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Kancelari 
 

Nr. 928/1 Prot                                                                                 Shkodër, me 16.03.2017 
 

URDHER nr.88/1 
(Për ndryshimin e urdherit per administrimin e procesit të mbledhjes dhe shqyrtimit te rasteve 

perjashtimore nga tarifa e shkollimit) 
(Kjo shkresë përbëhet nga 1 fletë dhe 1 faqe të mbushura) 

 
  Bazuar ne Kushtetuten e Shqiperise, ne ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe 
kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” neni 112, ligjin 
nr.10296 dt.08.07.2010” Për menaxhimin financiar dhe kontrollin´´, udhëzimin të MF nr.30 
dt.27.12.2011” Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik``, Ligjin nr.9936 date 
26.6.2008” Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne republiken e Shqiperise” me ndryshim.  
Bazuar ne shkresen e Ministrise se Arsimit dhe Sportit date 16.06.2016 protokolluar tek 
sekretaria e rektoratit date 21.06.2016 me nr. prot.2354 ku emerohet z. Artan Kolnikaj Nepunes 
Autorizues i nivelit te dyte, deri ne miratimin e rregullores se re te administrates sipas ligjit nr. 
80/2015, Shkresa me nr.prot.rek.531 date 13.02.2017 e ministres se MAS si dhe te VKM nr.699 
date 22.10.2014 (me ndryshime) 
 

Urdheroj: 
 
 
Pikat 14 dhe 15 plotesohen si meposhte: 
 

14. Studentet ish te denuar politik 
i. Dokument nga Drejtoria e Pergjitheshme e Burgjeve që të vërtetojë që ka 

qenë i dënuar me heqje Lirie. 
ii. Vërtetim nga Instituti i te Perndjekurve Politike . 

iii. Fotokopje karte identiteti e studentit. 
15. Studentet te perndjekur politik nga sistemi komunist 

i. Dokument nga Drejtoria e Pergjitheshme e Burgjeve që të vërtetojë që 
prindi ka qenë i dënuar me heqje Lirie. 

ii. Çertifikatë familjare . 
iii. Vërtetim nga Instituti i te Perndjekurve Politike . 
iv. Fotokopje karte identiteti e studentit. 

 
 

 



Fjalia pas pikes 24 te urdherit shtohet edhe me: 
 
”Studentet e FSHSH te dorezojne dokumentet per perfitimin nga perjashtimi i tarifave 
shkollore te plota apo te pjesshme tek kryesekretaria Suzana Rahova (tek fakulteti 
ekonomik)”. 
 
Te paraqitet ne faqen zyrtare te internetit ne UNISHK. 
 
Ky urdher hyn ne fuqi menjehere. 
 
Tu njoftohet : 

 Sekretareve te dekaneve 
 Deges se TI 
 Deges se finances. 

 
Kjo shkrese perpilohet ne 2 (dy) ekzemplare. 
 

KANCELARI 
Av.dr.Artan Kolnikaj 

 


