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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Nga lëshohet? Vlefshmëria 

1
Fotokopje e nënshkruar e 

letërnjoftimit elektronik
Sigurohet nga vetë institucioni

2
Certifikatë lindje personale të 

fëmijëve përfitues
Sigurohet nga vetë institucioni

3 Certifikatë familjare Sigurohet nga vetë institucioni

4
Çertifikatë vdekje (të jetë 

shënuar shkaku i vdekjes)
Sigurohet nga vetë institucioni

5 Librezë pune Aplikanti

6

Vërtetim page, sipas së cilës 

është derdhur kontribut që 

nga viti 1994 deri në 

momentin e lënies së punës

Zyrat e Punës

7
Mandatpagesat për derdhjen 

e kontributeve
Zyrat e Punës

8 Librezë kontributesh Aplikanti

9

Vërtetim për periudhën e 

Shërbimit të Detyrueshëm 

Ushtarak

Dega e Mobilizimit Ushtarak

10

Çertifikatë martese (e 

detyrueshme vetëm për 

femrat)

Sigurohet nga vetë institucioni

11
Vërtetim i pagesës së 

papunësisë (asistencë)
Zyrat e Punës

12 Diploma e shkollës së lartë Institucionet arsimore 

13
Vendim gjykate për njohjen 

e vjetërsisë në punë
Gjykata

14

Vërtetim për faktin e dënimit 

për motive politike dhe 

kohën e vuajtjes së tij

Ministria e Drejtësisë

15
Dëshmi penaliteti (vërtetim i 

gjendjes gjyqësore)
Sigurohet nga vetë institucioni

16
Vërtetim nga shkolla kur 

fëmija është 18 - 25 vjet
Institucionet arsimore 

1

Vërtetim nga dega e tatim-

taksave për pjestarët që 

janë në ngarkim

Drejtoria e Përgjithshme e 

Tatimeve

2
Vërtetim nga zyra e punës si 

punëkërkues
Zyrat e Punës

3

Vërtetim nga 

Bashkia/Komuna që i ndjeri 

ka bashkëjetuar me 

përfituesin

Bashkia/Komuna

4 Deklaratë për vitet e punës Aplikanti

1
Vërtetim nga shkolla kur 

fëmija është 18 - 25 vjet
Institucionet arsimore 

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

KARTELË INFORMATIVE

Pensione familjare

Dokumente bazë

Marrin pension familjar personat që janë në ngarkim të personit që vdes, i cili kishte kushte për përfitimin e njërit nga

llojet e pensioneve ose merrte pension.

 Dokumentet që vërtetojnë  të qënit në ngarkim të të ndjerit/ndjerës:

Personat që janë në ngarkim të personit që vdes

Qytetari përfiton pension familjar nga vdekja e personit për familjarët  që janë në ngarkim të tij

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

 Dokumentet që vërtetojnë  të qënit në ngarkim të të ndierit/ndjerës:

6. Ku mund të aplikoj?
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Online në portalin e-Albania;

Sportelet ADISA;

Agjencia Lokale e Sigurimeve 

Shoqërore (ALSSH)

Kudo në vend;

Sportelet ADISA Kavajë, 

Krujë, Fier dhe Gjirokastër; 

Sportelet ALSSH Tiranë

Linku e-Albania: e-albania.al    

                                              

ADISA:www.adisa.gov.al

Agjencitë

1. Rr: "Myslym Shyri", përballë 

ADIDAS

2. Njësia bashkiake në Kombinat

3. Kinostudio përballë Shkollës 

së Bashkuar

DRSSH Tiranë

1. Rr: "Sandër Prosi", përballë 

Inxhinierisë së Ndërtimit

ISSH 

1. Rruga e Durrësit, Nr. 83, 

Tiranë

E- albania:24 orë

ADISA:

E Hënë- E premte, ora 08:00- 

15:00 

ALSSH

E Hënë - E Premte ora 08:30 - 

16:00; 

E Shtunë ora 08:30 - 12:00

Niveli 1

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin 

Niveli 2

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit 

Niveli 3

Ofrohet informacion dhe mundësi 

për dorëzimin e aplikimit online

Niveli 4 

Shërbimi ofrohet tërësisht online 

Tarifa bazë Tarifa shtesë

Në sportel: Shërbim pa pagesë

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

Në sportele                                  Me postë                           E- albania                              Me e-mail

Në sportele                                Me postë                               Me internet                                Me e-mail

30 ditë

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

ISSH web: www.issh.gov.al

Call Center:      11800                        

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 07:00-21:00

E shtunë, ora 07:00-14:00

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

1.Me afat deri kur fëmija mbush 8 vjeç kur e veja/burri i ve është mbajtës i tij; 

2.Me afat deri kur fëmija mbush moshën 18 vjeç në rastin e jetimit;

3.Afat 1 vjeçar për rastet kur vazhdon studimet deri në moshen 25 vjeç

Librezë pensioni

• Neni 40 dhe 41 i Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

• Udhëzimi nr. 2, i ISSH-së, datë 05.10.2005 “Për llogaritjen dhe indeksimin e bazës së vlerësuar e pagës neto për efekt pensioni"

• Rregullore nr. 1, e ISSH-së, datë 21.10.2008 “Mbi caktimin, administrimin dhe pagesën e pensioneve”

OrariKontakto në:  

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj? Në platformën  "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Mënyra e pagesës 

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

6. Ku mund të aplikoj?
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