
 
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  

 

Nr. 

Rendor 1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigjes
4 

Përgjigje5 

 
Mënyra e 

përfundimi

t të 

kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 01.01.2021 Kërkesë për 

bonus bebi 

05.01.2021 Përshëndetje i nderuar, 

Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se fëmija duhet 

të regjistrohet në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile brenda 

90 ditëve nga momenti i lindjes. 

Masa e shpërblimit për lindjen e fëmijës janë si më poshtë: 

 40 000 (dyzet mijë) lekë për lindjen e fëmijës së parë; 

 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për lindjen e fëmijës së dytë; 

 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë për lindjen e fëmijës 

së tretë dhe fëmijëve të tjerë në vijim; 

Sa më sipër, ju njoftojmë se motra juaj do të përfitoj 120 000 lekë 

për fëmijën e saj të katërt. 

Sa i përket procedurës se tërheqjes së çekut (bonusi), ajo bëhet 

personalisht nga prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik 

nga dita e lindjes së foshnjës.  
 

E plotë 

 

Nuk ka 

                                                           
1 Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve 
2 Data e regjistrimit të kërkesës 
3 Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
4 Data e kthimit të përgjigjes 
5 Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
6 Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar 
7 Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik. 



Për çdo pyetje ose paqartësi, ju udhëzojmë të ndiqni faqen zyrtare 

të ADISA, në linkun në vijim http://www.adisa.gov.al/lindja/, ku 

jepet një informacion i detajuar mbi bonusin e bebes. 

Gjithashtu, mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Gjithë të mirat! 
 

2 02.01.2021 Kërkesë për 

tërheqjen e 

çekut të bebes 

05.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 

Në vijim të pyetjes, Ju informojmë se me Prokurë të Posaçme 

mund të autorizoni një të afërm të kryejë tërheqjen e çekut 

të bebes dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e lindjes së 

foshnjës. Personi i autorizuar duhet të paraqitet pranë Drejtorisë 

Rajonale të Sigurimit dhe Kujdesit Shëndetësor, në Sektorin e 

financës, me qëllim dorëzimin e dy certifikatave (familjare dhe 

lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas 

masës së përcaktuar.   

Për çdo pyetje ose paqartësi, ju udhëzojmë të ndiqni faqen zyrtare 

të ADISA, në linkun në vijim http://www.adisa.gov.al/lindja/, ku 

jepet një informacion i detajuar mbi të gjitha hapat që duhet të 

ndiqen dhe shpërblimet që përfitohen. 

Gjithashtu, mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0118, nga e hëna në të premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Gjithë të mirat! 

 

E plotë 

 

Nuk ka 

3 04.01.2021 Informacion 

rreth hapjes së 

qendrës 

ADISA 

Shkodër 

05.01.2021 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se qëndrat ADISA janë te hapura nga dita e sotme , nga ora 

08:00 deri në 15:00 . 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. 
Faleminderit! 
 

E plotë 

 

Nuk ka 

4 04.01.2021 Informacion 

rreth hapjes së 

05.01.2021 Përshëndetje, E plotë 

 

Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/lindja/
http://www.adisa.gov.al/lindja/


qendrës 

ADISA Kavajë 
Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se qëndrat ADISA janë te hapura nga dita e sotme , nga ora 

08:00 deri në 15:00 . 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. 
Faleminderit! 
 

5 05.01.2021 Info ne lidhje 

me aplikimin e 

rivlerësimit të 

pasurisë 

05.01.2021 Pershendetje, 

me afat ligjor i referohemi afateve te vendosura nga ASHK 

per levrimin e nje sherbimi te caktuar dhe jo afateve te 

ADISA.  

Ju lutemi lexoni me kujdes e - malin e derguar nga ADISA, 

pasi Ju kemi cituar se aplikimi juaj nuk eshte punuar dhe jo 

nuk eshte pranuar. 

E thene ndryshe ASHK duhet te ishte pergjigjur apo te kishte 

ofruar sherbimin e saj brenda afatit te percaktuar ne kopjen e 

kerkeses Tuaj.  

Per kete arsye Ju sugjeruam te dergoni ankese ne portalin 

Shqiperai qe Duam. 

Duke Ju falenderuar, 
 

E plotë 

 

Nuk ka 

6 05.01.2021 Info rreth 

hapjes së 

qendrave 

ADISA 

05.01.2021 Përshëndetje,  
Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë me dije 

se qëndrat ADISA janë te hapura nga dita e sotme , nga ora 

08:00 deri në 15:00 . 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. 
Faleminderit! 
 

E plotë 

 

Nuk ka 

7 05.01.2021 Kërkesë për 

info mbi 

shpalljen e 

05.01.2021 Përshëndetje, E plotë 

 

Nuk ka 



martesës me 

shtetas të huaj 
Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se fillimisht duhet të kryeni shpalljen e martësës , procedura 

për të bërë shpalljen e martesës mes dy shtetasve shqiptar 

në Republikën e Shqipërisë është si mëposhtë vijon: 
Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose 

nga personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme. 

Shpallja e martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. Gjatë shpalljes së 

martesës bashkëshortët e ardhshëm do të përcaktojnë se në 

cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet martesa. 
 Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 
 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje 

martese”; 
 fotokopje e dokumentit të 

identifikimit;                                                        

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit.  Pas kalimit të afatit 10 ditor 

nga e nesërmja e shpalljes, secili nga bashkëshortët e 

ardhshëm pajiset me dokumentin certifikatë lindje për lidhje 

martese. Në ditën e caktuar për lidhjen e martesës duhet të 

jenë të pranishëm dhe dy dëshmitarë. 

Në rast se ''Lidhja e martesës do të kryhet ndërmjet një 

shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të huaj'' procedura për të 

bërë shpalljen është si mëposhtë vijon : 

 



Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj, nga 

bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten 

dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, 

përkthyer, noteruar: 
·         certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 
·         dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 
·         dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 
·         fotokopje e dokumentit të identifikimit; 
Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. 
Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, 

ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi 

shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e 

shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me 

dokumentacionin e mëposhtëm: 
·         certifikatë lindje; 
·         certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 
Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare. 
Pas lidhjes së martesës në shtetin e huaj, dokumenti i 

martesës (certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i 

legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin e gjendjes 



civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku bashkëshorti 

shqiptar ka vendbanimin. 
Lidhur me pyetjen tuaj , ju informojmë se shpallja e 

martesës në Shqipëri duhet të kryhet me dokumentat 

shqiptare, për më shumë informacion mund të pyesni edhe 

pranë gjendjes tuaj civile.  
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.  
Faleminderit! 
 

8 05.01.2021 Info rreth 

ndërrimit të 

emrit në lejen e 

qarkullimit të 

mjetit 

05.01.2021 Pershendetje, 

Ne vijim te kerkeses Suaj per informacion, ju bejme me dije 

se nderrimi i emrit ne lejen e qarkullimit te mjetit, nuk 

ofrohet ne Adisa Kruje, por ne Drejtorine Rajonale te 

Sherbimeve te Transportit Rrugor Durres. 

Per cdo pyetje apo paqartesi  na kontaktoni ne kanalin 

informativ pa pagese 0800 0118 nga e hena ne te premte ne 

fashen orare 08.00 – 19.00 ose online chat, nga e hena ne te 

premte ne fashen orare 08.00 – 16.00 

Faleminderit! 

E plotë 

 

Nuk ka 

9 05.01.2021 Info rreth 

efekteve 

fikskale të 

biznesit 

08.01.2021 Përshëndetje, 

Në vijim të pyetjeve tuaja, ju bëjmë me dije si më poshtë: 

Në momentin e regjistrimit të biznesit tuaj në regjistrin 

tregtar, Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) njofton në 

mënyrë elektronike organet tatimore (qëndrore dhe vendore) 

për regjistrimin e një subjekti të ri për efekte fiskale si dhe 

përcjell elektronikisht të dhënat e subjektit (NUIS/NIPT etj.) 

. Për këtë qëllim, duhet të ndiqni të gjitha hapat, deklarimet 

dhe pagesat që duhet të kryeni sipas kalendarit të deklarimeve 

të publikuar në linkun në 

vijim: https://www.tatime.gov.al/c/4/128/kalendari-

E plotë 

 

Nuk ka 

https://www.tatime.gov.al/c/4/128/kalendari-tatimor


tatimor. 
Për informacion më të zgjeruar, Ju udhëzojmë  t’i drejtoheni 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT) për të 

marrë informacionin e kërkuar, sipas kontakteve të 

mëposhtme:  
Telefon: 04 22 76 840 

Postat elektronike: e-
tatime@tatime.gov.al dhe hermelinda.hysenaj@tatime.gov.
al 
Gjithë të mirat! 
 

10 05.01.2021 Info rreth nr 

personal të 

shtetasve të 

huaj, me 

qëllim 

shpalljen e 

martesës 

06.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 

Ne vijim të pyetjes tuaj, Ju udhëzojmë të kontaktoni 

me koordinatorin për të drejtën e informimit në Ministrinë e 

Brendshme, institucion i cili ka në varësi Drejtorinë e 

Përgjithshme të Gjendjes Civile, në mënyrë që të 

informoheni mbi pyetjen tuaj. 

Të dhënat e kontaktit për Ministrinë e Brendshme janë si 

më poshtë: 

Koordinatori për të drejtën e informimit: z. Ardian Bita 
- ardian.bita@mb.gov.al 

Gjithë të mirat! 

E plotë 

E deleguar  

Nuk ka 

11 06.01.2021 Info rreth 

ndryshimit të 

mbiemrit 

08.01.2021 Përshëndetje i nderuar, 

Ne vijim të pyetjes tuaj, Ju udhëzojmë të kontaktoni 

me koordinatorin për të drejtën e informimit në Ministrinë e 

Brendshme, institucion i cili ka në varësi Drejtorinë e 

Përgjithshme të Gjendjes Civile (DPGJC), në mënyrë që të 

informoheni mbi pyetjen tuaj. 

Të dhënat e kontaktit për Ministrinë e Brendshme janë si 

më poshtë: 

Koordinatori për të drejtën e informimit: z. Ardian Bita 
- ardian.bita@mb.gov.al 
  

E plotë 

E deleguar 

Nuk ka 

https://www.tatime.gov.al/c/4/128/kalendari-tatimor
mailto:e-tatime@tatime.gov.al
mailto:e-tatime@tatime.gov.al
mailto:hermelinda.hysenaj@tatime.gov.al
mailto:hermelinda.hysenaj@tatime.gov.al
mailto:etleva.shore@infrastruktura.gov.al
mailto:etleva.shore@infrastruktura.gov.al


Gjithë të mirat! 
 

12 06.01.2021 Info rreth 

efekteve 

fiskale të 

biznesit 

08.01.2021 Përshëndetje i nderuar, 

Në vijim të email-it tuaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: 

Në momentin e regjistrimit të aktivitetit tuaj në regjistrin 

tregtar, Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) njofton në 

mënyrë elektronike organet tatimore (qëndrore dhe vendore) 

për regjistrimin e një subjekti të ri për efekte fiskale si dhe 

përcjell elektronikisht të dhënat e subjektit (NUIS/NIPT 

etj.). Për këtë qëllim, duhet të komunikoni me QKB, për të 

marrë një informacion mbi procedurën që duhet të ndiqni 

dhe ta kaloni aktivitetin tuaj në status pasiv. Kontaktet 

janë si më poshtë: 

Telefon: +355 4 2250066 

Adresa elektronike: info.qkb@qkb.gov.al 

Faleminderit!  
 

E plotë 

E deleguar 

Nuk ka 

13 06.01.2021 Info rreth 

shërbimit 

“Aplikim për 

regjistrim fill

estar të

 personit fizik

" 

08.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 

Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: 

Portali e-Albania Ju mundëson që shërbimin 

për regjistrim fillestar të një sipërmarrjeje ta bëni përmes 

internetit, duke zgjedhur këtë lidhje elektronike:  
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxservice_filte
r=INS&institution_id=48&institution_name=Qendra%20Komb%c
3%abtare%20e%20Biznesit%20(QKB)&service_type=Y. 

Më pas mund të përzgjidhni shërbimin me emërtimin: 

“Aplikim për regjistrim fillestar të personit fizik". 

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 

hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 

bëni duke zgjedhur këtë lidhje:  
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
  

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 

përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 

E plotë 

 

Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxservice_filter=INS&institution_id=48&institution_name=Qendra%20Komb%c3%abtare%20e%20Biznesit%20(QKB)&service_type=Y
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxservice_filter=INS&institution_id=48&institution_name=Qendra%20Komb%c3%abtare%20e%20Biznesit%20(QKB)&service_type=Y
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxservice_filter=INS&institution_id=48&institution_name=Qendra%20Komb%c3%abtare%20e%20Biznesit%20(QKB)&service_type=Y
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 

përdorimin e portalit. 

Gjithë të mirat! 
14 06.01.2021 Info rreth 

tokave që jep 

shteti me qira 

07.01.2021 Pershendetje, 

Ju duhet te interesoheni prane Njesise Administrative 

perkatese. 

Duke Ju falenderuar, 
 

E plotë 

 

Nuk ka 

15 06.01.2021 Kërkesë për 

info mbi 

shpalljen e 

martesës me 

shtetas të huaj 

11.01.2021 Përshëndetje, 

Në vijim të pyetjeve tuaja, ju bëjmë me dije si më poshtë: 

Pas lidhjes së martesës në shtetin e huaj, dokumenti i martesës 

(certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i legalizuar, 

përcillet për regjistrim në shërbimin e gjendjes civile në 

Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku ju keni vendbanimin. 

Nëse jeni ende e regjistruar në Dropull, duhet të dërgoni letrat 

në zyrën e gjendjes civile të Dropullit. 

Për çdo pyetje ose paqartësi, ju udhëzojmë të ndiqni faqen 

zyrtare të ADISA, në linkun në 
vijim http://www.adisa.gov.al/martesa/ ku jepet një 

informacion i detajuar mbi lidhjen e martesës. 

Gjithashtu, mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Gjithë të mirat! 

E plotë 

 

Nuk ka 

16 06.01.2021 Info rreth 

tokave që jep 

shteti me qira 

06.01.2021 Pershendetje, 

Ne vijim te kerkeses Suaj per informacion,  ju bejme me 

dije, kerkesa Juaj eshte jashte fokusit te institucionit tone. 

Informacion per percaktimin e kritereve, procedures, dhe 

menyres se dhenies me qera te pasurise shteterore e gjeni ne 

linkun e meposhtem: 
https://infrastruktura.gov.al/wp-
content/uploads/2017/10/Nr.54_date_05.02.2014.pdf                  

Per cdo pyetje apo paqartesi  na kontaktoni ne kanalin informativ 

pa pagese 0800 0118 nga e hena ne te premte ne fashen orare 

E plotë 

E deleguar 

Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al
http://www.adisa.gov.al/martesa/
https://infrastruktura.gov.noclick_al/wp-content/uploads/2017/10/Nr.54_date_05.02.2014.pdf
https://infrastruktura.gov.noclick_al/wp-content/uploads/2017/10/Nr.54_date_05.02.2014.pdf


08.00 – 19.00 ose online chat, nga e hena ne te premte ne fashen 

orare 08.00 – 16.00 

Faleminderit 
17 06.01.2021 Kërkesë për 

bonus bebi 

06.01.2021 Pershendetje, 

Ne vijim te kerkeses Suaj per informacion,  ju bejme me dije se ju 

perfitoni 80. 000  leke te reja si bonus per lindjen e dyte. 

Per cdo pyetje apo paqartesi  na kontaktoni ne kanalin informativ 

pa pagese 0800 0118 nga e hena ne te premte ne fashen orare 

08.00 – 19.00 ose online chat, nga e hena ne te premte ne fashen 

orare 08.00 – 16.00. Faleminderit! 

E plotë 

 

Nuk ka 

18 07.01.2021 Kërkesë për 

shërbimin akt 

verifikimi 

08.01.2021 Pershendetje, 

ne vijim do te gjeni hapat e nevojshme qe duhen ndjekur per te 

marre sherbimin e kerkuar: 

1. ne seksionin "kerko sherbimin", Ju duhet te kerkoni te njejtin 

sherbim te aplikuar per te cilin Ju ka ardhur ky akt verifikim; 

2. Pasi te klikoni opsionin "Perdor" , Ju duhet te shkoni ne fund te 

faqes se shfaqur dhe te plotesoni fushat perkatese (bashkelidhur ne 

foto seksioni qe duhet plotesuar). 

Nese keni veshtiresi te aplikoni nepermjet portalit, Ju mund ti 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA. 

Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njesia Administrative numer 6, Kombinat. 

- ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranes) 

Ne te njejten kohe Ju mund te na kontaktoni nepermjet sherbimit 

Call Center ne numrin pa pagese 0800 - 0118. 

Duke Ju falenderuar 

E plotë 

 

Nuk ka 

19 07.01.2021 Asistencë për 

rikuperimin 

ellogarise ne 

eAlbania. 

08.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 

Në vijim të pyetjes Tuaj, ju bëjmë me dije se për çdo problem me 

përdorimin e portalit e-Albania, të përdorni këtë lidhje elektronike 
– https://e-albania.al/Pages/Contact.aspx. Plotësoni rubrikat me 

të dhënat tuaja dhe, në zërin “Përmbajtja”, përshkruani problemin 

tuaj. 

Gjithashtu mund t'i drejtoheni edhe postës elektronike 
– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 

përdorimin e portalit e-Albania.    Gjithë të mirat!   

 

E plotë 

 

Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/Contact.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


20 07.01.2021 Asistenë rreth 

aplikimit në e-

filing  

11.01.2021 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës suaj, gjeni bashkëlidhur linku-

n: https://www.tatime.gov.al/c/7/200/udhezues-perdorimi i cili 

ju shërben për t'ju orientuar mbi procedurat e aplikimit në e-

filing dhe zgjidhjet e mundshme për problematika të ndryshme 

gjatë procesit të ngarkimit të dokumenteve. 

Gjithashtu, për më tepër informacion, ju lutemi të kontaktoni me 

Drejtorinë Rajonale të Tatimeve në adresat  e mëposhtme: 

Adresa elektronike:  dsht_Tirana@tatime.gov.al 
Telefon: +355 42425903 

E plotë 

E deleguar 

Nuk ka 

21 07.01.2021 Info mbi 

bonusin e bebit 

11.01.2021 Përshëndetje i nderuar, 

Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se tërheqja e çekut 

(bonusi),bëhet personalisht nga prindi/prindërit dhe afati është 1 

vit kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës.  

Për çdo pyetje ose paqartësi, ju udhëzojmë të ndiqni faqen zyrtare 

të ADISA, në linkun në vijim http://www.adisa.gov.al/lindja/, ku 

jepet një informacion i detajuar mbi bonusin e bebes. 

Gjithashtu, mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Gjithë të mirat! 

E plotë 

 

Nuk ka 

22 07.01.2021 Info rreth lejes 

së punës 

11.01.2021 Dear sir, 

Following your request, we would like to inform that you can find 

this information in the following 

link https://punetejashtme.gov.al/en/aplikim-per-
vize/.  Based on your request, for you is more convenient the Visa 

Type “D”. 

You can also send a request for information to the email 

address: liridona.boci@mfa.gov.al. 
Best regards, 

E plotë 

E deleguar 

Nuk ka 

23 08.01.2021 Info rreth 

ndryshimit të 

adresës së 

biznesit 

11.01.2021 Përshëndetje, 

Në vijim të pyetjes Tuaj, Ju lutemi të kontaktoni në adresat e 

mëposhtme të Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) për të marrë 

një informacion mbi procedurën që duhet të ndiqni: 

Telefon: +355 4 2250066 

Adresa elektronike: info.qkb@qkb.gov.al 

 

E deleguar Nuk ka 

https://www.tatime.gov.al/c/7/200/udhezues-perdorimi
mailto:dsht_Tirana@tatime.gov.al
http://www.adisa.gov.al/lindja/
https://punetejashtme.gov.al/en/aplikim-per-vize/
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24 08.01.2021 Info rreth 

pensionit të 

pleqërisë 

08.01.2021 Pershendetje, 

Ne vijim te kerkeses Suaj per informacion, Ju bejme me dije se, ne 

rastet kur qytetari e ka te demtuar apo  i mungon libreza e punës, 

qoftë për faj të ish-ndërmarrjeve, apo të vetë qytetarit, me 

aplikimin për pension apo për përfitime të tjera, qytetari plotëson 

një formular ku përfshihen rubrikat; periudha e punuar fillim – 

mbarim, (ditë, muaj, vit) subjektet ku qytetari ka punuar, sektori 

brenda subjektit.  

Në rast se qytetari nuk është i sigurt për datën e fillimit e deklaron 

atë me afërsi. Zakonisht kjo kërkesë bëhet në kërkesën paraprake 

për pension, 1 vit para plotësimit të moshës, për t’i paraprirë 

caktimit në kohë të pensionit. 

Duke pasur këtë kërkesë dhe gjeneralitet e kërkuesit, si emër, 

atësi, mbiemër, vendi dhe data e lindjes,  vendbanimi, punonjësit e 

sigurimeve shoqërore i referohen regjistrit themeltar të subjektit të 

fundit ku ka punuar qytetari. Në rast se në këtë subjekt janë të 

mbartura të gjitha periudhat sipas kërkesës, problemi konsiderohet 

i zgjidhur dhe plotësohet vërtetimi i vjetërsisë në punë sipas 

rubrikave të rezultuara në regjistër. 

Ne rast se te dhenat e mesiperme nuk gjenden ne regjistrat e 

dorezuar ne ISSH nga subjektet e deklaruara nga qytetari ne 

aplikimin "Kerkese paraprake per pension pleqerie'', e vetmja 

zgjidhje mbetet vertetimi ne gjykate. 

Per cdo pyetje apo paqartesi  na kontaktoni ne kanalin informativ 

pa pagese 0800 0118 nga e hena ne te premte ne fashen orare 

08.00 – 19.00 ose online chat, nga e hena ne te premte ne fashen 

orare 08.00 – 16.00 

E plotë 

 

Nuk ka 

25 08.01.2021 Info për 

certifikatën e 

martesës 

11.01.2021 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: 

Aplikimin për certifikatë martese mund ta bëni online vetëm nëse 

jeni rezident në shtetin e Italisë pasi këto certifikata lëshohen 

vetëm në Përfaqësitë Diplomatike dhe Konsullore të Shqipërisë të 

akredituara në Itali.   

Ky shërbim u jep mundësinë qytetarëve shqiptarë rezidentë në 

Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit 

postar, certifikatën e martesës. Pas verifikimeve të nevojshme të 

E plotë 

 

Nuk ka 



kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet 

aplikimi dhe aplikanti ftohet më pas të ndjekë procedurat për të 

kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo 

fotokopje) me postë. 

Kthimi i përgjigjes kryhet me e-mail tek ju dhe më pas  njoftoheni 

për dërgimin e certifikatës së martesës me postë në adresën e 

qytetarit. 

Sa më sipër, në rast së jeni rezident në Itali, aplikimi kryhet në 

nëpërmjet platformës e-Albania më link-un në vijim: https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9486. 
Në rast se jeni rezident në një shtet tjetër dhe/ose  Ju nevojitet 

informacion shtesë, Ju lutemi të kontaktoni në adresat si më 

poshtë: 

Adresa elektronike: info@mfa.gov.al 
Telefon: +355 42340358 

Gjithë të mirat! 
26 08.01.2021 Info rreth 

pagesës për 

pajisjen me 

licencë 

individuale 

11.01.2021 Përshëndetje I nderuar, 

Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se në faqen 

zyrtare të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, 

në link-un 

në vijim https://www.infrastruktura.gov.al/regjistri-i-
licencave/, do të gjeni të publikuar faturën për arkëtim, 

e cila është e nevojshme për ta paraqitur pranë cdo banke të nivelit 

të dytë, për të kryer pagesën e aplikimi për shërbimin që ju 

kërkoni. 

Për një informacion më të zgjeruar, Ju udhëzojmë të kontaktoni 

me drejtorinë përkatëse të licencave, për t'ju informuar mbi 

gjithë procedurën që duhet 

të ndiqni https://www.infrastruktura.gov.al/kontakto-me-
drejtorine-perkatese/ 
Duke Ju falënderuar! 

E plotë 

E deleguar 

Nuk ka 

27 08.01.2021 Info rreth 

aplikimit për 

pasaportë 

11.01.2021 Përshëndetje, 

Në vijim të email-it tuaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: 

  

E plotë 

 

Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9486
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9486
mailto:info@mfa.gov.al
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https://www.infrastruktura.gov.al/kontakto-me-drejtorine-perkatese/


Aplikim për pasaportë, është një shërbim elektronik, i cili u 

mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë kufijve të 

Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për t'u pajisur me 

pasaportë dhe kartë identiteti. Pas verifikimeve të nevojshme të 

kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet 

aplikimi dhe aplikanti ftohet të ndjekë procedurat për të kryer 

pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me 

postë. Qytetari është i detyruar të paraqitet më pas në përfaqësi për 

të lënë shenjat e gishtërinjve. 

Aplikimin, mund ta kryeni në link-un në vijim: 

https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
9765 
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një 

llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: 

 https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 

portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 
– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. 

Gjithë të mirat! 
28 09.01.2021 Info mbi 

vjetërsinë e 

punës 

15.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për vjetërsi 
pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur shërbimin 
sipas kontributeve që keni derdhur në  lidhjet elektronike 
të mëposhtme:  
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
13908 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
5035 

E plotë 

 

Nuk ka 
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https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
13888 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
13886 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
13885 
Më pas mund të përzgjidhni shërbimin e volitshëm për ju 
sipas  sigurimeve  shoqërore të derdhura me emërtimin: 
“Vërtetim për periudha pune…”etj.). 
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

29 09.01.2021 Info rreth 

raporteve të 

lindjes 

15.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se nëse fëmija 
juaj lind në Shqipëri ju do të pajiseni me raport lindje prej 
63 ditësh në materniteti. Më pas ky raport dorëzohet në 
institucionin ku gruaja juaj punon. 
Nëse fëmija juaj lind në Itali, ju duhet të paraqisni 
dokumentacionin që do ju vënë në dispozicion në Itali pranë 
Qendrës së Konsultores ku është e regjistruar gruaja juaj. 

E plotë 

 

Nuk ka 
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Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat! 

30 10.01.2021 Info rreth 

rinovimit të 

lejes së 

drejtimit 

15.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se ju mund të 
aplikoni pranë sportleve të Drejtorisë Rajonale të 
Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë me vendndodhje 
Kashar. 
Mund të rezervoni takim nëpërmjet faqes zyrtare 
dpshtrr.gov.al ose mund të paraqiteni direkt në sportel.  
Ju informoj që sportelet ditën e mërkurë janë të hapura deri 
në orën 19.00. 
Patenten e re mund ta tërhiqni 30 minuta pas kryerjes së 
aplikimit në sportelet e DPSHTRR tek Nsheraku 
Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në 
numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga 
ora 08:00 deri në 19:00. 
Faleminderit! 

E plotë 

 

Nuk ka 

31 10.01.2021 Info rreth 

tërheqjes së 

lekëve të 

raportit të 

lindjes 

15.01.2021 Përshëndetje I nderuar, 
Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e 
informimit”, ju bëjmë me dije se kërkesën tuaj e kemi 
përcjellë tek koordinatori për të drejtën e informimit të 
Institutit të Sigurimeve Shoqërore, autoriteti përgjegjës për 
shërbimin e kërkuar nga ju. 
Të dhënat e kontaktit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore: 
Koordinatori për të drejtën e informimit pranë ISSH-së: znj. 
Xhoana Koxhaj. 
Nr. tel: +355 682059077; +355 692075088 
Posta elektronike: issh@issh.gov.al  
 

E deleguar Nuk ka 



32 10.01.2021 Info rreth 

kalimit të 

truallit nga 

buqësor, në 

truall për 

ndërtim 

11.01.2021 Pershendetje, 
Ju duhet te paraqiteni prane Njesie Administrative ku 
ndodhet pasuria. 
Duke Ju falenderuar, 

E plotë 

 

Nuk ka 

33 11.01.2021 Kërkesë për 

aktivizim 

biznesi 

11.01.2021 Përshëndetje I nderuar,  
Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për të cilin 
interesoheni mund ta gjeni me emrin Kërkesë për aktivizim 
biznesi. 
Si fillim identifikohuni në portal me nr NIPT. Më pas mund 
të përzgjidhni shërbimin,  konkretisht me emërtimin: 
“Kërkesë për aktivizim biznesi” (person fizik, shoqëri me 
përgjegjësi të kufizuar, shoqëri aksionare, etj.) 
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

E plotë 

 

Nuk ka 

34 11.01.2021 Info rreth 

kryerjes së 

pagesë nga 

portali 

12.01.2021 Pershendetje,  
I vetmi opsion per te kryer pagesen nga portali eshte 
nepermjet nje llogarie bankare apo karte debiti te bankse 
CREDINS.  
Nese llogaria Juaj i perket nje tjeter banke, atehere pagesa 
duhet kryer ne njerin prej degeve. 
Duke Ju falenderuar, 

E plotë 

 

Nuk ka 

35 11.01.2021 Info rreth 

regjistrimit të 

fëmijës 

11.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se është detyrim 
ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë Zyrës së Gjendjes 
Civile ku jeni regjistruar.  Ky regjistrim nuk mund të bëhet 
nëpërmjet portalit e-albania por mund ta kryhet nga një i 

E plotë Nuk ka 
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afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. Pë kryerjen e 
këtij veprimi keni kohë 30 ditë nga dita e lindjes së bebit. 
Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 
popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve 
tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 
të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 
elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 
të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 
në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar. 

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 
përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 
(dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 
Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 
“Për bonusin e lindjes”.  
Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 
Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 
Certifikatën personale të të porsalindurit. Tërheqja e çekut 
( bonusi) bëhet personalisht nga prindi/prindërit dhe afati 
është 1 vit kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Në rast 
se ju nuk mund të jeni të pranishëm, me një Prokurë të 
Posaçme mund të autorizoni një të afërm të bëjë 
regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë edhe tërheqjen e 
çekut të bebes.  
Personi i autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet 
të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social 
Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin e dy 



certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e 
çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.   
Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat! 

36 11.01.2021 Info mbi 

kryerjen e 

aplikimit për 

licencë 

11.01.2021 Përshëndetje I nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se për t'u 
informuar mbi procedurën dhe dokumentacionin e 
nevojshëm për të kryer aplikimin për licencë, duhet të 
kontaktoni me Sektorin e Licencave ne Ministrinë e 
Infrastrukturës dhe Energjisë nga e hëna në të enjte, ora 
08:00 - 16:30 dhe të premten 08:00-14:00. 
Për më tepër informacion, Ju lutem kontaktoni në adresën 
në vijim, http://infrastruktura.gov.al/kontakto-me-
drejtorine-perkatese/ duke plotësuar të gjitha fushat e 
kërkuara dhe më pas butonin dërgo. 
Duke Ju falënderuar! 

E plotë 

E deleguar 

Nuk ka 

37 11.01.2021 Formularë për 

regjistrim 

(DPSHTRR) 

11.01.2021 Përshëndetje , 
Në vijim të komunikimit në kanalin informativ online 

chat, bashkëlidhur emailit gjeni formularin sipas kërkesës 

suaj. 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. 
Faleminderit! 

E plotë 

 

Nuk ka 

38 11.01.2021 Info rreth 

statusit të 

naftëtarit 

11.01.2021 Pershendetje, 

Ne vijim te kerkeses Suaj per informacion,  ju bejme me dije 

se statusin e naftetarit e perfitojne: 

Meshkujt qe kane punuar ne sektoret e naftes ne moshen 60 

vjec, dhe femrat ne moshen 55 vjec 

Vitet qe duhet te kene punuar ne kete sektor 25 vite. 

E plotë 

 

Nuk ka 

http://infrastruktura.gov.al/kontakto-me-drejtorine-perkatese/
http://infrastruktura.gov.al/kontakto-me-drejtorine-perkatese/


Per t’u informuar nese ju me 9 vite pune perfitoni apo jo nga 

statusi i naftetarit duhet te drejtoheni per informacion ne 

Agjencine Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Vlore. 

Nese jeni perfituese e pensionit te pleqerise, aplikoni ne e-

albania sherbimin: 

Aplikim për pension pleqërie, suplementar pilot, 

suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar për 

akademik  https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
6156 

Per cdo pyetje apo paqartesi  na kontaktoni ne kanalin 

informativ pa pagese 0800 0118 nga e hena ne te premte ne 

fashen orare 08.00 – 19.00 ose online chat, nga e hena ne te 

premte ne fashen orare 08.00 – 16.00 

39 11.01.2021 Info mbi 

përfitimin e 

ndihmës 

ekonomike 

11.01.2021 Pershendetje, 

Ne vijim te kerkeses Suaj per informacion, ju bejme me dije 

se per perfitimin e ndihmes ekonomike, apo pagesen e 

papunesise, duhet te regjistroheni me pare si Punekerkues i 

Papune. 

Sherbimi aplikohet ne e-albania ne linkun: 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1255
0 

Nese nuk arrini te aplikoni, paraqituni ne sportelet Adisa qe 

T`Ju asistojne specialistet. 

Per cdo pyetje apo paqartesi  na kontaktoni ne kanalin 

informativ pa pagese 0800 0118 nga e hena ne te premte ne 

fashen orare 08.00 – 19.00 ose online chat, nga e hena ne te 

premte ne fashen orare 08.00 – 16.00 

E plotë 

 

Nuk ka 

40 11.01.2021 Kërkesë për 

info mbi 

bonusin e bebit 

12.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se tërheqja e 
çekut ( bonusi) bëhet personalisht nga prindi/prindërit dhe 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550


afati është 1 vit kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Në 
rast se ju nuk mund të jeni të pranishëm, me një Prokurë të 
Posaçme mund të autorizoni një të afërm të bëjë 
regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë edhe tërheqjen e 
çekut të bebes.  
Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 
popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve 
tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 
të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 
elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 
të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 
në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar. 

Personi i autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme ose 
prindi) duhet të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale të 
Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 
dorëzimin e dy certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) 
dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së 
përcaktuar.   
Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat!  

41 11.01.2021 Info mbi 

shërbimin 

“Lëshim 

vërtetimi për 

objektet Pasuri 

Kulturore të 

12.01.2021 Përshëndetje I nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 
portalin e-Albania.  

E plotë Nuk ka 



regjistruara në 

Bazën e të 

Dhënave 

Shtetërore” 

Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me search kërkoni 
shërbimin Lëshim vërtetimi për objektet Pasuri Kulturore të 

regjistruara në Bazën e të Dhënave Shtetërore "Regjistri Kombëtar i 

Pasurive Kulturore dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

42 11.01.2021 Info mbi 

tërheqjen e 

diplomës 

12.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se për kërkesën 
Tuaj duhet të drejtoheni pranë sekretarisë së Universitetit 
ku keni kryer studimet e larta. 
Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

43 11.01.2021 Info mbi 

shërbimin 
“Aplikim per 

informacion 

zyrtar te 

pasurise per 

individet dhe 

personat 

juridike (private 

dhe publike)” 
 

12.01.2021 Pershendetje, 

ne fushen e kerkimit te sherbimi Ju duhet te kerkoni 

sherbimin “ Aplikim per informacion zyrtar te pasurise 

per individet dhe personat juridike (private dhe 

publike)” 

Duke Ju falenderuar, 

E plotë Nuk ka 

44 12.01.2021 Info mbi 

shërbimin 

“Aplikim per 

informacion 

zyrtar te 

pasurise per 

12.01.2021 Përshëndetje ,  
Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju informojmë se 
duhet të aplikoni shërbimin ‘’ Aplikim për informacion zyrtar të 
pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe 
publikë) ‘’  përmes platformës qeveritare e-Albania në 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


individet dhe 

personat 

juridike 

(private dhe 

publike)” 

 

linkun: https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477 

Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku te 

sqaroni arsyet e përdorimit të ketij dokumenti. Kjo kërkesë 

duhet të firmoset nga ana juaj dhe të scanohet, dhe duhet 

të  ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-albania. Për 

të përdorur shërbimin klikoni ‘Përdor’ në fund të faqes, 

vazhdoni me plotësimin e formularit elekronik. Klikoni 

butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit; 
Numri i references se aplikimit do ju ndihmojë për të 

gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar mandate-pagesën. 
Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në 

bankë për të kryer pagesën ose kryeni pagesën online përmes 

portalit e-Albania me një kartë debiti ose kredit. 
Nëse pagesa kryhet në bankë ose postë, duhet që t`i 

riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar mandat-

pagesën. 
Ngarkimi i mandate-pagesës: 
Duhet te logoheni në e-albania, të kërkoni shërbimin e 

aplikuar, nuk do kryeni aplikim të ri por do shkoni në fund të 

formularit në seksionin dërgo mandate-pagesën e një 

aplikimi të kryer. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e 

referencës së aplikimit e gjeni edhe tek mesazhet e mia , 

ngarkoni faturën pastaj klikoni ‘Dërgo’ 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 

chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00. 

Faleminderit! 
45 12.01.2021 Info rreth 

kartelës për 

fshirje të 

hipotekës së 

pasurisë 

12.01.2021 Pershendetje,  

Ne vijim te pyetjes Tuaj,  ju sugjerojme qe ne sesionin ku ju 

kerkohen te dhenat e prones te vendosni vetem zonen 

kadastrale dhe tek kutizat e volum dhe faqe te vendosni 999 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


(tre ose dy nenta). Provojeni edhe nje here ne kete forme dhe 

ne rast se nuk arrini ta perfundoni, ju lutem paraqituni ne nje 

nga zyrat ADISA ne menyre qe te mund te perfundoni 

aplikimin nen asistencen e specialisteve tane.  

Ju mund te na kontaktoni ne numrin tone papagese 0800 

0118 nga e hena ne te premte ne oren 08:00-15:00 qe tju 

mund tju asistojme edhe nga telefoni. 

Faleminderit! 
46 12.01.2021 Info rreth 

përfitimit të 

KEMP-it 

13.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës Suaj, Ju bëjmë me dije se në bazë të 
diagnozës tuaj dhe të analizave mjekësore ju mund të 
paraqiteni pranë ISSH për të përfituar KEMP të pjesshëm. 
Në bazë të grupit që do ju vendosi Komisioni ju mund të 
keni dhe lehtësira të tjera. 
Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

47 12.01.2021 Info rreth 

dosjes së 

legalizimit 

14.01.2021 Pershendetje, 
ne vijim te kerkeses Suaj, Ju bejme me dije se ADISA nuk 
posedon informaicon mbi statuset e dosjeve 
per legalizim pasi ende nuk ka nje sistem elektronik per kete 
qellim. 
Per sa i takon rastit Tuaj, Ju mund ti drejtoheni zyrtarisht 
me nje kerkese per informacion ASHK -se (Agjencise 
Shteterore te Kadastres), ose te ndodhur ne kushtet e 
kalimit te afeteve ligjore per kete procedure, Ju mund ti 
drejtoheni me nje ankese ne 
portalin  "Shqiperia qe Duam" nepermjet ketij linku: 
https://www.shqiperiaqeduam.al/ 

 

E plotë 

E deleguar 

Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/


Mjafton te ndiqni hap pas hapi udhezimet si dhe te 
ngarkoni dokumentacionin perkates te 
pasurise ne proces legalizimi. 
Per me shume informacion, Ju mund ti drejtoheni sherbimit 
Call Center nepermjet numrit pa pages 0800 - 0118. 
Duke Ju falenderuar, 

48 13.01.2021 Kërkesë për 

rikthim 

password-i në 

portalin  puna.
gov.al 

13.01.2021 Përshëndetje, 
Ju informojmë se kemi dërguar kërkesën tuaj tek personi 
përgjegjës  në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe 
Aftësive.   
Gjithë të mirat! 

E deleguar Nuk ka 

49 13.01.2021 Info mbi 

kredencialet e 

aplikimit në 

Agjencinë e 
Prokurimit 
Publik 

14.01.2021 Përshëndetje, 
Ju informojmë se kemi dërguar kërkesën tuaj tek kontakti 
përgjegjës në Agjencinë e Prokurimit Publik, institucion i cili 
ka përgjegjësi ligjore për aplikimin tuaj. Të dhënat e 
kontaktit për Agjencinë e Prokurimit Publik, janë si 
më poshtë: 
info.app@app.gov.al 
Gjithë të mirat! 

E deleguar Nuk ka 

50 13.01.2021 Info rreth 

riaplikimit pa 

pagesë 

14.01.2021 Pershendetje, 
nese gabimi ne dokumentin e pronesise ka ardhur si nje 
gabim nga punonjesit apo sistemit te Agjencise Shteterore 
te Kadastres, atehere Ju duhet te aplikoni pa pagese 
nepermjet llogarise Tuaj ne portalin e - albania. 
Per te aplikuar pa pagese, Jeni te lutur te ndiqni hapat si ne 
vijim: 
1. ne seksionin "kerko sherbimin", Ju duhet te kerkoni te 
njejtin sherbim te aplikuar per te cilin dhe eshte bere 
gabimi; 

E plotë Nuk ka 

http://puna.gov.al/
http://puna.gov.al/


2. pasi te klikoni opsionin "Perdor" , Ju duhet te shkoni ne 
fund te faqes se shfaqur dhe te plotesoni fushat perkatese 
(bashkelidhur ne foto seksioni qe duhet plotesuar). 
3. ne fushen ne te cilen kerkohet ngarkimi i 
dokumentacionit AV, Ju mund te ngarkoni nje kerkese me 
shkrim ku parashtroni arsyet e ketij aplikimi pa pagese, ne 
rastin tuaj korigjimin e gabimeve ne dokumentat e 
pronesise.  
Nese keni veshtiresi te aplikoni nepermjet portalit, Ju mund 
ti drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA. 
Sportelet i gjeni: 
- ADISA, Njesia Administrative numer 6, Kombinat. 
- ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranes) 
Ne te njejten kohe Ju mund te na kontaktoni nepermjet 
sherbimit Call Center ne numrin pa pagese 0800 - 0118. 
Duke Ju falenderuar 

51 13.01.2021 Info rreth 

ndryshimit të 

të dhënave 

14.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë kërkoj të saktësoni 
kërkesën tuaj. 
Nëse është ndryshim të dhënash pë subjekt pranë QKB-së 
mund ta kryeni aplikimin nëpërmjet e-Albania. 
Nëse interesoheni për ndryshim emri/mbiemri personi 
duhet të paraqiteni pranë Zyrave të Gjendjes Civile. 
Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat!  

E paplotë Nuk ka 

52 14.01.2021 Kërkesë për 

punësim 

14.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju informojmë se 
për vënde të lira punë duhet të shikoni në link-un : 
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/ . 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 
pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 
deri në 19:00. 
Faleminderit! 

53 14.01.2021 Kërkesë rreth 

një nr kontakti 

të ADISA-s 

14.01.2021 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës tuaj, për çdo informacion që ju 

nevojitet mund të kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 
Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

54 14.01.2021 Info rreth 

procedurave të 

ndryshimit të 

mbiemrit 

15.01.2021 Përshëndetje, 
Ju informojmë se kemi dërguar kërkesën tuaj tek 
koordinatori për të drejtën e informimit në Ministrisë e 
Brendshme, institucion i cili ka në varësi Drejtorinë e 
Përgjithshme të Gjendjes Civile. Të dhënat e kontaktit për 
Ministrinë e Brendshme, janë si më poshtë: 
Koordinatori për të drejtën e informimit: 
z. Ardian Bita - ardian.bita@mb.gov.al 
Gjithë të mirat! 

E deleguar Nuk ka 

55 14.01.2021 Info mbi 

rinovimin e 

lejes së 

drejtimit 

14.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se ju mund të 
aplikoni pranë sportleve të Drejtorisë Rajonale të 
Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë me vendndodhje 
Kashar. 
Mund të rezervoni takim nëpërmjet faqes zyrtare 
dpshtrr.gov.al ose mund të paraqiteni direkt në sportel.  
Ju informoj që sportelet ditën e mërkurë janë të hapura deri 
në orë 19.00. 
Patenten e re mund ta tërhiqni 30 minuta pas kryerjes së 
aplikimit në sportelet e DPSHTRR tek Nsheraku 
  

E plotë 

 

Nuk ka 

mailto:etleva.shore@infrastruktura.gov.al


Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Faleminderit! 

56 14.01.2021 Kërkesë për 

info mbi 

bonusin e bebit 

14.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se tërheqja e 
çekut (bonusi) bëhet personalisht nga prindi/prindërit dhe 
afati është 1 vit kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Në 
rast se ju nuk mund të jeni të pranishëm, me një Prokurë të 
Posaçme mund të autorizoni një të afërm të bëjë 
regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë edhe tërheqjen e 
çekut të bebes.  
Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 
popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve 
tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 
të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 
elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 
të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 
në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 
Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 
Certifikatën personale të të porsalindurit. 
Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 
përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 
(dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 
Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 
“Për bonusin e lindjes”.  

E plotë 

 

Nuk ka 



Personi i autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet 
të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social 
Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin e dy 
certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e 
çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.   
Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat!  

57 14.01.2021 Info rreth 

zgjidhjes së 

martesës 

14.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se Vendimin 
gjyqësor për zgjidhje martese të gjykatës së huaj, i cili duhet 
të jetë i përkthyer dhe i legalizuar e paraqit pranë Gjykatës 
së Apelit që mbulon qyteti ku ju keni vendbanimin në 
Shqipëri. 
Më pas Vendimin gjyqësor të Gjykatës së Apelit, i cili ka 
njohur vendimin e gjykatës së shtetit të huaj dhe i ka dhënë 
fuqi ligjore për t'u zbatuar në territorin e Republikës së 
Shqipërisë. paraqiteni për ta regjistruar pranë Zyrës së 
Gjendjes Civile ku ju keni vendbanimin. 
Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

58 14.01.2021 Info rreth 

përditësimit të 

dokumentave, 

pasi ka 

ndyshuar 

mbiemrin 

15.01.2021 Përshëndetje,  
Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëj me dije se duhet të 
paraqiteni pranë sekretarisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për 
të tërhequr një kopje të vendimit gjyqësor. 
Më pas duhet të vazhdoni procedurat pranë Zyrës së 
Gjendjes Civile. 
 

E plotë Nuk ka 



Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat!  

59 14.01.2021 Kërkesë për 

info mbi 

shpalljen e 

martesës 

15.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më poshtë një 
informacion të përmbledhur mbi procedurën e shpalljes se 
martesës: 

1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 
ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 
prokurë të posaçme. 

2. Shpallja e martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e 
ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 
administrative ku kanë vendbanimin. 

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e 
ardhshëm do të përcaktojnë se në cilën zyrë të 
gjendjes civile do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 
ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 
shpalljes; 

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 
shpallje martese”; 

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 
nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 
martesës së shpallur është 1 vit. 
  

E plotë Nuk ka 



Nëse martesa do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit 
të afatit 10 ditor nga shpallja e martesës, duhet të pajisen 
me këto dokumente: 

1. certifikatë lindje; 
2. certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 
Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 
Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 
martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 
bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 
për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare. 
Faleminderit! 

60 15.01.2021 Info rreth 

statusit të 

jetimit 

15.01.2021 Përshendetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se statusin e 
jetimit e përfitoni nëse: 
a) Të lindur jashtë martese  
b) Që nuk kanë gjallë asnjërin nga prindërit  
c) Të cilëve me vendim të formës së prerë të gjykatës, u 
është hequr e drejta e të dy prindërve, ose u është hequr e 
drejta prindërore për njërin prind dhe prindi tjetër nuk 
jeton  
d) fëmijët që braktisen nga të dy prindërit dhe nuk u njihet 
identiteti i tyre. 
Bashkëlidhur kartela informative për këtë shërbim. 
Përsa i takon pyetjes tuaj nëse dorëzoni dokumentacionin e 
nevojshëm për të mos paguar tarifën dhe përfitoni bursë, 
nuk iu ikën e drejta e pensionit deri në moshën 25 vjec. 
  

E plotë Nuk ka 



Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat! 

61 15.01.2021 Info rreth 

aplikimit për 

leje legalizimi 

18.01.2021 Pershendetje, 
fillimisht sjellim ne vemendjen Tuaj se ky formular eshte i 
vlefshem per objektet infromale pas vitit 91 dhe jo me vone 
se qershori i 2014. 
Se bashku me formularin Ju duhen edhe 4 foto te 
objektit, certifikate familjare, vertetimi i banimi si dhe 
nje kopje kartes se identitetit.  
I gjithe dokumentacioni dergohet prane Agjencise 
Shteterore te Kadastres nepermjet sherbimit postar. 
Duke Ju falenderuar, 

E plotë Nuk ka 

62 15.01.2021 Info rreth 

shërbimit të 

rinovimit të 

lejes së 

drejtimit 

18.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se ju mund të 
aplikoni pranë sportleve të Drejtorisë Rajonale të 
Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë  kur ju të jeni në 
Tiranë. 
Ky shërbim nuk ofrohet online. 
Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në 
numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga 
ora 08:00 deri në 19:00. 
Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

63 15.01.2021 Info rreth 

regjsitrimit të 

fëmijëve të 

lindur jashtë 

vendit 

15.01.2021 Pershendetje, 
Ne vijim te kerkeses Suaj per informacion,  ju bejme me dije 
se: 
Në pamundësi të paraqitjes së prindërve pranë zyrave të gjendjes 
civile të njësisë suaj administrative për të bërë regjistrimin e 
fëmijës së lindur jashtë shtetit, në regjistrin kombëtar të 
popullsisë në Shqipëri dhe rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj 

E plotë Nuk ka 



familjare, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto 
dokumenta: 

·         Fotokopje e dokumentit të identifikimit të 
subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme; Pra 
kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy 
prindërve; 

·         Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i 
cili duhet të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i 
përkthyer në gjuhën Shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 
Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 
Certifikatën personale të të porsalindurit. Në përfundim të 
regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e 
bonusit, nëpunësi i gjendjes civile pajis prindërit me 2 (dy) 
certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 
Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 
bonusin e lindjes”. 

Duhet theksuar në Prokurën e Posacme që personi 
autorizohet të bëjë regjistrimin e fëmijës, dhe të kryej edhe 
tërheqjen e Cekut të bebes. 

Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi edhe 
çeku emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër të 
nënës. 

Tërheqja e cekut bëhet pranë Shërbimit Social Shtetëror. 

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83  , Tiranë 



Per cdo pyetje apo paqartesi  na kontaktoni ne kanalin 
informativ pa pagese 0800 0118 nga e hena ne te premte 
ne fashen orare 08.00 – 19.00 ose online chat, nga e hena 
ne te premte ne fashen orare 08.00 – 16.00 

64 15.01.2021 Info rreth 

rimbursimit të 

shpenzimeve 

të transportit 

për ndarje nga 

jeta 

18.01.2021 Përshëndetje I nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se për futjen në 
vend të kufomave dhe/ose mbetjeve mortore, që vijnë nga 
shtetet e tjera, i interesuari për transportimin e kufomës 
duhet të paraqesë, nëpërmjet autoriteteve përkatëse ose 
personalisht, në autoritetin konsullor shqiptar, në shtetin ku 
ka ndodhur vdekja: 

1. kërkesën për lejen e transportimit të kufomës dhe/ose 
mbetjet mortore për në Shqipëri; 

2. certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga autoritetet 
përgjegjëse; 

3. certifikatën e organeve përgjegjëse, që vërteton se janë 
respektuar të gjitha kushtet sanitare për transportimin e 
kufomës dhe/ose mbetjet mortore. 

Dokumentacioni i mësipërm paraqitet nga i interesuari me 
rrugë postare ose me faks. 
Autoriteti konsullor shqiptar lëshon lejen për futjen e 
kufomës në Republikën e Shqipërisë, me postë ose me faks. 
Autoriteti konsullor shqiptar njofton Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, Ministrinë e Punëve të Brendshme, ministrinë që 
mbulon veprimtarinë e shërbimeve publike dhe prefektin e 
qarkut ose kryetarin e njësisë vendore ku do të çohet kufoma 
dhe/ose mbetjet mortore. Në përfundim, pasjetuesi ose i 
interesuari, dorëzon dokumentacionin pranë Ministrisë së 
Infrastrukturës dhe Energjisë për të përfituar rimbursimin e 
shpenzimeve të transportit të kufomës. 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/Certifikate-Vdekje.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/Certifikate-Vdekje.pdf


Për më tepër informacion, Ju lutem kontaktoni në adresën 
në vijim, http://infrastruktura.gov.al/kontakto-me-
drejtorine-perkatese/ duke plotësuar të gjitha fushat e 
kërkuara dhe më pas butonin dë rgo. 
Duke Ju falënderuar! 

65 15.01.2021 Info rreth 

kompensimit 

të energjisë 

elektrike 

18.01.2021 Përshëndetje e nderuar,  
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 
portalin e-Albania.  
Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me search kërkoni 
shërbimin Kërkesë për Rishqyrtim  përfitimi dhe  përzgjidhni 
rubrikën “Përdor”.  Më pas përzgjidhni krijo aplikim i ri dhe 
zgjidhni  Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 

8). 
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

66 17.01.2021 Kërkesë për 

info mbi 

shpalljen e 

martesës me 

shtetas të huaj 

18.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë me dije 
se procedura pas lidhjes së martesës është si mëposhtë 
vijon : 
Pas lidhjes së martesës në shtetin e huaj, dokumenti i 
martesës (certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i 
legalizuar, përkthehet, noterizohet në gjuhën shqipe 
dhe përcillet për regjistrim në shërbimin e gjendjes civile në 

E plotë Nuk ka 

http://infrastruktura.gov.al/kontakto-me-drejtorine-perkatese/
http://infrastruktura.gov.al/kontakto-me-drejtorine-perkatese/
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku bashkëshorti shqiptar 
ka vendbanimin. 
Ky veprim mund të kryhet nga Ju ose nga personi i caktuar 
nga ata me prokurë të posaçme. 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 
pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 
deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 
chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 
16:00. 
Faleminderit! 

67 17.01.2021 Kërkesë pë 

interpretim të 

përgjigjes që i 

ka dërguar 

ASHK-ja 

18.01.2021 Pershendetje, 
fillimisht Ju bejme me dije se ADISA nuk mund te shprehet 
per vlefsherine apo jo te kerkesave e nxjerra nga 
institucionet e tjera. 
Ne kete rast Agjencia Shteterore e Kadastres kerkon nga Ju 
te percillni dokumentacionin perkates qe mbeshtet 
kerkesen Tuaj per informacion zyrtar. 
Ju duhet te paraqiteni ne njeren prej Zyrave Postare per te 
percjelle dokumentacionin e kerkuar dhe per te lehtesuar 
kete proces, punonjesit te kesaj Zyre mund ti tregoni shkres 
- pergjigjen e Agjencise Shteterore te Kadastres. 
Ne te njejten kohe Ju mund te na kontaktoni nepermjet 
sherbimit Call Center ne numrin pa pagese 0800 - 0118. 
Duke Ju falenderuar, 

E plotë Nuk ka 

68 17.01.2021 Info rreth çekut 

të bebit 

18.01.2021 Përshëndetje i nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se tërheqja e 
çekut (bonusi) bëhet personalisht nga prindi/prindërit dhe 
afati është 1 vit kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës.  
 

E plotë Nuk ka 



Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat!  

69 18.01.2021 Info mbi 

trajtimin 

financiar si 

minator 

18.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës tuaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë:  
Aplikimi për Trajtim Financiar si minator, kryhet pranë 
Zyrave të Sigurimeve Shoqërore ose pranë Zyrave me 
një ndalesë ADISA. 
Dokumentet e nevojshme janë si më poshtë : 

 Kërkesë për caktim pensioni sipas formularit të 
miratuar nga ISSH-ja; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit,i cili duhet 
të jetë brenda afatit të vlefshmërisë dhe e 
nënshkruar nga vetë personi; 

 Vërtetim të zyrës së Gjendjes Civile në rast të 
ndryshimit të gjeneraliteteve; 

 Librezë pune e plotësuar në të gjitha rubrikat sipas 
llojit të punës;  

 Vërtetim për bazën e vlerësuar për perudhat e 
punësimit nga data 01.01.1994 deri në datën e 
ndërprerjes së marrëdhënieve financiare nga puna 
ose vetë punësimi; 

 Vërtetim i posaçëm i konfirmimit të llojit të punës në 
profesionet e vështira në profesionet e vështira, 
sipas përcaktimeve në ligjin nr.29/ 2019 dhe në 
VKM NR.526 datë 20.12.1958 Për ndarjen e punëve 
në kategori për efekt të ndryshuar , i lëshuar nga 
ndërmarrja ku personi ka qenë i punësuar, kur 

E plotë Nuk ka 



subjekti është aktiv ose nga dokumentacioni arkivor 
i ISSH-së; 

 Vërtetim për kryerjen e shërbimit të detyrueshëm 
ushtarak (për burrat ); 

 Çdo dokument tjetër i lëshuar nga organizma 
shtetërore që konfirmon llojin dhe periudhën e 
punës 

Për më shumë informacion bashkëlidhur kartelën 
informative për këtë shërbim. 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 
pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 
deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 
chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 
16:00.  
Duke Ju falënderuar! 
 

70 18.01.2021 Info mbi 

regjistrimin 

fillestar të 

pronarit të 

pronës 

19.01.2021 Pershendetje, 
Ju duhet ti drejtoheni me nje kerkese zyrtare Drejtorise 
Vendore te Kadastres DIber duke i vendosur ne dispozicion 
te gjithe dokumentacionin e nevojshem qe mbeshtet 
pretendimin Tuaj. 
Duke Ju falenderuar, 

E plotë Nuk ka 

71 18.01.2021 Info mbi 

vërtetimin për 

procesin e 

lagalizimit 

18.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju informojmë se 

për tu pajisur me vërtetim që jeni në proces legalizimi duhet 

të aplikoni shërbimin "Vërtetim për aplikim për legalizim 

ndërtimi informal" 
 përmes platformës qeveritare e-Albania në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12411 . 
  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411


Klikoni butonin" Përdor"  
- Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme 

të kërkuara në formular  
- Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit  
- Vërtetimi i dërgohet aplikantit në mënyrë elektronike me e-

mail tek "Hapësira ime", në seksionin "Dokumentet e mia". 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. 
Faleminderit! 

72 18.01.2021 Kërkesë për 

bonus bebi 

18.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës suaj për informacion, Ju informojmë se 

pagesa e taksave vjetore nuk ka lidhje me përfitimin e 

bonusit të bebes . Në përfundim të regjistrimit të të 

porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, nëpunësi i 

gjendjes civile pajis prindërit me 2 (dy) certifikata, 

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”. Për 

tërheqjen e çekut duhet të jetë njeri nga prinderit. 
Tërheqja e çekut bëhet pranë Drejtorive Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror dhe në Tiranë pranë Shërbimit 

Social Shtetëror me adresë: Rruga e Durrësit, Nr.83, Tiranë. 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. 
Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

73 18.01.2021 Info rreth 

aplikimit për 

certificate 

pasurie  

19.01.2021 Pershendetje, 

referuar dokumentacionit te pecjelle nga Ju, rezulton se nuk 

keni aplikuar per regjistrimin e 

bashkimit te pasurise se paluajtshme. 

Jeni te lutur te paraqiteni prane Sporteleve ADISA dhe te 

dorezoni te njejtat dokumenta te percjella nepermjet e-mailit. 

 

E plotë Nuk ka 



Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njesia Administrative numer 6, Kombinat. 

- ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranes) 

Ne te njejten kohe Ju mund te na kontaktoni nepermjet 

sherbimit Call Center ne numrin pa pagese 0800 - 0118. 

Duke Ju falenderuar, 
74 18.01.2021 Info mbi 

shërbimin 

“Vërtetim për 
periudha pune 
për ish - 
kooperativat 
bujqësore 
(KB)” 

19.01.2021 Përshëndetje I nderuar, 
Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për Vërtetim për 
periudha pune për ish - kooperativat bujqësore (KB) mund ta 
bëni përmes internetit, duke zgjedhur këtë lidhje 
elektronike:  
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1
_web.aspx?service_code=13885 
Më pas mund të përzgjidhni shërbimin e volitshëm për ju 
sipas formës juridike që dëshironi të hapni, konkretisht me 
emërtimin: “Vërtetim për periudha pune për ish - 
kooperativat bujqësore (KB)”. 
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat, 

E plotë Nuk ka 

75 18.01.2021 Kërkesë për 

adresën e MIE-

së 

19.01.2021 Përshëndetje I nderuar, 

Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se Ministria e 
Infrastrukturës dhe Energjisë ka adresën e mëposhtme: 
 

E plotë Nuk ka 
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ADRESA: Rr. “Abdi Toptani”, Nr.1, 1001, Tiranë, Shqipëri 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 
pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 
deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 
chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 
16:00. 
Faleminderit!  

76 18.01.2021 Info rreth 

pensionit 

familjar 

19.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se vëllai juaj mund 
të përfitoj pension familjar deri në moshën 25 vjec. 
Mesa kuptoj nga emaili juaj, mamaja juaj përfiton një 
pension pleqërie.  
Nëse është ky rast atëherë ajo duhet të heqë dorë nga 
pensioni i saj për të përfituar 50% të pensionit të të ndjerit. 
Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

77 18.01.2021 Info rreth 

tërheqjes së 

lejes së 

legalizimit 

19.01.2021 Pershendetje, 
Jeni te lutur te saktesoni se per cilin sherbim kerkohet 
aplikimi ne e - albania nga ana e ALUIZNIT Durres ne 
menyre qe t'Ju japim udhezimet e nevojshme. 
Duke Ju falenderuar, 

E paplotë Nuk ka 

78 18.01.2021 Kërkesë për 

bonus bebi 

19.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se tërheqja e 
çekut (bonusi) bëhet personalisht nga prindi/prindërit dhe 
afati është 1 vit kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Në 
rast se ju nuk mund të jeni të pranishëm, me një Prokurë të 
Posaçme mund të autorizoni një të afërm të bëjë 

E plotë Nuk ka 



regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë edhe tërheqjen e 
çekut të bebes.  
Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 
popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve 
tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 
të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 
elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 
të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 
në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 
Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 
Certifikatën personale të të porsalindurit. 
Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 
përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 
(dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 
Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 
“Për bonusin e lindjes”.  
Personi i autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet 
të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social 
Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin e dy 
certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e 
çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.   
Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat!  



79 19.01.2021 Asistencë rreth 

portalit 

eAlbania. 

19.01.2021 Përshëndetje I nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se për çdo 
paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-
Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 
– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin 
e portalit. 
Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

80 19.01.2021 Info rreth 

tërheqjes së 

lejes së 

legalizimit 

19.01.2021 Pershendetje, 
ky sherbim nuk figuron ne listen e sherbimeve qe ofrohen 
nepermjet portalit e - albania. 
Nisur nga praktika e deri tanishme, me marrjen e njoftimit 
nga zyrat e kadastres, leja e legalizimit terhiqet dorazi prane 
ketij institucioni. 
Duke Ju falenderuar, 

E plotë Nuk ka 

81 19.01.2021 Info rreth 

konvertimit të 

lejes së 

drejtimit 

19.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës suaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se informacionin në lidhje me mbarimin e procedurës se 

konvertimit të Lejes së drejtimit, lëshuar nga shteti i huaj, 

mund ta merrni vetëm pranë Drejtorisë Rajonale 

të Shërbimit të Transportit Rrugor ku ju keni kryer 

aplikimin. 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. 
Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

82 19.01.2021 Kërkesë për 

info mbi 

shpalljen e 

martesës 

19.01.2021 Pershendetje, 

Ne vijim te kerkeses Suaj per informacion, ju bejme me dije 

procesi qe i paraprin lidhjes se marteses, pra celebrimit, 

eshte shpallja e marteses.  

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose 

nga personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme.  

Shpallja e martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Referuar pyetjes Suaj, ju informojme se nese do jeni te dy te 

pranishem ne shpalljen e marteses duhet te terhiqni nga nje 

certifikate secili 

Nese shpalljen do ta bej person i autorizuar me prokure, do 

terhiqni secili nga dy certifikata, pasi do depozitohen ne 

minibashkite respektive ku do behet shpallja e marteses. 

Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm do të 

përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet 

martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje 

martese”; 

 leternjoftim elektronik( Karte identiteti) 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit. 

Per cdo pyetje apo paqartesi  na kontaktoni ne kanalin 

informativ pa pagese 0800 0118 nga e hena ne te premte ne 

fashen orare 08.00 – 19.00 ose online chat, nga e hena ne te 

premte ne fashen orare 08.00 – 16.00 

 Faleminderit! 
83 19.01.2021 Kërkesë për 

info mbi 

shpalljen e 

20.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më poshtë një 
informacion të përmbledhur mbi procedurën e shpalljes se 
martesës: 

E plotë Nuk ka 



martesës me 

shtetas të huaj 1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 
ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 
prokurë të posaçme. 

2. Shpallja e martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e 
ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 
administrative ku kanë vendbanimin. 

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e 
ardhshëm do të përcaktojnë se në cilën zyrë të 
gjendjes civile do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 
ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 
shpalljes; 

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 
shpallje martese”; 

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 
nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 
martesës së shpallur është 1 vit. 
Nëse martesa do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit 
të afatit 10 ditor nga shpallja e martesës, duhet të pajisen 
me këto dokumente: 

1. certifikatë lindje; 
2. certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 
Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 



Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 
martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 
bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 
për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare. 
Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat! 

84 19.01.2021 Info rreth 

aplikimit për 

regjistrimin 

fillestar të 

biznesit 

20.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 
portalin e-Albania.  
Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me search kërkoni 
shërbimin Aplikim për regjistrim fillestar..... dhe  përzgjidhni 
rubrikën “Përdor”. Më tej kryeni aplikimin sipas 
instruksioneve që të jep portal. Miratimi  aplikimit tuaj ju 
vjen pas 24 orësh. Më pas ju mund të identifikoni në portal 
me NIPT e biznesit. 
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

85 20.01.2021 Info rreth 

shërbimit 

“Aplikm për 
ndryshim/sakt

20.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
  

E plotë Nuk ka 
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ësim 
vendbanimi” 

Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 
portalin e-Albania.  
Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me search kërkoni 
shërbimin Aplikm për ndryshim/saktësim vendbanimi 
dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  
Dokumentacioni i nevojshëm për këtë shërbim si mëposhtë 
vijon: 
- Dokumenti që vërteton pronësinë/përdorimin e banesës 
Ky mund të jetë certificate pronësie ose kontratë qiraje. 
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

86 20.01.2021 Info rreth 

shërbimit 

“Aplikim për 
pajisje me 
lejedrejtimi 
ndërkombëtar
e” 

21.01.2021 Përshëndetje i nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 
portalin e-Albania.  
Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me search kërkoni 
shërbimin Aplikim për pajisje me lejedrejtimi 
ndërkombëtare dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
  

E plotë Nuk ka 
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Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

87 20.01.2021 Info rreth 
shërbimit 
“Aplikim për 
pajisje me 
lejedrejtimi 
ndërkombëta
re” 

21.01.2021 Përshëndetje i nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 
portalin e-Albania.  
Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 
shërbimin Aplikim për pajisje me lejedrejtimi 
ndërkombëtare dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

88 20.01.2021 Kërkesë për 
tërheqjen 
e  “bonusit të 
lindjes” 

21.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se tërheqja e 
çekut (bonusi) bëhet personalisht nga prindi/prindërit dhe 
afati është 1 vit kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Në 
rast se ju nuk mund të jeni të pranishëm, me një Prokurë të 
Posaçme mund të autorizoni një të afërm të bëjë 
regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë edhe tërheqjen e 
çekut të bebes.  
Për tërheqjen e  “bonusit të lindjes” nevojiten këto 
dokumenta: 

E plotë Nuk ka 
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 Prokurë e Posaçme për personin që do 
të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 
elektronike të dy prindërve; 

 Certifikatë famjiljare 
 Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 

“Për bonusin e lindjes”. 

Personi i autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet 
të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social 
Shtetëror, nëse jeni në Tiranë pranë zyrave të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e 
financës, me qëllim dorëzimin e dy certifikatave (familjare 
dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të 
lindjes, sipas masës së përcaktuar.   
Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat! 

89 20.01.2021 Info mbi 

shërbimin 

“Vërtetim i 
pagesës së 
kontributeve 
të të 
vetëpunësuarv
e në bujqësi” 

21.01.2021 Përshëndetje i nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 
portalin e-Albania.  
Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me search kërkoni 
shërbimin Vërtetim i pagesës së kontributeve të të 
vetëpunësuarve në bujqësi dhe  përzgjidhni rubrikën 
“Përdor”. Shërbimi në linkun e mëposhtëm: 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
5035 
  

E plotë Nuk ka 
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Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

90 20.01.2021 Kërkesë për të 

rezervuar 

takim për të 
kryer aplikim 
pranë zyrave 
ADISA 
Divjakë 

21.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës Suaj, Ju bëjmë me dije se nuk mund 
të rezervoni takim për të kryer aplikim pranë zyrave ADISA 
Divjakë. 
Ju mund të paraqiteni, të pajseni me nr e radhës dhe të 
kryeni aplikimin për shërbimin e nteresuar. 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 
pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 
deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 
chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 
16:00. 
Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

91 20.01.2021 Info për 
shërbimin 
“Pensioni i 
pleqërisë“ 

21.01.2021 Përshëndetje znj. Kocali, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 
portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej 
me search kërkoni shërbimin “Pensioni i 
pleqërisë“ dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Shërbimin e 
kërkuar mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm: 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
6166 

E plotë Nuk ka 
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Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

92 20.01.2021 Info rreth 

lënies së 

nënshtetësisë 

21.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Ju mund të aplikoni për ndarje nga familja në mënyrë që mos të 
rezultoni në të njëjtën certificate me prindërit. Për të 
marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në portalin e-
Albania.  
Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me search kërkoni 
shërbimin Aplikm për "Aplikim për veçim familje"dhe  përzgjidhni 
rubrikën “Përdor”.  
Dokumentacioni I nevojshëm për këtë shërbim si mëposhtë vijon: 
- Dokument i pronësisë së banesës ose kontratë qiramarrje / 
huadhënie / përdorim apo banimi të noterizuar. 
Ky mund të jetë certificate pronësie ose kontratë qiraje. 
Ju informojmë se nëpërmjet portalit ju mund të aplikoni edhe për 
shërbimin "Kërkesë për lënie shtetësie". 
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një 
llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 
zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 
portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 
– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 
portalit. 

E plotë Nuk ka 
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93 21.01.2021 Info mbi 

tërheqjen e 

diplomës së 

gjimnazit 

22.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se për tërheqjen 
duhet të interesoheni pranë Gjimnazit ku keni kryer ciklin e 
arsimimit ose pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave 
Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

94 21.01.2021 Info rreth 

njëhsimit të 

diplomës 

22.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se duhet të bëni një 
kërkesë me shkrim pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore. 
Në kërkesë duhet të jetë specifikuar periudha kur është kryer 
njëhsimi dhe arsyeja pse kërkoni të pajiseni me dublikat. 
Duhet të vendosni dhe një nr në mënyrë që tju kontaktojnë. 
Kërkesën mund ta dërgonin nëpërmjet Postës Shqiptare. 
Qendra e Shërbimeve Arsimore 
Adresa: Blv. "Zhan D'ark" | Tirana, Albania, 1000.  
Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00.  
Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

95 21.01.2021 Info rreth 

cregjistrimit 
të personit 
fizik 

22.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës tuaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë:  
Aplikimi për cregjistrimin e personit fizik, kryhet 
pranë Qendrës së Integruar me një ndalesë ADISA ose 
pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB). 
Dokumentet e nevojshme janë si më poshtë : 

 Dokument identifikimi; 
 Akti i përfaqësimit për aplikantin në rastin e 

çregjistrimit vullnetar (nëse aplikanti është i 

E plotë Nuk ka 



ndryshëm nga subjekti që aplikon për çregjistrim) 
(sipas nenit 72 të Kodit Civil); 

 Certifikatën e regjistrimit NIPT / NUIS (në mungesë 
të tij e nënshkruan në formular që nuk e disponon); 

 Mandatpagesa  

Për të marrë një informacion të detajuar, Ju 
udhëzojmë të kontaktoni në numrat e mëposhtëm: 
Telefon: +355 4 2250066 
Adresa elektronike: info.qkb@qkb.gov.al 
Duke Ju falënderuar! 

96 21.01.2021 Informacion 

mbi detyrimet 

tatimore 

22.01.2021 Përshëndetje, 
Ju informojmë se kemi dërguar kërkesën tuaj tek 
koordinatori për të drejtën e informimit në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Tatimeve, si institucioni përgjegjës për 
informacionin që ju nevojitet. Të dhënat e kontaktit për 
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, janë si më poshtë: 
Koordinatori për të drejtën e informimit: znj. Hermelinda 
Hysenaj- hermelinda.hysenaj@tatime.gov.al 
Gjithë të mirat! 

E deleguar Nuk ka 

97 21.01.2021 Asistencë për 
shkarkimin e 
vërtetimin e 
provimit të 
shtetit 

22.01.2021 Përshëndetje i nderuar, 
Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e 
informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori i 
të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon 
kërkesën për informim të  një autoritet tjetër publik, brenda 
afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se 
autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 
informacionin e kërkuar”. 
Bashkëngjitur gjeni kërkesën e mëposhtme të zonjës, e cila 
kërkon asistencë për shkarkimin e vërtetimin e provimit të 
shtetit. 

E deleguar Nuk ka 

mailto:hermelinda.hysenaj@tatime.gov.al


Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana juaj. 
Faleminderit! 

98 21.01.2021 Info që duhet 
të ndjeki sa i 
përket fitimit 
të 
nënshtetësisë 
shqiptare 

25.01.2021 Përshëndetje i nderuar, 
Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e 
informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori i 
të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon 
kërkesën për informim të  një autoritet tjetër publik, brenda 
afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se 
autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 
informacionin e kërkuar”. 
Bashkëngjitur gjeni kërkesën e mëposhtme të Z.DiLisi, i cili 
kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki sa i 
përket fitimit të nënshtetësisë shqiptare. 
Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana juaj. 
Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

99 22.01.2021 Aplikim për 
akt-miratim 
higjieno-
sanitar 

25.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 
portalin e-Albania.  
Hyni në portal dhe identifikohuni si biznes nëpërmjet 
NIpt,  më tej me search kërkoni shërbimin Aplikim për akt-
miratim higjieno-sanitar dhe  përzgjidhni rubrikën 
“Përdor”.  
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Inspektorati Shtetëror Shëndetësor  kryen inspektimin 
higjieno-sanitar dhe në rast të vlerësimit pozitiv lëshon 
“Akt-Miratimin higjieno sanitar” jo më vonë se 10 ditë nga 
data e protokollimit të kërkesës dhe të vetdeklarimit. 

E plotë 

 

Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


Periudha e vlefshmërisë Pa afat për sa kohë që subjekti nuk 
ndryshon të dhënat (NIPT, adresën, administratorin, llojin e 
aktivitetit etj.) 
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

100 22.01.2021 Kërkesë për 

info mbi 

shpalljen e 

martesës me 

shtetas të huaj 

25.01.2021 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë me dije 
se procedura për të bërë shpalljen e martesës është si 
mëposhtë vijon : 
Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj, nga 
bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten 
dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, 
përkthyer, noteruar: 
·         certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 
gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 
Kombëtar të Gjendjes Civile; 
·         dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka 
pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim 
për leje lidhje martese); 
·         dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 
shtetin e huaj; 
·         fotokopje e dokumentit të identifikimit; 
Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 
legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 
vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 
noteruar. 
Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, 
ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi 

E plotë 

 

Nuk ka 
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shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e 
shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë pajiset 
me dokumentacionin e mëposhtëm: 
·         certifikatë lindje; 
·         certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 
Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 
Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 
Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 
procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 
martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 
nëpërmjet Postës Shqiptare. 
Pas lidhjes së martesës në shtetin e huaj, dokumenti i 
martesës (certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i 
legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin e gjendjes 
civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku bashkëshorti 
shqiptar ka vendbanimin. 
Ju informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe 
me prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 
pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 
10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 
lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit. 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 
pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 
deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 
chat); Nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 
16:00. 
Faleminderit! 

101 23.01.2021 Kërkesë për 

vërtetim të 

adresës së 

banimit 

25.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se shërbimin e 
kërkuar nga ju mund ta lëshojnë vetëm sportelet e Njësisë 
Admnistrative. Duke qënë se ky institucion nuk mund ta 

E plotë Nuk ka 



lëshoj dokumentin sipas kërkesës tuaj mbase mund të 
depozitoni një kopje të dokumentit të pronësisë ku është 
dhe adresa. 
Për çdo pyetje ose paqartësi mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat! 

102 23.01.2021 Info rreth 

njëhsimit të 

diplomës 

25.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Mesa kuptoj ju po njëhsoni Diplomën e nivelit të pare 
që keni kryer në Milano,nëse është kështu duhen kontaktet 
e universitetit ku keni kryer studimet e nivelit të parë. 
Për çdo pyetje apo paqartësi, mund të kontaktoni në numrin 
pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 
08:00 deri në 19:00. 
Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

103 23.01.2021 Kërkesë për 

punësim 

25.01.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 
lutem klikoni linkun : http://www.adisa.gov.al/mundesi-
punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, 
dhe  informacionin përkatës për secilin pozicion.Për cdo 
pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 
0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 
19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

104 23.01.2021 Aplikim për 
pajisje me 
nënshkrim 
elektronik për 
qytetarët/bizn
eset 

25.01.2021 Përshëndetje I nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 
portalin e-Albania.  
Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me search kërkoni 
shërbimin Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për 
qytetarët/bizneset dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 

E plotë Nuk ka 
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bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

105 24.01.2021 Info për 

aplikim për 
kartë identiteti 
dhe pasaportë 

25.01.2021 Përshëndetje I nderuar, 
Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 
portalin e-Albania.  
Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 
shërbimin Aplikim për kartë identiteti dhe pasaportë.Do ju 
shfaqen dy rubrika për shtetasit shqiptar rezidentë në 
Republikën e Shqipërisë dhe rezidentë jashtë 
kufijëve.   Përzgjidhni formën e kërkuar nga ju e më  pas 
rubrikën “Përdor”.  
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

106 25.01.2021 Info rreth 

saktësimit të 

dokumentacio

nit të pasurisë 

25.01.2021 Pershendetje, 
Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion, Ju bejme me dije 
se per saktesimin e dokumentacionit te pasurise, ne e-
albania jane disa sherbime. Referuar kerkeses qe paraqisni: 

E plotë Nuk ka 
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Saktësim i kufijve të pasurisë ndërtesë https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13875  

Saktësim i kufijve të pasurisë tokë https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1387
4 

Gjithashtu ju sygjerojme nese e keni te mundur te 
paraqiteni prane sporteleve Adisa ne qytetin Tuaj, per 
asistence dhe konsulence nga specialistet tane duke marre 
me vete cdo dokument te pasurise qe posedoni.  
Per cdo pyetje apo paqartesi, na telefononi ne kanalin 
informativ 0800 0118, nga e hena ne te premte, nga ora 
08.00 - 19.00, ose ne online chat, nga e hena ne te premte, 
nga ora 08.00 - 16.00. 

107 25.01.2021 Info rreth 

bonusit të bebit 

25.01.2021 Pershendetje, 

Ne vijim te kerkeses Suaj per informacion, Ju bejme me dije 

se afati maksimal i perfitimit te cekut te bebes eshte 365 dite 

kalendarike nisur nga data e lindjes se femijes. 

Pas ketij afati bonusi digjet.  

Per cdo pyetje apo paqartesi, na telefononi ne kanalin 

informativ 0800 0118, nga e hena ne te premte, nga ora 

08.00 - 19.00, ose ne online chat, nga e hena ne te premte, 

nga ora 08.00 - 16.00.  

Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

108 25.01.2021 Ankesë për 

korrupsion 

25.01.2021 Pershendetje, 

Ne vijim te kerkeses Suaj per informacion, Ju bejme me dije 

se per te denoncuar problemin qe referoni duhet t`i 

drejtoheni Drejtorise se Pergjithshme te Doganave, ose 

portalit "Per Shqiperine qe duam". 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13875
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 Per cdo pyetje apo paqartesi, na telefononi ne kanalin 

informativ 0800 0118, nga e hena ne te premte, nga ora 

08.00 - 19.00, ose ne online chat, nga e hena ne te premte, 

nga ora 08.00 - 16.00. Faleminderit 
109 25.01.2021 Info rreth 

regjistrimit të 

fëmijës 

25.01.2021 Pershendetje,  

Ne vijim te kerkeses Suaj per informacion, Ju bejme me dije 

se nuk eshte e nevojshme lenia e nje takimi paraprak per 

regjistrimin e femijes, mjafton te paraqiteni ne sportelet e 

njesise administrative perkatese ne orarin zyrtar te 

funksionimit te Gjendjes Civile nga e hena ne te premte nga 

ora 08.00 deri ne oren 16.00.   

Per cdo pyetje apo paqartesi, na telefononi ne kanalin 

informativ 0800 0118, nga e hena ne te premte, nga ora 

08.00 - 19.00, ose ne online chat, nga e hena ne te premte, 

nga ora 08.00 - 16.00. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

110 25.01.2021 Info mbi 

shërbimin 

“Rivlerësim I 

pasurisë” 

25.01.2021 Pershendetje, 

ky sherbim aplikohet nepermjet portalit e - albania duke 

klikuar ne kete link: https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
13598 
Pasi te plotesoni fushat perkatese, Ju duhet te ngarkoni kopje 

te dokumentacionit te menyres se perfitimit te pronesise 

(origjinen e prones) 

Nese keni veshtiresi te aplikoni nepermjet portalit, Ju mund 

ti drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA. 

Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njesia Administrative numer 6, Kombinat. 

- ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranes) 
 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13598
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Ne te njejten kohe Ju mund te na kontaktoni nepermjet 

sherbimit Call Center ne numrin pa pagese 0800 - 0118. 

Duke Ju falenderuar, 
111 25.01.2021 Informacion 

mbi aplikimin 
për hapje pike 
tregtimi gazi 

25.01.2021 Përshëndetje i nderuar, 
Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se aplikimi për 
hapjen pike tregtimi gazi kryhet pranë zyrave te Bashkive. 
Mëposhtë po ju vendosim dokumentat dhe linkun e marra 
nga faqja e Bashkisë Tiranë. 
Lista e dokumentave :  
A. Aplikimi për herë të parë 
-Ekstraktin historik dhe tregtar të regjistrit tregtar, nga 
Qendra Kombëtare e Biznesit, ku në objekt të ketë të 
përcaktuar veprimtarinë e tregtimit të nënprodukteve të 
naftës bruto; dokument origjinal. 
-Certifikatën e përdorimit të objektit, të lëshuar nga 
institucionet përkatëse, sipas legjislacionit në fuqi për 
planifikimin e territorit; fotokopje e noterizuar 
-Vërtetimin për kontrollin e objektit, për respektimin e 
kushteve teknike, të lëshuar nga Inspektorati Shtetëror 
Përgjegjës; (origjinale ose fotokopje e noterizuar) 
-Certifikatën e kalibrimit të eneve dhe të aparateve të 
shitjes leshuar nga organet e metrologjise dhe kalibrimit; 
-Lejen e mjedisit, sipas legjislacionit në fuqi për mjedisin; 
https://tirana.al/sherbimi/karburante 
Gjithë të mirat 

E plotë Nuk ka 

112 25.01.2021 Info për 
mënyrën e 
llogaritjes së 
lejes së lindjes 

25.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e 
informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori i 
të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon 
kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda 
afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se 

E deleguar Nuk ka 

https://tirana.al/sherbimi/karburante


autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 
informacionin e kërkuar”. 
Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 
qytetari kërkon të informohet për kërkesën e tij për 
mënyrën e llogaritjes së lejes së lindjes.  
Lutemi për një përgjigje drejtuar kërkesës të zonjës. 
Faleminderit! 

113 26.01.2021 Info për 
vonesën në 
pagesat e 
raporteve të 
barrëlindjes 

27.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e 
informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori i 
të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon 
kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda 
afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se 
autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 
informacionin e kërkuar”. 
Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 
qytetari kërkon të informohet për vonesën në pagesat e 
raporteve të barrëlindjes. 
Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të zotërisë. 
Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

114 28.01.2021 Vërtetim për 
periudha pune 
për ish - 
kooperativat 
bujqësore 
(KB)  

29.01.2021 Përshëndetje I nderuar, 
Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije që ju nevojitet 
vetëm të klikoni tek linku i mëposhtëm: 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1
_web.aspx?service_code=13885 
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. Gjithë të mirat! 
 

E plotë 

 

Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
mailto:helpdesk@e-albania.al


115 28.01.2021 Aplikim për 
ndryshim/sakt
ësim 
vendbanimi 

29.01.2021 Përshëndetje e nderuar, 
Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: 
Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për shërbimin 
"Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi"  të 
aplikoni përmes internetit, duke zgjedhur këtë lidhje 
elektronike:  
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n
3_s1_web.aspx?service_code=14419 
Ose hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me search 
kërkoni shërbimin "Aplikim për ndryshim/saktësim 
vendbanimi" dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  
Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 
hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 
bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-
albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.   
Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 
përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 
elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 
përdorimin e portalit. 
Gjithë të mirat! 

E plotë 

 

Nuk ka 

116 29.01.2021 Info mbi 

procedurat dhe 

dokumentat e 

martesës me 

shtetas të huaj 

jashtë 

01.02.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se  procedura për të bërë shpalljen e martesës mes dy 

shtetasve shqiptar në Republikën e Shqipërisë është si mëposhtë 

vijon :Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose 

nga personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme. Shpallja e 

martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e ardhshëm në zyrat e 

gjendjes civile në bashki / njësi administrative ku kanë 

vendbanimin. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet 

martesa.Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

•prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e ardhshëm nuk 

janë prezent në procedurën e shpalljes; 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_14419_n3_s1_web.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


•certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 

•fotokopje e dokumentit identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja 

e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur 

është 1 vit.  Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, 

secili nga bashkëshortët e ardhshëm pajiset me dokumentin 

certifikatë lindje për lidhje martese. Në ditën e caktuar për lidhjen 

e martesës duhet të jenë të pranishëm dhe dy dëshmitarë. 

Në rast se ''Lidhja e martesës do të kryhet ndërmjet një shtetasi 

shqiptar dhe një shtetasi të huaj'' procedura për të bërë shpalljen 

është si mëposhtë vijon : 

Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj, nga 

bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet për 

shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, noteruar: 

·  certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e gjendjes 

civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 

Civile; 

· dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë ligjore në 

vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese); 

· dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në shtetin e huaj; 

· fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë vendit. 

Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i noteruar. 

Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, ku ka 

vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi shqiptar). Pas 

kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar 

që do të lidhë martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

·   certifikatë lindje; 

·  certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe 

në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas 

bashkëshortët e ardhshëm ndjekin procedurën sipas legjislacionit të 

vendit ku do të lidhet martesa. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare. 

Pas lidhjes së martesës në shtetin e huaj, dokumenti i martesës 



(certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për 

regjistrim në shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e 

gjendjes civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin. 

Lidhur me pyetjen tuaj , ju informojmë se shpallja e martesës në 

Shqipëri mund të kryhet edhe me prokurë, por nëse celebrimin do 

e kryeni në Shqipëri duhet të jeni i pranishëm. 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Faleminderit! 

117 29.01.2021 Kërkesë për 

info për lëshim 

certifikatë 

pronësie 

01.02.2021 Përshëndetje znj. …Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin Aplikim për lëshim certifikate pronësie 

dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se 

portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni 

një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Informacionit kthimi i 

përgjigjes dhe i materialeve të kërkuara nga kërkuesi kryhet 

nëpërmjet informimit me e-mail, dërgimit të përgjigjes elektronike 

tek “Dokumentet e mia” në profilin e qytetarit në e-Albania. 

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 

portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 

– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

118 29.01.2021 Kërkesë për 

info për 

transferim të 

gjëndjes civile 

01.02.2021 Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si më poshtë: Portali e-

Albania ju mundëson që shërbimin për shërbimin "Aplikim për 

ndryshim/saktësim vendbanimi"  të aplikoni përmes 

internetit, duke zgjedhur këtë lidhje elektronike:  

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPGJC/14419/DPGJC_1441

9_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=14419 Ose hyni në portal dhe 

identifikohuni,  më tej me search kërkoni shërbimin "Aplikim për 

ndryshim/saktësim vendbanimi" dhe  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 

hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni 

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
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Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e 

portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike 

– helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Gjithë të mirat! 

119 30.01.2021 Kërkesë për 

info mbi 

shpalljen e 

martesës me 

shtetas të huaj 

01.02.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se  procedura për të bërë shpalljen e martesës mes dy 

shtetasve shqiptar në Republikën e Shqipërisë është si mëposhtë 

vijon :Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose 

nga personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme. Shpallja e 

martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e ardhshëm në zyrat e 

gjendjes civile në bashki / njësi administrative ku kanë 

vendbanimin. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet 

martesa.Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e ardhshëm 

nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja 

e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur 

është 1 vit.  Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, 

secili nga bashkëshortët e ardhshëm pajiset me dokumentin 

certifikatë lindje për lidhje martese. Në ditën e caktuar për lidhjen 

e martesës duhet të jenë të pranishëm dhe dy dëshmitarë.Në rast 

se ''Lidhja e martesës do të kryhet ndërmjet një shtetasi 

shqiptar dhe një shtetasi të huaj'' procedura për të bërë 

shpalljen është si mëposhtë vijon :Në rastin e lidhjes së martesës 

me një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) 

paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, 

përkthyer, noteruar: 

·         certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të 

Gjendjes Civile; 

E plotë Nuk ka 
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·         dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë ligjore 

në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese); 

·         dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në shtetin e 

huaj; 

·         fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. 

Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, ku ka 

vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi shqiptar). Pas 

kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar 

që do të lidhë martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

·         certifikatë lindje; 

·         certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe 

në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas 

bashkëshortët e ardhshëm ndjekin procedurën sipas legjislacionit të 

vendit ku do të lidhet martesa. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare. 

Pas lidhjes së martesës në shtetin e huaj, dokumenti i martesës 

(certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për 

regjistrim në shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e 

gjendjes civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Lidhur 

me pyetjen tuaj , ju informojmë se shpallja e martesës në 

Shqipëri mund të kryhet edhe me prokurë, por nëse celebrimin 

do e kryeni në Shqipëri duhet të jeni i pranishëm.  
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

120 31.01.2021 Kërkesë për 

bonus bebi 

01.02.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

E plotë 

 

Nuk ka 



një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.  
Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj 

këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit. 

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 

(dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 

“Për bonusin e lindjes”. Personi i autorizuar (i pajisur me 

prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Drejtorisë 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e financës, 

me qëllim dorëzimin e dy certifikatave (familjare dhe lindje e 

fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas 

masës së përcaktuar.  Për çdo pyetje ose paqartësi mund të 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Gjithë të mirat! 
121 31.01.2021 Vërtetim 

pozitiv/negativ

e nga ASHK 

01.02.2021 Përshëndetje znj. …..,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni,  më tej me 

search kërkoni shërbimin Aplikim për lëshim vërtetimesh 

(negativ/pozitiv) dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju 

E plotë Nuk ka 



njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë 

lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për 

çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-

albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të 

mirat! 

122 31.01.2021 Asistencë për 

rikuperimin 

ellogarise ne 

eAlbania. 

01.02.2021 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , 

Ju informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

- foto te kartës ID 

- emri i nënës 

- emri i babait  

- datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. 

E plotë 

E deleguar 

Nuk ka 

 

 

  

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al
mailto:helpdesk@e-albania.al

