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Pika Kategoria

i) Studentet, familjet e të cilëve trajtohen me 

ndihme ekonomike

ii)

Studentët, persona me aftësi të kufizuara, të 

vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të 

Aftësisë për Punë, përfitues të pagesës së 

aftësisë së kufizuar;

iii)

Studentët,femije te personave/familjes me aftësi 

të kufizuara, të vërtetuar me vendim të

Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për 

Punë, përfitues të pagesës së aftësisë së 

kufizuar

iv)

Studentët që kanë përfituar statusin e

jetimit, deri në moshën 25 vjeç;

v)
 Studentët ,deri në moshën 25 vjeç,qe kane 

vetem njerin prind pasi prindi tjeter eshte ndare 

nga jeta dhe familja perfiton ndihme ekonomike

vi)

Studentët që janë fëmijë të punonjësve të

Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe

Ankesat, të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri 

dhe Shpëtimin, të Forcave të Armatosura, të

Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë 

së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe 

për shkak të detyrës.

vii)
 Studentët romë dhe egjiptianë, të cilët do të

identifikohen nëpërmjet vetëdeklarimit

viii)

Studentët, fëmijë të ish-të dënuarve dhe të 

përndjekurve politikë nga sistemi komunist ose 

fëmijë me prindër të dënuar politikë me heqje 

lirie.”
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Dokumentacioni I nevojshëm

Çertifikate familjare, kopje karte indentiteti, 

Vertetim nga Njesia administrative vendore që 

familja e studentit trajtohet me ndihmë ekonomike

 Çertifikate familjare , kopje karte indentiteti, 

vërtetimi  nga Instituti i të Perndjekurve 

Politike,Vertetim per Dhenie Statusi ne emrin e 

prindit

Kopje karte indentiteti, Vertetim I pagesës nga 

njesia vetqeverisjes vendore(Bashkia), Fotokopje e 

noterizuar vendimit të K.M.C.A.P,vertetim nga 

shoqata perkatese,fotokopje e noterizar e statusit 

Çertifikate familjare, kopje karte indentiteti, 

Vertetim I pagesës nga DRSHS, Kopje e vendimit 

të K.M.C.A.P për prindin,vertetim I shoqates se 

Invalidit te Punes,Vertetim I pagesës nga njesia 

vetqeverisjes vendore(Bashkia)

 Kopje karte indentiteti, vertetim  të statusit të 

jetimit nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe 

Rinise,certifikate e vdekjes se 2 prinderve

Çertifikate familjare, kopje karte 

indentiteti,certifikate vdekje e prindit qe eshte 

ndsre nga jeta,Vertetim nga Njesia administrative 

vendore që familja e studentit trajtohet me ndihmë 

 Kopje karte indentiteti, Shkresa  nga Ministria 

përkatëse.

 Kopje karte indentiteti, Vetdeklarim noterial per 

perkatesine e etnise


