
NJOFTIM 

 

DOKUMENTACIONI QE DUHET TË DORËZOHET NGA STUDENTËT E VITIT       

II + III   PRANË DEGËS SË FINANCËS SË FAKULTETIT PËR TË MARRË BURSË 

VITI  AKADEMIK 2018-2019 

 

PËR STUDENTËT NGA QYTETI 

 

1. Deklaratë e të ardhurave   (merret prane Degës së Financës). 

2. Fotokopje të kartës së identitetit. 

3. Çertifikatë familjare. 

4. Vërtetimi i ndihmës ekonomike (nëse trajtohesh ose jo). 

5. Vërtetim page nga qendra e punës për prindërit (nëse janë në punë). 

6. Vërtetim nga shkollat për motra ose vëllezër nëse janë në shkollë  dhe mbi 18 vjeç 

vërtetim nëse janë në punë apo jo. 

7. Vërtetim nga zyra e punëes si punëkërkues ose i papunë për të gjithë pjestarët e familjes 

që janë mbi 18 vjeç (nëse nuk janë në shkollë). 

8. Vërtetim nga Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore për pagesë ose jo pensionesh të çfarëdo 

lloji, për të dy prindërit pavarsisht moshës.  

9. Vërtetim nga Drejtoria e Tatim Taksave, për të gjithë anëtarët e familjes mbi 18 vjeç për 

aktivitet privat ose jo. 

10. Veërtetim nga Bashkia për tokë. 

11. Vërtetim nga KMACP për invaliditet, fotokopje e noterizuar, librezë anëtarësimi 

invaliditeti. 

 

PËR STUDENTËT NGA FSHATI 

 

1. Deklaratë e te ardhurave   (merret prane Degës së Financës). 

2. Çertifikatë familjare. 

3. Vërtetimi për ndihmën ekonomike, nëse trajtohet apo jo. 

4. Vërtetim student. 

5. Vërtetim nga zyra – tatim taksave që ushtron apo jo aktivitet privat. 

 

Dokumentacioni të dorëzohet pranë Degës së Financës deri 

me date 14 Dhjetor 2018 

 

Sqarojmë se studentët e viteve të para e perfitojnë bursën 

nga  njësitë bazë të Qeverisjes Vendore. 

 
 

DEGA E FINANCËS                                                



 

 

                                          NJOFTIM 

 

Njoftohen studentët e viteve të dyta dhe të treta të Fakultetit të 

Teknologjisë së Informacionit të cilët janë të interesuar për të 

përfituar Bursë ekonomike të paraqesin dokumentacionin e 

mëposhtem . 
 
DOKUMENTACIONI QE DUHET TE DOREZOHEN NGA STUDENTIT E VITIT  II + III   

PRANE DEGES SE FINANCES SE FAKULTETIT PER TE MARRE BURSE 

VITI  AKADEMIK 2017-2018 

 

1. Deklaratë e të ardhurave   (merret pranë Degës së Financës) 

2. Fotokopje e kartës së identitetit 

3. Çertifikatë familjare 

4. Vërtetimi i ndihmës ekonomike (nëse trajtohesh ose jo) 

5. Vërtetim page nga qëndra e punës për prindërit (nëse janë në punë) 

6. Vërtetim nga shkollat për motra ose vëllezër nëse janë në shkollë dhe 

mbi 18 vjec vërtetim nëse janë në punë apo jo. 

7. Vertetim nga zyra e punes si punekerkues ose i papune per te gjithe 

pjestaret e familjes qe jane mbi 18 vjec (nese nuk jane ne shkolle) 

8. Vertetim nga Drejtoria e Sigurimeve Shoqerore per pagese ose jo 

pensionesh te cfaredo lloji, per te dy prinderit pavarsisht moshes.  

9. Vertetim nga Drejtoria e Tatim Taksave  per te gjithe anetaret e familjes 

mbi 18 vjec per aktivitet privat ose jo. 

10. Vertetim nga Bashkia per toke. 

11. Vertetim nga KMACP per invaliditet fotokopje e noterizuar, libreze 

anetaresimi invaliditeti 

 

Dokumentacioni te sillet ne Degen e Finances deri me date 15 Dhjetor  

2017 

 

Sqarojme se studentet e viteve te para e perfitojne bursen nga  njesite 

baze te Qeverisjes vendore 

 

 

 

DEGA E FINANCES                                               ADMINISTRATORI 


