Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës

Opština Priština –Municipality of Prishtina
KOMISIONI KOMUNAL PËR DHËNJEN E BANESAVE NË SHFRYTZIM ME QIRA PËR ANËTARET E
FAMILJEVE TË DËSHMORËVE, TË INVALIDËVE DHE VETERANËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË
KOSOVËS

APLIKACIONI
PËR APLIKIM NË DHËNIEN E BANESAVE NË SHFRYTËZIM ME QIRA PËR
ANËTARET E FAMILJEVE TË DËSHMORËVE, TË INVALIDËVE DHE
VETERANËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS NË BAZË TË
KONKURSIT TË PUBLIKUARË MË 04. 02. 2012
I. TË DHËNAT PERSONALE TË APLIKANTIT
*Emri (Emri i njërit prind) mbiemri______________________________________________
*Datëlindja _________________________ Gjinia: M
F
(rrumbullaksoje)
*Vendlindja_________________________________________________________________
*Adresa e vendbanimit________________________________________________________
*Numri i letërnjoftimit _______________________________________________________
Nr.tel.___________________________
II. APLIKUESI KËRKESËS DUHET BASHKANGJITUR KËTO PROVA:
a. certifikatën e shtetësisë;
b. lejen e njoftimit (kopje), me të cilën dëshmohet se është banor i komunës së Prishtinës
10 vjet para kohës së aplikimit;
c. vërtetimin se nuk ka pasuri të paluajtshme, shtëpi apo banesë në pronësi
të tij në komunën e Prishtinës, apo në komuna tjera në Kosovë;
d. të dëshmojë se është anëtar i familjes së dëshmorit, pjesëtar i UÇK – së, që ka rënë në
luftë për lirinë e vendit në vitet 1998 – 1999;
e. të jetë invalid, me dëmtim trupor së paku 10 %, në periudhën nga formimi i UÇK – së e
deri më 20.6.1999;
f. të jetë veteran kandidati i cili është regjistruar si ushtar nga Komanda – shtabet e zonave
operative të UÇK – së, brenda periudhës 30.12.1991 – 30.6.1999.
g. certifikatën e lindjes për secilin anëtar të familjes;
h. vërtetimin mbi të ardhurat personale të tij dhe të anëtarëve të familjes.
* Dokumentet e kërkuara nuk mund të jenë më të vjetra se
6 (gjashtë) muaj nga dita e lëshimit të tyre.
III. APLIKACIONIT IA BASHKANGJESË KËTO PROVA DHE DËSHMI:
*____________________________________________________________
*____________________________________________________________
*____________________________________________________________
*____________________________________________________________
PRISHTINË
DATË______________2012

APLIKANTI
_____________________________

