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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 Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e- Albania; 

Zyrat Rajonale të Shërbimit 

Kombëtar të Punësimit 

(ZRSHKP)

Zyrat Vendore të Shërbimit 

Kombëtar të Punësimit 

(ZVSHKP)

Kudo ku ka qytetarë 

shqiptarë;

Në çdo qytet ku ka zyra 

punësimi

Online në portalin e-Albania.al;

Zyrat Rajonale të Shërbimit 

Kombëtar të Punësimit 

(ZRSHKP)

Zyrat Vendore të Shërbimit 

Kombëtar të Punësimit 

(ZVSHKP)

Online: 24 orë;  

E hënë - e enjte ora 08:00 - 

16:30

E premte ora 08:00 - 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

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?

KARTELË INFORMATIVE

Regjistrim i punëdhënësit

Regjistrimi i punëdhënësit/ ndërmarrjes është parakusht për të regjistruar vendin e lirë të punës me synim gjetjen e 

kandidatëve të përshtatshëm për plotësimin e tyre apo për përfitim  nga programet e nxitjes së punësimit.

Punëdhënësi i regjistruar në zyrën e punësimit deklaron gjendjen e punësimit dhe veprimtarinë ekonomike kryesore dhe merr 

shërbime punësimi për plotësimin e vendeve të lira të punës. Punëdhënësi i regjistruar në zyrën e punësimit përfiton 

shërbime për shtimin dhe kualifikimin e fuqisë punëtore  dhe mbështetet financiarisht nëpërmjet programeve të nxitjes së 

punësimit.

Ndërmarrjet të cilat janë të regjistruara në QKB të cilat bashkëpunojnë dhe marrin shërbime për plotësimin e nevojave të tyre 

me fuqi punëtore.

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Nuk ka

Nuk ka dokument shoqërues për kryerjen e aplikimit 

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                             Me postë                 Web-i i Institucionit                            Me e-mail

Ligji Nr. 7995 datë 20.09.1995 "Për nxitjen e punësimit" (I ndryshuar )

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Nuk ka dokument. Regjistrimi kryhet në sistemin informatik dhe merr të dhënat e përdoruesit kur përdor llogarinë e tij për 

shërbime online.

Vlefshmëria varion nga kohëzgjatja e marrëdhënies punëdhënës-SHKP

Në sportele                               Me postë                         E-albania                             Me e-mail

Shërbimi Kombëtar i Punësimit (SHKP)

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

SHKP web: www.shkp.gov.al

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 

E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00


