FORMULAR APLIKIMI PËR REGJISTRIMIN E EKSPERTËVE
Ju lutemi, plotësoni të dhënat e mëposhtme

TË DHËNAT E EKSPERTIT

1. TITULLI: Z/ZJ/DR

Emri

Mbiemri

___________________

_____________________________

2. ADRESA
E-mail

Tel. Punë
Tel. Shtëpi
Celular

Data e lindjes (DD/MM/VV)

3. VENDI I LINDJES

M

F

4.

GJINIA

5.

FORMIMI PROFESIONAL
Emri i institucionit/organit licencues

6.

Nr. dhe data e
licencës

Lloji i licencës dhe ekspertiza e ofruar

TRAJNIME & KUALIFIKIME PËR FUSHËN E EKSPERTIZËS
(Duke specifikuar veçanërisht trajnim profesional në fushën përkatëse)
Fusha e trajnimit

7.

Shtetësia

Kursi i ndjekur
numri i muajve/ vitet

Certifikatat dhe/ose diplomat për
kualifikimet e kryera

PËRVOJA PROFESIONALE
(Ju lutemi të pasqyroni të dhëna mbi përvojën profesionale në fushën e ekspetizës)

Nga -- Deri

Institucioni

Pozicioni

Përshkrimi

8. VENDI KU USHTROHET VEPRIMTARIA
_______________________________________________________________________
(Qyteti)

9. TË DHËNAT E REGJISTRIMIT NGA ORGANET KOMPETENTE
(P.sh. data, numri i regjistrimit, NIPT nga Qendra Kombëtare e Biznesit dhe organet tatimore.)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
10. ZOTËSIA E PLOTË PËR VEPRUAR

Kam

Hequr

Unë, eksperti _________________ deklaroj që informacioni i dhënë më sipër është, me sa di unë, i vërtetë dhe i plotë.


Unë deklaroj gjithashtu se:
- Nuk më janë privuar të drejtat e mia civile.
- Jam në dijeni se çdo deklaratë apo gabim, qoftë pa dashje i kryer nga ana ime mund të çojë në çregjistrimin
tim në Regjistrin Elektronik të Ekspertëve.
- Jam në dijeni se dokumentet mbështetëse janë të nevojshme për regjistrimin tim dhe unë marr përsipër ti
paraqes këto të fundit dhe pranoj se mosdërgimi i tyre mund të cojë në mosregjistrimin e kërkesës sime.
- Jam në dijeni se deklarimi i rremë i të dhënave dhe dorëzimi i dokumenteve të pavërteta më ngarkon me
përgjegjësi penale sipas ligjit.



Bashkëlidhur gjendet dokumentacioni i kërkuar:
- jetëshkrimi;
- kopje të pasaportës apo letërnjoftimit;
- formularini plotësuar të vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore;
- vërtetimet e licencimit dhe kualifikimit si ekspert në fushën përkatëse të ekspertizës;
- vërtetime mbi përvojën profesionale si ekspert në fushën specifike apo të ngjashme;
- vërtetim mbi trajnimin profesional në fushën përkatëse;
- vërtetim nga organet tatimore për përmbushjen e rregullt të detyrimeve;
- kopje të librezës së punës apo librezës së sigurimeve shoqërore ku të përfshihen të dhënat që vërtetojnë
pagesën e kontributeve shoqërore;
- vërtetim nga gjykata që gëzoj zotësi të plotë për të vepruar.
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