
DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR ANËTARËSIM, LICENCIM DHE RI-LICENCIM 

 

 

1. Dokumentet që duhet të dorëzohen për anëtarësim në OSK  

1. Dy (2) fotografi me dimensione 3cm × 4cm, 
2. Kopjen e letërnjoftimit të afatshëm  
3. Kopja e noterizuar e diplomës së studimeve dhe dëshmi të tjera të cilat vërtetojnë 

specializimin/aftësimin profesional  
4. Kopja e noterizuar e licencës, në rast se e posedon  
5. Kopja e noterizuar e vendimit të thirrjes akademike e lëshuar nga organi kompetent 

(nëse stomatologu ka thirrje akademike) 
6. Të ketë paguar taksën administrative për dorëzim të aplikacionit 

 

 

2. Dokumentet që duhet të dorëzohen për Licencim të përgjithshëm 

Formulari për aplikim 

Kopja e noterizuar e diplomës universitare 

Vendimi i noterizuar i organit kompetent për nostrifikimin e diplomave të huaja/ në rast se studimet 
kryhen jashtë vendit 

Deklarata nën betim 

Certifikata e noterizuar e provimit profesional 

Kopje e letërnjoftimit 

Fletëpagesa për licencim 

Fletëpagesa për anëtarësim ne OSK( dëshmi tjetër për pagesën e anëtarësisë për vitin paraprak) 

 

 

3. Dokumentet që duhet të dorëzohen për Licencim specialistik 

Formulari për aplikim 

Licenca origjinale e doktorit të stomatologjisë të cilën e posedon aplikuesi 

Certifikata e noterizuar e provimit specialistik 

Vendimi i noterizuar i organit kompetent për barasvlershmin e certifikatës së huaj të specializimit 

Deklarata nën betim 

Kopja e letërnjoftimit 

Fletëpagesa për licencim 

Fletëpagesa për anëtarësim ne OSK( dëshmi tjetër për pagesën e anëtarësisë për vitin paraprak) 

 

 



 

4. Dokumentet që duhet të dorëzohen për Rilicencim të përgjithshëm 

Formulari për aplikim 

Licenca origjinale të cilën e posedon aplikuesi 

Certifikata/Vërtetimi i valorizimit nga komisioni për EVP 

Deklarata nën betim 

Kopja e letërnjoftimit 

Fletëpagesa për ri licencim 

Fletëpagesa për anëtarësim ne OSK( dëshmi tjetër për pagesën e anëtarësisë për vitin paraprak) 

 

 

 

5. Dokumentet që duhet të dorëzohen për Rilicencimi specialistik 

 

Formulari për aplikim 

Licenca origjinale specialistike 

Certifikata/Vërtetimi i valorizimit nga komisionit për EVP 

Kopja e letërnjoftimit 

Fletëpagesa për ri licencim 

Deklarata nën betim 

Fletëpagesa për anëtarësim ne OSK( dëshmi tjetër për pagesën e anëtarësisë për vitin paraprak) 

 


