Komuna e Prishtinës - Opština Priština – Municipality of Prishtina

UDHËZUES PËR QYTETAR

REGJISTRIM I LINDJEVE
PËR FËMIJËT E LINDUR NE SPITAL
1. Fletëlëshimi i spitalit
2. Certifikata e kurorëzimit për prindërit e të porsalindurit (Fotokopje). Prindërit pa kurore duhet te jene prezent me rastin e paraqitës se
kërkesës;
3. Letërnjoftimet e prindërve (pasaportat) apo ekstraktet e lindjes për prindërit (Fotokopje)
4. Njeri prind te jete prezent (nëse kurora është para lindjes së fëmiut)
5. Nëse fëmiu është mbi moshën 6 vjeqare, nevojitet edhe libreza ose dëftesa e shkollës ku është i regjistruar fëmiu.
6. Pagesa e taksës 1 Eur;

PËR FËMIJËT E LINDUR JASHTË INSTITUCIONIT SHËNDETËSOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vërtetimi mbi vaksinimin e fëmijës nga institucioni përkatës
Vërtetimi që nuk ka lindur në spital
Libreza ose dëftesa e shkollës ku është i regjistruar fëmiu
Certifikata e kurorës se prindërve. Prindërit pa kurore duhet te jene prezent me rastin e paraqitës se kërkesës;
Letërnjoftimet e prindërve (pasaportat) apo ekstraktet e lindjes për prindërit
Deklaratat e dy dëshmitarëve, të cilët i njohin rrethanat e lindjes së atij personi (duhet të jetë e vërtetuar te noteri),
Procedura e zhvilluar nga zyrtari kompetent dhe nxjerrja e Aktvendimit mbi regjistrimin e mëvonshëm të lindjes për personin në procedurë.
Pagesa e taksës 2 Eur;

PËR FËMIJËT E LINDUR JASHTË KOSOVËS
1.
2.
3.
4.
5.

Certifikata e lindjes, lëshuar nga shteti ku i porsalinduri është lindur (Certifikata origjinale duhet te jete e përkthyer në gjuhën zyrtare)
Certifikata e kurorëzimit të prindërve (fotokopje)
Ekstraktet e lindjes të prindërve (fotokopje)
Letërnjoftimet e prindërve (pasaportat) apo ekstraktet e lindjes për prindërit (fotokopje)
Pagesa e taksës 1 Eur;

Vërejtje: Ne rast te mungesës se ndonjë nga dokumentet e lartpërmendura ju lutem këshillohuni me zyrtar te Zyrës së Gjendjës Civile
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UDHËZUES PËR QYTETAR

LIDHJA E MARTESAVE – KURORËZIMI
KUROREZIMI
1. Ekstraktet e lindjes për dy palët e interesuara për kurorëzim (origjinal)
2. Certifikatat e statusit martesor për dy palët (origjinal)
3. Letërnjoftimet ose pasaportat valide të palëve që lidhin kurorë dhe dëshmitarëve dhe plotësimi i procesverbalit mbi lidhjen e martesës
(fotokopje)
4. Prania e dy palëve që lidhin kurorë dhe dëshmitarëve në momentin e kurorëzimit
5. Nëse palët kane qene te shkurorëzuar: aktgjykimin mbi prishjen e kurorës ose Aktvendimin mbi pranimin/njohjen e aktgjykimit
6. Nëse bashkëshorti i ndonjë nga palëve ka vdekur: certifikata e vdekjes së bashkëshortit të mëparshëm
7. Nëse njëra nga palët është jo-madhorë: Aktvendimi i Gjykatës mbi lejimin e martesës
8. Pagesa e taksës 15 Eur për kurorëzimet brenda lokaleve të Komunës;
9. Për kërkesa të kurorëzimit jashtë lokaleve të Komunës taksa është 100 Eur

KURORËZIMI ME SHTETAS TË HUAJ
1. Certifikatat e lindjes për dy palët (origjinal); Për shtetasin e huaj nevojitet certifikata e lindjes; Për shtetasin Kosovarë nevojitet ekstrakti i
lindjes
2. Vërtetimet mbi statusin martesor për dy palët (origjinal)
3. Pasaportat ose letërnjoftimet për dy palët (fotokopje)
4. Vërtetimin mbi vendbanimin e palës nga shteti ku jeton (fotokopje)
5. Kontrata e kapacitetit martesor
6. Letërnjoftimet ose pasaportat valide të palëve që lidhin kurorë dhe dëshmitarëve dhe plotësimi i procesverbalit mbi lidhjen e martesës
(fotokopje)
7. Nëse njëra nga palët është jo-madhorë: Aktvendimi i Gjykatës mbi lejimin e martesës
8. Nëse palët kane qene te shkurorëzuar: Aktgjykimin mbi prishjen e kurorës ose Aktvendimin mbi pranimin/njohjen e aktgjykimit
9. Nëse bashkëshorti i ndonjë nga palëve ka vdekur: Certifikata e vdekjes së bashkëshortit të mëparshëm
10. Pagesa e taksës 1 Eur
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UDHËZUES PËR QYTETAR

REGJISTRIMET E MARTESAVE TË BËRA JASHTË KOSOVËS
1. Certifikata mbi lidhjen e martesës nga shteti tjetër ku pala ka lidh martesë të përkthyer në gjuhën zyrtare të Republikës së Kosovës
(origjinal)
2. Letërnjoftimin ose pasaportën valide (fotokopje)
3. Nëse certifikata është e pakompletuar me shënimet e prindërve, pala duhet të sigurojë edhe ekstraktet e lindjes për dy bashkëshortët
4. Pagesa e taksës 1 Eur
Vërejtje: Kurorëzimi behet e Mërkure dhe Premte nga 13:00-14:00;
Vërejtje: Ne rast te mungesës se ndonjë nga dokumentet e lartpërmendura ju lutem këshillohuni me zyrtar te Zyrës së Gjendjës Civile
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UDHËZUES PËR QYTETAR

REGJISTRIMI I VDEKJES
REGJISTRIMI I VDEKJES (BRENDA 30 DITESH PAS VDEKJËS SË QYTETARIT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dëshmia nga Institucioni shëndetësorë mbi vdekjen e personit apo Aktvendimi i Gjykatës mbi shpalljen e personit për të vdekur (origjinali)
Letërnjoftimi ose pasaporta e personit të vdekur (fotokopje)
Ekstrakti i lindjes ose i kurorëzimit të qytetarit të vdekur
Ekstrakti i lindjes së bashkëshortes të qytetarit të vdekur
Ekstrakti i lindjes për informuesin
Letërnjoftimi i informuesit
Pagesa e taksës 1 Eur

REGJISTRIMI I MËVONSHËM I VDEKJES SË QYTETARIT (PAS SKADIMIT TË 30 DITËVE TË VDEKJËS)
1. Dëshmia nga Institucioni shëndetësorë mbi vdekjen e personit apo Aktvendimi i Gjykatës mbi shpalljen e personit për të vdekur (origjinal)
2. Deklaratat e dy dëshmitarëve të cilët janë në dijeni të drejtpërdrejtë për vdekjen e personit të lartshënuar (dhe pagesa për një deklaratë të
dëshmitarit). Deklarata duhet të jetë e verifikuar nga Noteri
3. Ekstrakti i lindjes ose i kurorëzimit të qytetarit të vdekur
4. Ekstrakti i lindjes së bashkëshortes të qytetarit të vdekur
5. Ekstrakti i lindjes për informuesin
6. Letërnjoftimi i informuesit
7. Nxjerrja e Aktvendimit mbi regjistrimin e mëvonshëm të vdekjes nga zyrtari kompetent
8. Letërnjoftimi ose pasaporta e personit të vdekur (fotokopje)
9. Pagesa e taksës 2 Eur

REGJISTRIMI I VDEKJEVE TË NDODHURA JASHTË KOSOVËS
1.
2.
3.
4.
5.

Certifikata e vdekjes së personit të vdekur jashtë Kosovës e përkthyer në gjuhën zyrtare të Republikës së Kosovës
Ekstrakti i lindjes së qytetarit të vdekur
Certifikata e kurorëzimit (nëse ekziston)
Ekstrakti i bashkëshortes së qytetarit të vdekur
Ekstrakti i informuesit
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UDHËZUES PËR QYTETAR

6. Letërnjoftimi i informuesit
7. Letërnjoftimi ose pasaporta valide e Kosovës për personin e vdekur jashtë Kosovës
8. Pagesa e taksës 1 Eur

CERTIFIKATA E VDEKJES
1. Shënimet nga Librat e Amzës mbi regjistrimet e vdekjes të periudhës përkatëse
2. Certifikatë të vjetër të vdekjes, për palën përkatëse
3. Pagesa e taksës 1 Eur
Vërejtje: Ne rast te mungesës se ndonjë nga dokumentet e lartpërmendura ju lutem këshillohuni me zyrtar te Zyrës së Gjendjës Civile
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UDHËZUES PËR QYTETAR

CERTIFIKATA
CERTIFIKATA E LINDJES
1. Shënimet nga Librat e Amzës për regjistrimet e lindjeve të periudhës përkatëse
2. Certifikata e vjetër e lindjes (fotokopje)
3. Pagesa e taksës 1 Eur

CERTIFIKATA E KUROREZIMIT
1. Qifti bashkëshortor duhet të jetë i verifikuar në sistem paraprakisht (i regjistruar pas datës 19.02.2013)
2. Shënimet nga Librat e Amzës për regjistrimin e martesave të periudhës përkatëse
3. Pagesa e taksës 1 Eur

CERTIFIKATA E STATUSIT MARTESOR
1.
2.
3.
4.
5.

Ekstrakti i lindjes (fotokopje);
Letërnjoftimi i palës dhe dëshmitarëve (fotokopje);
Deklarata me dy dëshmitarë. Procedura e dhënies së deklaratës kryhet te zyrtari kompetent komunal;
Nëse pala është shkurorëzuar: Aktgjykimi mbi shkurorëzimin nga Gjykata kompetente vendore;
Nëse pala ka prish martesën në botën e jashtme: Aktgjykimi i atij shteti të pranohet me aktvendim të Gjykatës Themelore, si dëshmi në
procedurë;
6. Nëse pala jeton jashtë Kosovës, vërtetimi nga NOTERI i atij shteti se pala nuk ka të lidhur martesë në atë shtet ose nga Zyra (ofiqaria) e
gjendjes civile;
7. Nëse dokumenti është humbur-certifikata lëshohet vetëm me dëshmi te raportit nga policia;
8. Pagesa e taksës 1 Eur

CERTIFIKATA E SHTETËSISË
1. Ekstrakti i lindjes për palën që kërkon vërtetimin;
2. Letërnjoftimi ose pasaporta valide e Kosovës;
3. Pagesa e taksës 1 Eur
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UDHËZUES PËR QYTETAR

CERTIFIKATE E BASHKËSISE FAMILJARE
1.
2.
3.
4.

Letërnjoftimi (fotokopje)
Ekstrakti i lindjes dhe kurorëzimit (fotokopje);
Ekstraktet e lindjes për të gjithë anëtarët e familjes së ngushtë me të cilët jeton në bashkësi familjare (fotokopje);
Pagesa e taksës 2 Eur

CERTIFIKATA E VENDBANIMIT
1.
2.
3.
4.

Letërnjoftimi (fotokopje)
Ekstrakti i lindjes
Certifikata e vendbanimit e cila lëshohet sipas ekstraktit të lindjes
Pagesa e taksës 1 Eur

Vërejtje: Ne rast te mungesës se ndonjë nga dokumentet e lartpërmendura ju lutem këshillohuni me zyrtar te Zyrës së Gjendjës Civile
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UDHËZUES PËR QYTETAR

VËRTETIME
VËRTETIM VEND-QËNDRIMI (VERTETIMI MUND TË SIGUROHET VETËM NË BASHKESI LOKALE)
1.
2.
3.
4.

Pasaporta valid i palës që kërkon vërtetimin-fotokopje
Letërnjoftimi i nikoqirit-pronarit të shtëpisë ose banesës-fotokopje
Dëshmia e nikoqirit mbi pronësinë-shfrytëzimin e shtëpisë-banesës-fotokopje
Pagesa e taksës 3 Eur

AKTVDEKJA
1. Certifikata e vdekjes (origjinali)
2. Certifikata e lindjes dhe letërnjoftimi apo pasaporta e personit anëtarit të ngushtë të familjes (ose të autorizuarit) që kërkon Aktvdekjen
(fotokopje)
3. Deklarata e palës-kërkuesit të aktvdekjes mbi afërsinë familjare, numrin dhe rendin e trashëgimtarëve të të vdekurit
4. Lista poseduese dhe dëshmitë tjera eventuale (kontrata, tapia, testamenti, etj.) mbi posedimin e paluajtëshmërisë së personit të vdekur
5. Pa pagese.

KORRIGJIMI I EMRIT DHE/APO MBIEMRIT SI DHE TE DHENAVE TJERA PERSONALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certifikata e lindjes (origjinal);
Letërnjoftimi ose pasaporta (fotokopje)
Vërtetimi nga Gjykata kompetente se nuk ka lëndë aktive në Gjykatë ai person
Deklarata e palës (mbi arsyet e ndryshimit); Nëse pala është e moshës jo-madhore kërkohet deklarata e prindërve
Pagesa e taksës – për korrigjimin e të dhënave personale 2 Euro.
Pagesa e taksës – për ndryshimin e të dhënave personale 10 Euro

Vërejtje: Ne rast te mungesës se ndonjë nga dokumentet e lartpërmendura ju lutem këshillohuni me zyrtar te Zyrës së Gjendjës Civile

