
 
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  

 

Nr. 

Ren

dor 
1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigjes4 

Përgjigje5 

 
Mënyra e 

përfundimi

t të 

kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 26.02.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit të 

njohjes së 

diplomës 

01.03.2021 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”. Mëposhtë gjeni kërkesën e Z…, i cili kërkon të 

informohet mbi statusin e shërbimit për njësim diplome. 

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

E deleguar Nuk ka 

2 27.02.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrëne  

llogaritjes së 

vitit të punës në 

nëndetëse 

01.03.2021 Përshëndetje znj. 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 mbi mënyrën e përllogaritjes së 

viteve të shërbimit ushtarak. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z…Faleminderit! 

E deleguar 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. 



3 28.02.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

aplikimit për leje 

dalje 

01.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, ju bëjmë 

me dije se për t'u pajisur me "Leje për dalje" për arsye pune për 

fashën orare 20.00 - 06.00 me mjet qarkullimi rrugor ose në këmbë, 

nga llogaria Juaj ne e-albania, duhet të aplikoni shërbimin në linkun 

e mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1365

9Theksojmë se në këtë shërbim, ofrohet leje dalje vetëm për arsye 

pune. Për arsye të tjera nuk ka vlerë.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 

4 28.02.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin 

për ndihmë 

ekonomike 

01.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, ju 

bëjmë me dije se:Aplikimi për të përfituar ndihmë ekonomike bëhet 

tek administrator shoqëror, në njësinë administrative, nën 

juridiksionin e së cilës keni vendbanimin. Kriteret, procedura dhe 

dokumentacioni për përfitimin e ndihmës ekonomike, si dhe masa 

e përfitimit të saj përcaktohen me vendim të Këshillit të 

Ministrave. Pranueshmëria në skemën e ndihmës ekonomike bëhet 

nëpërmjet formulës së pikëzuar, treguesit e së cilës mbajnë 

parasysh gjendjen e varfërisë. Treguesit e vlerësimit të formulës së 

unifikuar të pikëzimit për përfitimin e ndihmës ekonomike 

përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Ndihma 

ekonomike shpërndahet një herë në muaj nga bashkia, nëpërmjet 

shërbimit bankar dhe/ose shërbimit postar, bazuar në vendimin e 

Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.Të drejtën për ta 

tërhequr dhe marrë në dorëzim ndihmën ekonomike për familjet në 

nevojë e ka bashkëshortja e kryefamiljarit. Për rastet kur në 

strukturën e familjes bashkëshortja mungon, të drejtën e tërheqjes 

e ka kryetari i familjes. Nëse keni aplikuar për 

ndihmë ekonomike dhe kërkoni të dini statusin e aplikimit, lutem 

kërkoni në e-albania shërbimin: 

Ndihma ekonomike për individëhttps://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4435

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 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13659
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13659
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13659
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4435
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4435


5 28.02.2021 Kërkesë për info 

mbi mangësi ë 

certifikatën e 

martesës 

01.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se Zyra e Gjëndjes Civile ku keni regjistruar aktin e 

martesës vepron në kohë reale. Këtë e tregon dhe fakti që menjëherë 

pas lidhjes së martesës jeni pajisur me certifikatë martese, por 

përditësimi i të dhënave në sistem dhe lidhja me e-albania kërkon 

disa ditë më shumë. Në email nuk referoni se kur është bërë lidhja 

e martesës. Nëse ka kaluar më shumë se 1 muaj, lutemi dërgoni 

email në:hepldesk@e-albania.al duke furnizuar si dokument 

justifikues, certifikatën e martesës me të cilën Ju ka pajisur gjendja 

civile pas lidhjes së martesës.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 

6 01.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

marrjes së 

nënshtetësisë 

01.03.2021 Hello,Folloëing your request for information, ëe are providing 

you ëith the link of the service in e-albania, ëhich gives 

foreigners the opportunity to apply "Application for 

citizenship" 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=9627 Thank you 

E plotë Nuk ka 

7 27.02.2021 Kërkesë për 

mënyrën e 

aplikimit për 

kontributet 

01.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion,  ju bëjmë 

me dije se shërbimi që kërkoni aplikohet nga llogaria juaj në e-

albania. Për të marrë sigurimet nga viti 1994 deri në 01.01.2012, 

duhet të aplikoni shërbimin:Vërtetim për pagesën e kontributeve të 

sigurimeve shoqërore nga 01.01.1994 deri 31.12.2011Ndërsa për të 

marrë informacion mbi sigurimet pas 31.12.2012 duhet të aplikoni 

shërbimin:Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve 

shoqërore (pas datës 01.01.2012) Në vijim të kerkesës Suaj, Ju 

bëjmë me dije se në sportelet ADISA, specialistët Ju asistojnë për 

të gjitha shërbimet publike, ndaj mund të paraqiteni pranë tyre nga 

e hëna në të premte, nga ora 08.00 deri në orën 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. 

E plotë Nuk ka 

8 28.02.2021 Kërkesë për info 

mbi tarifat e 

lejes së ndërtimit 

01.03.2021 Përshëndetje z.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 

E deleguar Nuk ka 

mailto:hepldesk@e-albania.al
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627


parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për tarifat e aplikimit  Leje ndërtimi. 

Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone zyrtare. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z.Faleminderit! 

9 01.03.2021 Kërkesë për info 

mbi 

rikomisionim 

01.03.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të emailit tuaj, për të qënë më të 

qartë ju trajtoheni me KEMP dhe po përpiqeni të bëni rinovim 

tashmë?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 refuzuar Nuk ka 

10 28.02.2021 Kërkesë për info 

mbi bonusin e 

bebit 

01.03.2021 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. Pas 

regjistrimit të fëmijës ju jeni  pajisur 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. 

E plotë Nuk ka 

11 26.02.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e regjistrimit të 

lejes së 

legalizimit 

01.03.2021 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 regjistrimin e kalimit të 

pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një akti 

administrative dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Në këtë faqe ju 

jepet mundësia të shtoni kode të tjera shërbimi 

të cilat duhen vendosur në mënyrë që aplikimi të quhet i plotë.

E plotë Nuk ka 



Shërbimet që duhen shtuar janë; 
- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar për 

kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me vulë dhe 

firmë elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin 

Tuaj në e-Albania. Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet 

portalit, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.

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! 

12 01.03.2021 Kërkesë për 

informacion për 

konvertimine 

patentës 

01.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se procedura për konvertim patente bëhet nëse ju jeni 1 - 

4 vite rezident në Itali.Ju pajiseni me vërtetim për konvertim pranë 

DPSHTRR. Dokumenti duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe 

më pas ju vazhdoni procedurat në Itali. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.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 

13 01.03.2021 Kërkesë për info 

për aplikim për 

patentë 

01.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se bashkëlidhur do të mund të gjeni kartelën informative 

për shërbimin e kërkuar.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 

14 01.03.2021 Kërkesë info 

mbi bonusin e 

bebit 

02.03.2021 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 

E plotë Nuk ka 

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


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. 

Dokumentat e nevojshme për tërheqjen e cekut janë: 
Certifikatë familjare;  

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e 

lindjes” 

Prokura e posacme e lëshuar nga nëna i fëmijës 

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 

15 01.03.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën 

dhe procedurën 

e aplikimit të 

AV0 

02.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

mëposhtë vijon:Logohuni në llogarinë tuaj në e-albania Shkoni tek 

shërbimi që keni aplikuar më parë "Lëshimi i certifikatës së 

pronësisë"Mos klikoni opsionin "Aplikim i ri", por nga fundi i faqes 

do kërkoni opsionin "Për të aplikuar një AV0 dhe plotësoni të 

dhënat e kërkuara.Nr i aplikimit dhe data, është numri i kërkesës 

dhe data qe e gjeni tek mandatpagesa që keni shkarkuar nga 

aplikimi i mëparshëm në seksionin "Dokumentat e mia" në 

llogarinë Tuaj në e-albania.Në opsionin "Ngarko dokument" do të 

ngarkoni kërkesën tuaj në format PDF, apo një dokument shtesë që 

u kërkohet nga ASHK dhe në fund, opsioni “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.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

16 02.03.2021 Kërkesë për 

procedurën dhe 

dokumentacionit 

të lidhjes së 

martesës 

02.03.2021 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. 

E plotë Nuk ka 



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! 

17 01.03.2021 Ankesë për 

mosrespektim të 

afateve ligjore 

për lëshim 

02.03.2021 Përshëndetje,Në kushtet e kalimit të afeteve ligjore për 

shërbimin e kërkuar, Ju mund të drejtoheni me 

një ankesë në portalin "Shqipëria që Duam" nëpërmjet këtij linku: 

https:/ëëë.shqiperiaqeduam.al/Mjafton të ndiqni hap pas hapi 

udhëzimet si dhe të parashtroni shqetësimin Tuaj për këtë aplikim. 

E deleguar Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/


certifikatë 

pronësie 

Nëse keni vështirësi të dërgoni ankesën nëpërmjet këtij portali, Ju 

mund t'i drejtoheni sporteleve fizike të ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

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!  

18 02.03.2021 Info mbi 

mënyrën e 

llogaritjes së 

shpërblimit të 

lindjes 

02.03.2021 Përshëndetje znj. 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 mbi mënyrën e përllogaritjes së 

shpërblimit të lindjes.. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

19 02.03.2021 Info mbi 

procedurën dhe 

dokumentacioni

n e shpalljes së 

martesës 

02.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije si mëposhtë vijon:Shpallja e martesës pa qenë i/e pranishëm 

kryhet me prokurë të posacme . Procedura për të bërë shpalljen e 

martesës është si më poshtë vijon: 

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

bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet e 

mëposhtme për shpalljen e martesës (të legalizuar, përkthyer dhe 

noterizuar): 

·         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. 

E plotë Nuk ka 



Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILE ose të legalizuar 

nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë vendit. Dokumentacioni 

duhet të paraqitet i përkthyer dhe i noterizuar. 

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. Afati i 

vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.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!  

20 02.03.2021 Kërkesë për 

asistencë në 

portalin ealbania 

02.03.2021 Përshëndetje,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  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

21 02.03.2021 Kërkesë për info 

mbi dokumentat 

dhe procedurën 

e bonusit 

03.03.2021 Përshëndetje,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, 

E plotë Nuk ka 



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!  

22 02.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

aplikimit në 

ealbania për 

shërbimin 

informacion 

zyrtar për pronat 

02.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije 

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 linkun: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477

Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku të sqaroni 

arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo kërkesë duhet të 

firmoset nga ana juaj dhe të skanohet. Kjo kërkesë do ngarkohet në 

hapin e tretë të formularit në e-albania.Për të përdorur shërbimin 

klikoni ‘’ Përdor’’ në fund të faqes dhe vazhdoni me plotësimin e 

E plotë Nuk ka 

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


formularit elekronik. Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të 

formularit; Numri i referencës së aplikimit do ju ndihmojë për të 

gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar mandat-

pagesën.Shkarkoni formën e aplikimit 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 mandatpagesën.Ngarkimi i 

mandat-pagesës:Duhet të 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 mandat-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 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! 

23 02.03.2021 Info mbi 

procedurën dhe 

dokumentacioni

n për tërheqjen e 

bonusit të bebit 

03.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, po Ju 

dërgojmë gjithë procedurën referuar rastit Tuaj: 

 1. Procedura për rregjistrimin e femijës së lindur jashtë shteti 

dhe tërheqja e cekut pa qenë prindërit të pranishëm  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 familjare, duhet të 

dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

  Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar 

/Pra kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy prindërve; 

 Prokurë e Posaçme;  

   Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë 

legalizuar me vulë Apostile, i përkthyer në gjuhën Shqipe, dhe i 

noterizuar.Në vijim, prindi (ose personi i autorizuar) 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 

E plotë Nuk ka 



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 emëtohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër të 

nënës.Tërheqja e cekut bëhet pranë Shërbimit Social 

Shtetëror.Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83  , Tiranë.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! 

24 02.03.2021 Info mbi 

shpërblimin e 

dhënë nga 

Bashkia për 

lindje 

03.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëjmë me dije se duhet 

të pajiseni pranë Njësisë Administrativeme certifikatë personale të 

fëmijës me foto. Më pas paraqituni në sportelet e Abi Bank për të 

tërhequr bonusin.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 

25 02.03.2021 Ankesë për 

mosrespektimin 

e afatit ligjor në 

aplikm tek 

ASHK 

03.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, për informacion,  ju bëjmë 

me dije se për të zgjidhur problemin që referoni,duhet të 

komunikoni me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës me një kërkesë 

në rrugë postare. Në kërkesën drejtuar institucionit të sipërcituar, 

sqaroni të gjitha detajet lidhur me objektin e aplikimit në gusht 

2019.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 refuzuar Nuk ka 

26 03.03.2021 Asistencë për 

aplikimin që 

duhet të 

realizojë në 

ealbania 

03.03.2021 Përshëndetje,Në vijim do të gjeni hapat e nevojshme që duhen 

ndjekur për të marrë shërbimin e kërkuar: 

1. Për të regjistruar lejen e legalzimit dhe për t'u pajisur me 

dokumentin e pronësie, Ju duhet të keni një llogari në portalin e - 

albania; 

2. Duke klikuar në linkun në vijim, Ju do të keni mundësi për 

të vijuar më tej me shërbimin e kërkuar;https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444. 

Pasi të klikoni opsionin "Përdor" , Ju do të keni mundësi 

që në faqen e shfaqur të vendosni të dhënat personale dhe 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444


të pasurisë sipas fushave përkatëse;KUJDES: pasi të keni 

plotësuar të dhënat personale dhe ato të pasurisë, në hapin e 

radhës do T'ju shfaqet shërbimi i kërkuar "Aplikim për 

regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim 

të gjykatës, apo të një akti administrativ " i cili lidhet me kodin e 

shërbimit ASHK_R2. Në këtë faqe ju jepet mundësia të shtoni kode 

të tjera shërbimi të cilat duhen vendosur në mënyrë që aplikimi 

të quhet i plotë.Shërbimet që duhen shtuar janë; 

- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

 Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar 

për kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me vulë dhe 

firmë elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin 

Tuaj në e-Albania. Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet 

portalit, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie te 

ADISA.Sportelet i gjeni. 

-ADISA, Njesia Administrative numer 6, Kombinat.  

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

27 03.03.2021 Kërkesë për 

punësim 

03.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju lutem 

klikoni linkun : http://ëëë.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/për të 

parë vëndet vakante në ADISA, dhe  informacionin përkatës për 

secilin pozicion. Në linkun e mesipërme do të gjeni edhe adresën e 

emailit ku duhet të dërgoni aplikimin tuaj për punësim. 

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 

 03.03.2021 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

bonusit të bebit 

03.03.2021 Përshëndetje,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 

E plotë Nuk ka 

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


mund të autorizoni një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, 

si edhe të kryejë edhe tërheqjen e çekut të bebes. 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 

28 03.03.2021 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

diplomës së 

shkollës së 

mesme 

03.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se për pajsjen me diplomën e shkollës së mesme duhet të 

interesoheni në sekretarinë e Fakultetit të Shkencave Sociale.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 

29 03.03.2021 Info për pajisje 

me vërtetim 

notash të vitit 

1995 

04.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se për 

shërbimin që Ju kërkoni duhet të paraqiteni pranë DAR që mbulon 

shkollën ku ka mbyllur ciklin e mesëm. 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 

30 03.03.2021 Kërkesë për info 

për mënyrën e 

aplikimit për 

certifikatë 

trungu 

04.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion,  ju bëjmë 

me dije se për shërbimin "Certifikatë trungu familjar", Ju mund të 

aplikoni nga llogaria juaj në e-albania. Më pas, njoftoheni nga 

punonjësi i gjendjes civile lidhur me trajtimin e aplikimit Tuaj, 

duke u komunikuar datën e paraqitjes pranë prefekturës së rrethit 

për të tërhequr dokumentin. 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 03.03.2021 Kërkesë për info 

për 

dokumentacioni

n dhe mënyrën e 

tërheqjes së 

cekut të fëmijës 

04.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, po Ju 

dërgojmë gjithë procedurën referuar rastit Tuaj: 

 1.      Procedura për rregjistrimin e femijës së lindur jashtë 

shteti dhe tërheqja e cekut pa qenë prindërit të pranishëm  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 familjare, duhet të 

dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar 

/Pra kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy prindërve; 

E plotë Nuk ka 



 Prokurë e Posaçme;  

Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar 

me vulë Apostile, i përkthyer në gjuhën Shqipe, dhe i noterizuar.Në 

vijim, prindi (ose personi i autorizuar) 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 emëtohet nga Shërbimi 

Social Shtetëror në emër të nënës.Tërheqja e cekut bëhet pranë 

Shërbimit Social Shtetëror.Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83  , 

TiranëPër 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! 

32 04.03.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

problem në 

llogarinë 

ealbania 

04.03.2021 Përshëndetje, 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  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

33 03.03.2021 Kërkesë për info 

për rimarrjen e 

patentës 

04.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, ju bëjmë 

me dije se në e-albania është shërbimi " 

"Kundërvajtje rrugore OASH"https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1335

8Logohuni me të dhënat tuaja dhe ndiqni hapat e procedurës. 

Përgjigjen e Policisë së Shtetit do ta gjeni në seksionin 

"Dokumentat e mia". Në e-albania aplikohet dhe 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13358
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13358
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13358


shërbimi:  "Autorizim për rimarrjen e lejedrejtimit pas humbjes 

totale të pikëve ose heqjes së saj"https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1011

2Për 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 

34 04.03.2021 Kërkesë për info 

për probleme 

mbi aplikimin 

regjistrim 

personi fizik 

04.03.2021 Përshëndetje, 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, lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për kërkesën e tij për  Regjistrim personi 

fizik.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

35 05.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e martesës 

05.03.2021 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. 

Meqë bashkëshorti juaj është jashtë Shqipërisë mund të bëjë 

prokurën pë ju.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 

36 04.03.2021 Kërkesë për 

informacion për 

05.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, ju bëjmë 

me dije se shpërblimi i lindjes në masën 50% të pagës minimale në 

Republikën e Shqipërisë, ju kalon në llogarinë Tuaj bankare së 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10112
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10112
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10112


shpërblimin e 

lindjes 

bashku me raportin e lëshuar nga institucioni spitalor ku është kryer 

lindja e fëmijës.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!  

37 05.03.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit për 

pasaportë 

05.03.2021 Përshëndetje znj…Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin e aplikimit 

që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas drejtohuni tek shërbimi që 

keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet 

rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund të vendosni numrin e 

referencës së shërbimit dhe të gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. 

Nëse nuk e keni numrin e referencës, në rubrikën “Hapësira ime”, 

nënrubrika “e-Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë 

aplikimet që keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar 

dhe pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës.Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni me 

përdorimin e portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i drejtoheni postës 

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

dhe paqartësi. 

E plotë Nuk ka 

38 05.03.2021 Kërkesë për info 

mbi regjistrimin 

dhe pajisjen me 

Id 

05.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se bazuar në ligj regjistrimi bëhet para punonjësve të 

Gjendjes 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 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 

39 05.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e licencave të 

shkollës 

05.03.2021 Përshëndetje znj…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 mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon 

të informohet për procedurën që duhet të ndjekë për licencat e 

Shkollës …..Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

40 05.03.2021 Kërkesë për 

infombi 

08.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

E plotë Nuk ka 



vërtetimin e 

viteve të punës 

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

search kërkoni shërbimin “Vërtetim për periudha pune në ish - 

kooperativat bujqësore (KB) ” 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!  

41 05.03.2021 Kërkesë për info 

mbi riaplikimin 

për licencë 

08.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë për licencën që interesoheni në mënyrë që 

tju informojmë.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 refuzuar Nuk ka 

42 06.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

08.03.2021 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 shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e 

shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me 

E plotë Nuk ka 

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


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!  

43 06.03.2021 Kërkesë për info 

për leje ndërtimi 

08.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se ju 

mund të aplikoni për Leje ndërtimi për shtesë në ndërtime 

ekzistuese me sipërfaqe deri në 250 m² në portalin e-Albania.Sa 

më sipër do të gjeni bashkëlidhur kartelën informative mbi 

këtë shërbim, si në vijim: 

 Leje ndërtimi për shtesë në ndë rtim ekzistues me 

sipërfaqe deri në 250 m2. 

Tek kartela informative, ndër të tjera, do të gjeni informacionin 

mbi dokumentacionin e nevojshëm, mënyrën e 

aplikimit dhe kohën e nevojshme për të marrë shërbimin.Për 

informacione teknike sa i përket punimeve që do të realizoni, Ju 

lutem të kontaktoni në adresën e email të Agjencisë së Zhvillimit 

të Territorit (AZHT) info@azht.gov.al ose në faqen e ëebi-

E plotë Nuk ka 



it http://ëëë.azht.gov.al/al/e-leje/sherbimi-onlineDuke Ju 

falënderuar,  

44 06.03.2021 Kërkesë për info 

mbi njësimin e 

diplomës së 

shtetasit të huaj 

08.03.2021 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”. Mëposhtë gjeni kërkesën e Znj.Kenaci, e cila kërkon të 

informohet mbi procedurën që duhet të ndjeki një shtetase e huaj 

për njësim diplome.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

45 06.03.2021 Kërkesë për 

mënyrën e 

aplikimit për 

pension 

invaliditeti 

07.03.2021 Përshëndetje z….,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 invaliditetit (KMCAP)" 

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 

46 06.03.2021 Kërkesë për 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

07.03.2021 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); 

E plotë Nuk ka 

http://www.azht.gov.al/al/e-leje/sherbimi-online
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


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.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! 

47 06.03.2021 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacioni

n për fond 

ekselence 

08.03.2021 Përshëndetje znj…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 mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon 

E deleguar Nuk ka 



të informohet për gjuhën që duhet të jenë dokumentat për të 

aplikuar në fondin e ekselencës.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z.Berisha.Faleminderit! 

48 06.03.2021 Kërkesë për info 

për rimarrjen e 

lejes drejtimit 

08.03.2021 Përshëndetje z….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 "Kundërvajtje rrugore OASH" 

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. 

E plotë Nuk ka 

49 06.03.2021 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

tërheqjes së 

cekut  

08.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë 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 

familjare, 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 gjuhën shqipe dhe i 

noterizuar.Në vijim prindi, ose personi i autorizuar, 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”.Në 

mënyrë që ju të mos humbisni të drejtën e bonusit , në 

Prokurën e Posacme duhet theksuar që personi autorizohet të 

bëjë regjistrimin e fëmijës, dhe të kryejë tërheqjen e çekut të 

bebes.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi edhe 

çeku emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër të 

E plotë Nuk ka 
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nënës.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. 

50 06.03.2021 Kërkesë për 

reset passëordi 

08.03.2021 Përshëndetje ,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 të 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.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

51 08.03.2021 Kërkesë për 

status aplikim 

shërbimi të 

ASHK 

08.03.2021 Përshëndetje znj…Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Ne nuk kemi mundësi të gjurmojmë aplikimin e bërë nga ju 

me kredencialet personale. Në portalin e-Albania mund të gjurmoni 

statusin e aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas 

drejtohuni tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, ku 

mund të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. Nëse nuk e keni numrin e 

referencës, në rubrikën “Hapësira ime”, nënrubrika “e-Shërbimet e 

mia” mund të shqyrtoni të gjithë aplikimet që keni bërë në portal. 

Drejtohuni tek shërbimi kërkuar dhe pasi ta përzgjidhni atë, mund 

të merrni numrin e referencës. Gjithashtu, për çdo problem që mund 

të hasni me përdorimin e portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për pyetje dhe paqartësi.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

52 07.03.2021 Kërkesë për info 

për shpallje 

martese 

08.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se  procedura për të bërë shpalljen e martesës midis një 

shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të huaj është si mëposhtë vijon 

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

E plotë Nuk ka 
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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 me dokumentat e plota si dhe me 

fotokopje të dokumentit të identifikimit. Dokumentat mund të 

përkthehen në 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. Faleminderit! 

53 08.03.2021 Kërkesë për 

nfombi nr e 

matrikullimit 

08.03.2021 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”.Mëposhtë gjeni kërkesën e z…, i cila kërkon të 

informohet mbi nr e matrikullimit.Sa më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuka 

54 08.03.2021 Kërkesë për info 

mbi zyrën që 

duhet tëhequr 

certifikata e aktit 

të lindjes 

08.03.2021 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  Z.Bendaj, i cili kërkon të 

informohet mbi zyrën ku duhet të paraqitet për tërheqjen e 

shërbimit të kërkuar.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

55 08.03.2021 Kërkesë për 

infombi 

astatusin e 

aplikimit për 

certifikatë 

pronësie 

08.03.2021 Pershendetje,Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion,  ju bejme 

me dije se per te marre informacion lidhur me aplikimin per pajisje 

me certifikate pronesie te objektit te legalizuar, duhet tì drejtoheni 

me shkrese ne rruge postare Agjencise Shteterore te 

Kadastres. Bashkelidhur kerkeses, kopjen e aplikimit, dhe mandat 

pagesen.Ose email ne adresen: ankesa@ashk.gov.al. 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 – 

16.00Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

56 08.03.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin e 

pasaportës 

biometrike 

09.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me 

dije se për pasaportë ju mund të aplikoni vetëm aty ku jeni të 

regjistruar.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 

E plotë Nuk ka 



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! 

57 09.03.2021 Kërkesë për info 

mbi zarfin postar 

09.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë.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 refuzuar Nuk ka 

58 08.03.2021 Kërkesë për info 

për legalizim 

dhe rivlerësim 

09.03.2021 Përshëndetje, Pasi lexuam me kujdes emailin tuaj, kuptuam që ju 

keni bërë dy kërkesa:1- Përsa i takon rivlerësimit mund ta bëni 

nëpërmjet ealbania dhe është shërbim pa pagesë. Ju mund të 

aplikoni vec për truallin dhe për ndërtesën. Më pas nëpërmjet 

portalit ASHK ju njofton për tarifën e rivlerësimit.2- 

Në kushtet e kalimit të afeteve ligjore për shërbimin e kërkuar, Ju 

mund të drejtoheni me 

një ankesë në portalin "Shqipëria që Duam" nëpërmjet këtij 

linku:https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/Mjafton të ndiqni hap pas 

hapi udhëzimet si dhe të parashtroni shqetësimin Tuaj 

për këtë aplikim. 

Nëse keni vështirësi të dërgoni ankesën nëpermjet këtij portali ose 

të kryeni aplikimin, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie 

të ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njesia Administrative numer 6, Kombinat. 

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

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 

59 09.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e martesës 

09.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më poshtë një 

informacion të përmbledhur mbi procedurën e shpalljes se 

martesës: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: 

E plotë Nuk ka 
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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.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: 

certifikatë lindje; 

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 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! 

60 07.03.2021 Kërkesë për info 

për pajisjen me 

planimetri të 

apartamentit 

09.03.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se nëse godina për të cilën pyesni është ndërtuar para viteve 90 ju 

duhet të interesoheni prane Arkivit Qendror Teknik.Në rastin kur 

ndërtimi është nga ndërtues privat, ju duhet të interesoheni pranë 

firmës së ndërtimit ose arkivës së bashkisë.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 

61 09.03.2021 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

martesës 

10.03.2021 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. 

E plotë Nuk ka 



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! 

62 09.03.2021 Kërkesë për info 

mbi masën e 

pensionit “Neto” 

10.03.2021 Përshëndetje znj….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 mëposhtme kërkesën, ku qytetari 

kërkon të informohet për masën e pensionit "Neto". 

Lutemi për një përgjigje drejtuar kërkesës të z…...Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

63 10.03.2021 Kërkesë për 

informacion mbi 

10.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëj me dije se ju mund 

ta lidhni martesën në njërën nga njësit administrative/komuna. 

Shpalljen e martesës mund ta bëj me prokurë dhe një i afërmi juaj 

E plotë Nuk ka 



procedurën e 

martesës 

por në momentin e lidhjes së martesës duhet të jeni prezent të dy 

bashkëshortët e ardhshëm. Më poshtë do të gjeni  një informacion 

të përmbledhur mbi procedurën e shpalljes se martesës: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.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: 

certifikatë lindje; 

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 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! 

64 10.03.2021 Kërkesë për info 

mbi cekun e 

fëmijës 

10.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se ju mund të paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale të 

Shërbimit Social Durrës me dokumentat që jeni pajisur pas 

regjistrimit të fëmijës në Zyrën e Gjendjes Civile.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e 

E plotë Nuk ka 



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! 

65 10.03.2021 Kërkesë për 

statusin e 

aplikimit të lejes 

së legalizimit 

10.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjore për shërbimin e 

kërkuar, Ju mund të drejtoheni me një ankesë në portalin "Shqipëria 

që Duam" nëpërmjet këtij linku:https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/ 

Mjafton të ndiqni hap pas hapi udhëzimet si dhe të parashtroni 

shqetësimin Tuaj për këtë aplikim.Nëse keni vështirësi të dërgoni 

ankesën nëpermjet këtij portali ose të kryeni aplikimin, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA. 

Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njesia Administrative numer 6, Kombinat. 

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

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 refuzuar Nuk ka 

66 10.03.2021 Kërkesë për 

punësim 

10.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju lutem 

klikoni linkun : http://ëëë.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/për të 

parë vëndet vakante në ADISA, dhe  informacionin përkatës për 

secilin pozicion. Në linkun e mesipërme do të gjeni edhe adresën e 

emailit ku duhet të dërgoni aplikimin tuaj për punësim. 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 

67 10.03.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit për 

pension pleqërie 

11.03.2021 Përshëndetje znj…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 mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon 

të informohet për kërkesën e tij për shërbimin, Pension Pleqërie. 

Aplikim është kryer pranë Zyrës ALSSH Vlorë.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

68 10.03.2021 Kërkesë për info 

mbi dosjen e 

11.03.2021 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës tuaj, ju bëjmë me dije që nuk 

kemi informacion për pyetjen tuaj. Për cdo pyetje ose paqartësi na 

E refuzuar Nuk ka 



aplikimit në 

portalin 

infermierët për 

Shqipërinë 

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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

69 10.03.2021 Ankesë për 

pamundësinë e 

tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës 

11.03.2021 Përshëndetje znj…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 kërkesën e mëposhtme, ku qytetari 

kërkon të informohet për tërheqjen e bonusit të dy vajzave binjake 

të lindura në vitin 2018. Nga institucioni juaj njoftohet që fëmijët e 

tij janë përfitues ndërsa Banka e refuzon kërkesën e tij.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj…..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

70 11.03.2021 Kërkesë për 

statusin e 

aplikimit 

11.03.2021 Përshëndetje,Nëse ju keni aplikuar nëpërmjet portalit eAlbania më 

poshtë mund të gjeni një sqarim si mund të gjurmoni aplikimin 

tuaj. Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin e aplikimit 

që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas drejtohuni tek shërbimi që 

keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet 

rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund të vendosni numrin e 

referencës së shërbimit dhe të gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj.  

Nëse nuk e keni numrin e referencës, në rubrikën “Hapësira ime”, 

nënrubrika “e-Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë 

aplikimet që keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar 

dhe pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni me 

përdorimin e portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i drejtoheni postës 

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

dhe paqartësi.Gjithë të mirat!  

E plotë Nuk ka 

71 11.03.2021 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën e 

11.03.2021 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. 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


lidhjes së 

martesës 

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.Mbetemi të hapur nëse keni pyetje tjetër.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!  

72 11.03.2021 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacioni

12.03.2021 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se dokumentacioni shoqërues për të tërhequr 

bonusin e bebit është si më poshtë vijon :  

E plotë Nuk ka 



n për tërheqjen e 

bonusit të bebit  Certifikatën familjare 

 Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 

bonusin e lindjes” 

 Fotokopje të dokumentave të  identifikimit të prindërve 

Tërheqjen e çekut mund ta bëjë vetem njëri nga prindërit, ose të 

leshoni prokurë për një person të tretë 

Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi edhe çeku 

emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër të nënës.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! 

73 11.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për aplikimpër 

pasaportë të 

fëmijës 

12.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë biometrike"ju 

mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania. Referuar 

vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit Ju informojmë se: 

Për të kryer aplikimin për pajisje të Pasaportës Biometrike për herë 

të parë sic është rasti juaj, ju nevojitet të plotësoni online në portalin 

e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit, duke klikuar: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1

_ëeb.aspx?service_code=13882 

Pas shqyrtimit të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite për 

aplikim me procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 ditësh për 

aplikim normal nga Policia e Shtetit, dhe më pas duhet të vijoni me 

rezervimin e takimit prane zyrave të ALEAT.  

Për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin në adresën: 

https://rezervo.aleat.al/ 

Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat e kërkuara 

tek plotësimi i nr ID për fëmijën ju rikujtojmë që mund ta gjeni tek 

certifikata e lindjes 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://rezervo.aleat.al/


Zgjidh datën dhe orarin 

Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit. 

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 

74 12.03.2021 Kërkesë për 

dokumentacioni 

që kërkohet për 

shtetësinë 

italiane 

12.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se për dëshmi penaliteti mund të aplikoni pranë Postës Shqiptare 

duke specifikuar që dokumenti duhet për jashtë shtetit. Ndërsa për 

certifikatën e lindjes në Njësinë Administrative ku jeni të 

regjistruara.Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. 

Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës 

Shqiptare. 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 

75 13.03.2021 Kërkesë 

përinfombi 

rezultatin e 

provimit të 

shtetit 

15.03.2021 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”.Mëposhtë gjeni kërkesën e z..., i cili kërkon të informohet 

mbi rezultatin e provimit të shtetit.Sa më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

76 14.03.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

aplikimit 

përpasapotë nga 

jashtë kufinjëve 

15.03.2021 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 pasaportë dhe kartë identiteti 

më pas (për shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë 

kufijve) 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-

E plotë Nuk ka 

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


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

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

mirat!  

77 13.03.2021 Kërkesë për info 

për vërtetim të 

ardhurash 

15.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Nëse jeni i punësuar duhet të paraqiteni pranë Zyrës së 

Burimeve Njerëzore të institucionit ose kompanisë ku punoni për 

tju pajisur me vërtetimin që ju kërkoni.Nëse jeni biznes 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 xhiro për 3 vitet e fundit"  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 

78 13.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e regjistrimit të 

lejes së 

legalizimit 

15.03.2021 Përshëndetje,Në vijim do të gjeni hapat e nevojshme që duhen 

ndjekur për të marrë shërbimin e kërkuar:1. Për të regjistruar lejen 

e legalzimit dhe për t'u pajisur me dokumentin e pronësie, Ju duhet 

të keni një llogari në portalin e - albania; 

2. Duke klikuar në linkun në vijim, Ju do të keni mundësi për 

të vijuar më tej me shërbimin e kërkuar; 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444

3. Pasi të klikoni opsionin "Përdor" , Ju do të keni mundësi 

që në faqen e shfaqur të vendosni të dhënat personale dhe 

të pasurisë sipas fushave përkatëse; 

KUJDES: pasi të keni plotësuar të dhënat personale dhe ato 

të pasurisë, në hapin e radhës do T'ju shfaqet shërbimi i 

kërkuar "Aplikim për regjistrimin e kalimit të pronësisë me 

anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një akti administrativ " i 

cili lidhet me kodin e shërbimit ASHK_R2. Në këtë faqe ju jepet 

mundësia të shtoni kode të tjera shërbimi 

të cilat duhen vendosur në mënyrë që aplikimi të quhet i plotë. 

Shërbimet që duhen shtuar janë; 

E plotë Nuk ka 
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- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

 Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar 

për kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me vulë dhe 

firmë elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin 

Tuaj në e-Albania. Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet 

portalit, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA. 

Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

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! 

79 14.03.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit për 

dëshmi penalitet  

15.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin e 

aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas drejtohuni tek 

shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën “Përdor”, do 

ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund të vendosni numrin 

e referencës së shërbimit dhe të gjurmoni ecurinë e kërkesës 

suaj. Nëse nuk e keni numrin e referencës, në rubrikën “Hapësira 

ime”, nënrubrika “e-Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë 

aplikimet që keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar 

dhe pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës.Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni me 

përdorimin e portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i drejtoheni postës 

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

dhe paqartësi.Gjithë të mirat!  

E plotë Nuk ka 

80 13.03.2021 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën për 

bonusin e bebit 

15.03.2021 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.  

E plotë Nuk ka 
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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!  

81 13.03.2021 Kërkesë për të 

dhënat e NIPT 

15.03.2021 Përshëndetje, 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, lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për kërkesën e tij për  Regjistrim personi 

fizik.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



 12.03.2021 Kërkesë për info 

për rinovim 

patente 

15.03.2021 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 

NsherakuPër 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 

82 12.03.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

aplikimit të AV 

në portalin 

ealbania 

15.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

mëposhtë vijon:Logohuni në llogarinë tuaj në e-albania 

Shkoni tek shërbimi që keni aplikuar më parë "Lëshimi i certifikatës 

së pronësisë"Mos klikoni opsionin "Aplikim i ri", por nga fundi i 

faqes do kërkoni opsionin "Për të aplikuar një AV0 dhe plotësoni 

të dhënat e kërkuara.Nr i aplikimit dhe data, është numri i kërkesës 

dhe data qe e gjeni tek mandatpagesa që keni shkarkuar nga 

aplikimi i mëparshëm në seksionin "Dokumentat e mia" në 

llogarinë Tuaj në e-albania.Në opsionin "Ngarko dokument" do të 

ngarkoni kërkesën tuaj në format PDF, apo një dokument shtesë që 

u kërkohet nga ASHK dhe në fund, opsioni “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. Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

83 12.03.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

tërheqjes së 

bonusit të bebit 

15.03.2021 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 

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. 

E plotë Nuk ka 

84 15.03.2021 Kërkesë për info 

për marrjen e 

shtetësisë 

shqiptare 

16.03.2021 Përshëndetje,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 fitim shtetësie" 

E plotë Nuk ka 



dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Kur të aksesoni shërbimin do 

të mund të lexoni të gjithë informacionin e nevojshëm si dhe 

dokumentacionin. Për informacion të detajuar klikoni linkun e 

mëposhtëm:http://ëëë.adisa.gov.al/foreigners-in-

albania/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!  

85 15.03.2021 Kërkesë për info 

mbi bonusin e 

bebit për fëmijën 

e lindur në 2011 

16.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se sipas 

përcaktimeve të VKM Nr. 740, datë 12.12.2018 “Për përcaktimin e 

masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat 

me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij”, e 

përfitojnë të gjithë të lindurit pas dates 1 Janar 2019.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 

86 15.03.2021 Kërkesë për 

infopër 

tejkalimin e 

afatit për 

shërbimin 

dëshmi 

penaliteti 

16.03.2021 Përshëndetje znj. 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  mëposhtë emailin, ku qytetari kërkon 

të informohet për aplikimin e tij për shërbimin Vërtetimi Gjendjes 

Gjyqësore, për të cilin nuk ka marr ende përgjigje. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

87 15.03.2021 Kërkesë për info 

për rinovimin e 

pasaportës para 

afatit të skadimit 

16.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije 

se mëposhtë do të mund të gjeni rastet kur mund të pajiseni me 

pasaportë para afatit të përfundimit të vlefshmërisë në bazë të 

Udhëzim nr. 289, date 02.09.2020 për përcaktimin e procedurës 

për pajisjen me pasaportë biometrike të shtetasve 

shqiptarë:Shtetasi ripajiset me pasaportë, para mbarimit të afatit të 

vlefshmërisë së pasaportës ekzistuese në rastet e mëposhtme: 

E plotë Nuk ka 
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a) kur udhëton apo qëndron  përkohësisht në shtete që kushtëzojnë 

hyrjen ose qëndrimin me afatin 6-mujor(gjashtëmujor) të 

vlefshmërisë së pasaportës. Në këtë rast, pajisja me pasaportë bëhet 

6 (gjashtë) muaj përpara; 

b) kur ndryshojnë përbërësit e gjendjes civile; 

c) kur pasaportës i janë plotësuar fletët me shënime zyrtare; 

d) kur pasaporta është deklaruar e humbur; 

e) kur pasaporta është kallëzuar e vjedhur; 

f) kur pasaporta është dëmtuar fizikisht.Gjithashtu po ju vendosim 

dhe linkun e Ministrisë së Brendshme ku është i publikuar 

udhëzimi i sipër cituar. https://mb.gov.al/2020/09/23/udhezimi-

per-ripajisjen-e-shtetasit-me-pasaporte-hiqet-formulari-i-policise-

pasaporta-dergohet-edhe-nepermjet-sherbimit-postar-ne-

vendbanim/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!  

88 16.03.2021 Kërkesë përinfo 

mbi tërheqjen e 

diplomës së 

shkollës mesme 

16.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se për 

tërheqjen e diplomë suaj 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 

89 13.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurat e 

fitimit të 

shtetësisë 

16.03.2021 Hello,Folloëing your request for information, ëe inform you that in 

the link https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=9628 is all the information needed for the "Residence Permit 

Application" service. The service fee depends on the term of the 

residence permit that is applied.Thank you 

E plotë Nuk ka 

90 16.03.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

fitimit të bonusit 

16.03.2021 Përshëndetje z....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 

E plotë Nuk ka 
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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!  

91 15.03.2021 Ankesë për 

tejkalim afatesh 

në shërbimet e 

ASHK-së 

16.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjore për 

shërbimin e kërkuar, Ju mund të drejtoheni me 

një ankesë në portalin "Shqipëria që Duam" nëpërmjet këtij link 

https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/Mjafton të ndiqni hap pas hapi 

udhëzimet si dhe të parashtroni shqetësimin Tuaj për këtë aplikim. 

Nëse keni vështirësi të dërgoni ankesën nëpermjet këtij portali ose 

të kryeni aplikimin, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie 

të ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njesia Administrative numer 6, Kombinat. 
-  ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranes)Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

E deleguar Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/


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

19:00.Faleminderit!  

92 16.03.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

njohjes së 

patentës 

16.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se procedura për konvertim patente bëhet pasdisa vitesh 

residence në shtetin ku jetoni,kjo në varësi të rregullave të këtij të 

fundit.Ju pajiseni me vërtetim për konvertim pranë DPSHTRR. 

Dokumenti duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe 

në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas ju 

vazhdoni procedurat në shtetin ku jetoni. Aplikimet për legalizimin 

e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare. 

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 

93 16.03.2021 Kërkesë për 

tërheqjen e 

sigurimeve të 

derdhura 

16.03.2021 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një informacion më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.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 refuzuar Nuk ka 

94 16.03.2021 Ankesë për 

tejkalim afatesh 

16.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjore për 

shërbimin e kërkuar, Ju mund të drejtoheni me 

një ankesë në portalin "Shqipëria që Duam" nëpërmjet këtij 

linku:https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/Mjafton të ndiqni hap pas 

hapi udhëzimet si dhe të parashtroni shqetësimin Tuaj 

për këtë aplikim.Nëse keni vështirësi të dërgoni ankesën nëpermjet 

këtij portali ose të kryeni aplikimin, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie të ADISA. 

Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njesia Administrative numer 6, Kombinat. 
-  ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranes) 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 deleguar Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/


 16.03.2021 Kërkesë për info 

për legalizim e 

ndërtimit 

informal 

16.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion,  ju bëjmë 

me dije se në e-albania jane dy shërbime aktive lidhur me objektet 

pa titull pronësie.  

1. Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit pa 

titull/truallit funksional/oborrit në përdorim 

2. Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit pa 

titull/truallit funksional/oborrit në përdorim (me 

procedurë të përshpejtuar) 

Këto dy shërbime janë për vetdeklarimin apo pajisjen me certifikatë 

pronësie të objekteve të ndertuara para vitit 1991. Për vetdeklarim 

ndërtimi informal të periudhave të mëvonshme në bazë të ligjit janë 

mbyllur në vitin 2014. 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 

95 14.03.2021 Kërkesë 

përinfom masën 

e të ardhurave 

nga barrëlindja 

16.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se të ardhura për barrëlindje për gruan e siguruar është:a) 

80 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësueshme të vitit të 

fundit kalendarik për periudhën e paralindjes dhe për 150 ditë 

kalendarike pas lindjes;  

b) 50 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësueshme të vitit 

të fundit kalendarik për periudhën tjetër në vazhdim. 

Llogaritjet janë kompetence dhe përgjegjësi e Institutit të 

Sigurimeve Shoqërore.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 

96 16.03.2021 Kërkesë 

përinfombi 

statusin e 

aplikimit për të 

drejtën e autorit 

16.03.2021 Përshëndetje znj. 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 mëposhtë emailin në adresë tone 

zyrtare, ku qytetari kërkon të informohet për kërkesën e tij për 

shërbimin Regjistrimi të drejtës së Autorit,  për të cilin nuk ka 

E deleguar Nuk ka 



marrë ende përgjigje.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

të znj.Faleminderit! 

97 13.03.2021 Kërkesë për info 

për legalizimin e 

ndërtimeve 

informale 

16.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion,  ju bëjmë 

me dije se në e-albania jane dy shërbime aktive lidhur me objektet 

pa titull pronësie.  

1. Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit pa 

titull/truallit funksional/oborrit në përdorim 

2. Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit pa 

titull/truallit funksional/oborrit në përdorim (me 

procedurë të përshpejtuar) 

Këto dy shërbime janë për vetdeklarimin apo pajisjen me certifikatë 

pronësie të objekteve të ndertuara para vitit 1991. Për vetdeklarim 

ndërtimi informal të periudhave të mëvonshme në bazë të ligjit janë 

mbyllur në vitin 2014.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 

98 16.03.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

aksesimin e 

portalit  

16.03.2021 Përshëndetje, 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 të 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. 

Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

99 13.03.2021 Kërkesë për 

asistëncë për 

16.03.2021 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

E deleguar Nuk ka 



aksesimin e 

llogarisë së 

portalit ealbania 

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  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit 

Faleminderit!  

100 16.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e martesës 

17.03.2021 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 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 

E plotë Nuk ka 



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 16.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e martesës 

17.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se ju e bëni shpalljen secili në njësitë administrative ku jeni 

të regjistruar pa qenë e nevojshme të shpërnguleni. 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 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”; 

E plotë Nuk ka 



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! 

102 17.03.2021 Kërkesë për info 

për pajisjen le 

nulla osta 

17.03.2021 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 Leje Martese (Nulla Osta 

Matrimonio)"  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 

103 17.03.2021 Kërkesë për info 

për aplikim 

certifikatë 

trungu 

17..03.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, Ju bëjmë me dije se aplikimi 

për certifikatë të trungut familjar nuk mund të kryhet elektronikisht. 

Për të dhëna përpara vitit 1970, aplikimi kryhet në sportelet e 

dedikuara të Bashkisë.Për më tepër informacion, ju udhëzojmë të 

kontaktoni në numrin e telefonit 08000 0888 ose në adresën 

elektronike të Bashkisë Tirane - info@tirana.al.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 



104 17.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

pasqyrimit në 

certifikatë të 

ndryshimit të 

statusit 

17.03.2021 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....., i cili 

kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki për 

pasqyrimin e statusit "i martuar" në certifikatën familjare.Sa më 

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

E deleguar Nuk ka 

105 17.03.2021 Kërkesë për info 

mbi përfitimin e 

barrëlindjes 

17.03.2021 Përshëndetje,Në lidhje me pyetjen tuaj më duhet t'ju bëj me dijes se 

në nenin 27 dhe 29,  te ligjit nr. 7703, datë11.05.1993, "Për 

sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar është 

përcaktuar si në vijim: 

Neni 27 

E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe 

lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi ne total 

(ketu perfshihen te gjitha punete e kryera ne vite), deri ne momentin 

qe i lind e drejta per perfitim te paralindjes, dhe nga keto 12 muaj 

te pakten nje muaj sigurim ta kete gjate shtatezanise. 

Neni 29 

Shpërblim për lindje fëmije i paguhet një personi të siguruar, i cili 

është nëna ose babai i një fëmijë që lind, me kusht që njëri prej tyre 

të ketë kontribuar 12 muaj ne total para lindjes se fëmijës. 

Shpërblimi do të bëhet i pagueshëm vetëm një herë dhe nëna do të 

ketë përparësi në përfitimin e pagesës, në rast se ajo është e 

siguruar; 

2. Shpërblimi për çdo fëmijë të lindur do të jetë një shumë e 

barabartë me 50 përqind të pagës minimale mujore. 

Sa më sipër, nëse Ju, do të keni në total 12 muaj periudhe sigurimi 

(këtu përfshihen të gjitha  periudhat e sigurimit që keni  realizuar 

nga punët e kryer nëpër vite)  dhe  të ketë të paktën 1 muaj sigurim 

do e keni gjatë shtatëzanisë, do  të përfitoni shpërblimin e lindjes 

dhe të ardhurat nga barrëlindja.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 



 17.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e përfitimit të 

bonusit të 

fëmijës 

17.03.2021 Përshëndetje,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”.  

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! 

E plotë Nuk ka 

106 17.03.2021 Kërkesë për info 

mbi shpërblimin 

e barrëlindjes 

dhe bonusi të 

fëmijës 

18.03.2021 Përshëndetje,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 shpërblim lindje për 

personat e vetëpunësuar” dhe  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Ku të 

aksesoni shërbimin do të mund të merrni gjithë informacionin e 

nevojshëm si dhe të kryeni aplikimi.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 

E plotë Nuk ka 



drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për përdorimin e portalit.Pas regjistrimit të fëmijë në 

Regjistrin Civil të Shqipërisë, ju mund të përfitoni dhe bonusin e 

bebit. Më poshtë po ju vë në dispozicion dokumentacionin dhe 

procedurën për këtë shërbim: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 afërmi juaj pranë 

Zyrave të Gjendjes Civile. Për kryerjen e këtij veprimi keni kohë 

90 ditë nga dita e lindjes së bebit në mënyrë që të përfitoni bonusin 

e 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! 



107 17.03.2021 Kërkesë për info 

për aplikim për 

leje ndërtim i 

18.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se ju mund 

të aplikoni për Leje ndërtimi për shtesë në ndërtime ekzistuese me 

sipërfaqe deri në 250 m² në portalin e-Albania.Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin “Aplikimi për 

Leje Ndërtimi (e-Lejet)”  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 

Sa më sipër do të gjeni bashkëlidhur kartelën informative mbi këtë 

shërbim, si në vijim:Leje ndërtimi për shtesë në ndë rtim ekzistues 

me sipërfaqe deri në 250 m2.Tek kartela informative, ndër të tjera, 

do të gjeni informacionin mbi dokumentacionin e nevojshëm, 

mënyrën e aplikimit dhe kohën e nevojshme për të marrë shërbimin. 

Për informacione teknike sa i përket punimeve që do të realizoni, 

Ju lutem të kontaktoni në adresën e email të Agjencisë së Zhvillimit 

të Territorit (AZHT) info@azht.gov.al ose në faqen e ëebi-it 

http://ëëë.azht.gov.al/al/e-leje/sherbimi-online. Duke Ju 

falënderuar, 

E plotë Nuk ka 

108 17.03.2021 Ankesë për 

tejkalim afatesh 

nga ASHK 

18.03.2021 Përshëndetje znj. 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, brënda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik 

ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni kërkesën e mëposhtme, ku qytetari 

kërkon të informohet për kërkesën e tij të kryer më 17.02.2021, për 

të cilin nuk ka marr ende përgjigje.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

dokumentat për të cilat është kryer aplikimi.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

109 17.03.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

aplikim 

18.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj dhe nëse keni vështirsi të 

aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie 

të ADISA, të cilët ofrojnë asistencë pa pagesë.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

- ADISA Tiranë,  Rr: “Jordan Misja”, TiranëPër cdo pyetje ose 

paqartësi n’a 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 

http://www.azht.gov.al/al/e-leje/sherbimi-online


110 17.03.2021 Kërkesë për info 

për aplikim leje 

qarkullimi 

18.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë. Do 

aplikoni për herë të parë, ju është dëmtuar, etj.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e 

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

E refuzuar Nuk ka 

111 18.03.2021 Kërkesë për 

asistencë në 

sistemin E-

Filing 

18.03.2021 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 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. 

Mëposhtë gjeni kërkesën e  Z....., I cili kërkon asistencë për 

ndryshimin e të dhënave në sistemin E-Filing.Sa më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

112 18.03.2021 Kërkesë për 

asistencë në 

aplikimin e 

shërbimit të 

ASHK-së 

18.03.2021 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se për të marrë një informacion lidhur me pronën tuaj 

duhet të aplikoni shërbimin ‘’ Aplikim për informacion zyrtar të 

pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe publikë) ‘’  

përmes platformës qeveritare e-Albania në 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 plotë Nuk ka 



e referencës së aplikimit e gjeni edhe tek mesazhet e mia , ngarkoni 

faturën pastaj klikoni ‘’ Dërgo’’ Për asistencë gjatë aplikimit mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA .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! 

113 17.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e njësimit të 

diplomës së 

shkollës së 

mesme 

19.03.2021 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjme 

me dije  se për të vazhduar studimet në Tiranë duhet që ju të 

aplikoni shërbimin ''Njohja e diplomave të huaja për arsimin e 

mesëm (kur kërkohet për qëllim regjistrimin Institucioneve të 

Arsimit të Lartë ose për punësim) '' pranë Qendrës së Shërbimeve 

Arsimore. Bashkelidhur emailit do te gjeni edhe kartelen 

informative ADISA. Dokumentacioni që ju nevojitet për aplikim 

është si më poshtë vijon:Fotokopja e dokumentit të identifikimit të 

aplikantit. Kopja e përkthyer dhe e njësuar me origjinalin e 

dëftesave të të gjitha viteve të shkollës së mesme ose në mungesë 

të dëftesave, kopja e përkthyer dhe e njësuar me origjinalin e listës 

së notave të arsimit të mesëm të lartë e pajisur me vulë Apostile ose 

vula legalizimi sipas shtetit që i ka lëshuar. Kopja e përkthyer dhe 

e njësuar me origjinalin e diplomës që vërteton përfundimin e 

arsimit të mesëm të lartë jashtë vendit e pajisur me vulë Apostile 

ose vula legalizimi sipas shtetit që i ka lëshuar. Kopje e përkthyer 

dhe e njësuar me origjinalin e dokumentit që vërteton se ka dhënë 

provime kombëtare të njëvlershme me ato të Maturës Shtetërore në 

Republikën e Shqipërisë. Pasi ju të keni grumbulluar 

dokumentacionin e mësipërme mund të paraqiteni pranë Qendrës 

së Shërbimeve Arsimore për të kryer aplikimin. 

Adresa : Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr.23, Tiranë 

Orari : E hënë - E enjte, ora 08.30 - 09.30; 14.30- 15.30 

E Premte, ora 08.30 - 09.30 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 

114 18.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e martesës 

19.03.2021 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 

E plotë Nuk ka 



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.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! 

115 18.03.2021 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

cekut 

19.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes Tuaj ju bëjmë me dije se tërheqja 

e cekut bëhet pranë Shërbimit Social Shtetëror, duke paraqitur një 

certifikatë lindje me shënimin "bonusi i lindjes" dhe një certifikatë 

familjare.Afati për tërheqjen e cekut është një vit nga data e lindjes 

së bebit.Shërbimi Social Shtetëror Adresa:"Rruga e Durrësit", 

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 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 

116 19.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit të 

AV 

19.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

mëposhtë vijon:Logohuni në llogarinë tuaj në e-albania Shkoni tek 

shërbimi që keni aplikuar më parë "Lëshimi i certifikatës së 

pronësisë"Mos klikoni opsionin "Aplikim i ri", por nga fundi i faqes 

do kërkoni opsionin "Për të aplikuar një AV0 dhe plotësoni të 

dhënat e kërkuara.Nr i aplikimit dhe data, është numri i kërkesës 

dhe data qe e gjeni tek mandatpagesa që keni shkarkuar nga 

aplikimi i mëparshëm në seksionin "Dokumentat e mia" në 

llogarinë Tuaj në e-albania.Në opsionin "Ngarko dokument" do të 

ngarkoni kërkesën tuaj në format PDF, apo një dokument shtesë që 

u kërkohet nga ASHK dhe në fund, opsioni “Dërgo”Në këtë faqe ju 

E plotë Nuk ka 



jepet mundësia të shtoni kode të tjera shërbimi të cilat duhen 

vendosur në mënyre që aplikimi të quhet i plotë Shërbimet që duhen 

shtuar janë; 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

Pasi të kryeni aplikimin, Ju  duhet të dërgoni me postë dokumentin 

e kërkuar nga ASHK.Nëse keni vështirësi të aplikoni nëpermjet 

portalit, Ju mund ti drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA. 

Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

- ADISA Tiranë,  Rr: “Jordan Misja”, 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! 

117 18.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e regjistrimit të 

ndërtimeve pa 

leje para vitit 91 

19.03.2021 Përshëndetje. 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 kalimin e pronësisë të 

objektit pa titull/truallit funksional/oborrit në përdorim (me 

procedurë të përshpejtuar)”ose Kërkesë për kalimin e pronësisë të 

objektit pa titull/truallit funksional/oborrit në përdorim” 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. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

118 19.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

që duhet të ndjek 

në dogan për 

transportim 

mallrash 

19.03.2021 Përshëndetje z....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 mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për:Dokumentat dhe procedurat që duhet të ndjekë në 

E Deleguar Nuk ka 



pikat e Doganës Shqiptare për transportimin e mallrave nga 

Britania Madhe në Shqipëri dhe anasjelltas.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z. ...Faleminderit! 

119 19.03.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

hapjen e 

llogarisë në 

portalin ealbania 

nga shtetas jo 

shqiptar 

23.03.2021 Përshëndetje,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  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

të hapur llogarinë e tij në portalin e-albania.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

120 18.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit të 

pezullimit të 

aktivitetit 

23.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije që për të bërë pushimin e përkohshëm të aktivitetit duhet të 

aplikoni shërbimin  "Aplikim për njoftim për pushimin e 

përkohshëm të aktivitetit" përmes platformës qeveritare e-

Albania në linkun:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1367

8 Klikoni opsionin ''PERDOR''Plotësoni formularin 

elektronik me të dhënat e nevojshme dhe ngarkoni dokumentat e 

kërkuara. Nëpunësi shqyrton aplikimin dhe merr vendim përkatës 

për çështjen. Subjektit aplikues i dërgohet përgjigje në mënyrë 

elektronike me e-mail si dhe tek "Hapësira ime" në portalin e-

Albania. Kjo procedurë është tërësisht online.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 

121 19.03.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

regjistrimit të 

lejes së 

legalizimit 

23.03.2021 Përshëndetje,Në vijim do të gjeni hapat e nevojshme që duhen 

ndjekur për të marrë shërbimin e kërkuar: 

1. Për të regjistruar lejen e legalzimit dhe për t'u pajisur me 

dokumentin e pronësie, Ju duhet të keni një llogari në portalin e - 

albania; 

2. Duke klikuar në linkun në vijim, Ju do të keni mundësi për të 

vijuar më tej me shërbimin e kërkuar; 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678


3. Pasi të klikoni opsionin "Përdor" , Ju do të keni mundësi që në 

faqen e shfaqur të vendosni të dhënat personale dhe të pasurisë sipas 

fushave përkatëse; 

KUJDES: pasi të keni plotësuar të dhënat personale dhe ato të 

pasurisë, në hapin e radhës do T'ju shfaqet shërbimi i kërkuar 

"Aplikim për regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me 

vendim të gjykatës, apo të një akti administrativ " i cili lidhet me 

kodin e shërbimit ASHK_R2. Në këtë faqe ju jepet mundësia të 

shtoni kode të tjera shërbimi të cilat duhen vendosur në mënyrë që 

aplikimi të quhet i plotë. 

Shërbimet që duhen shtuar janë; 

- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar për 

kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me vulë dhe firmë 

elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-

Albania.  

Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA. 

Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

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! 

122 19.03.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

përfundimin e 

aplikimit në 

sistem 

23.03.2021 Përshëndetje,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  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në përfundimin me sukses të aplikimit në portalin e-

albania.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



123 20.03.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës 

23.03.2021 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. Pasi 

keni kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, prindi duhet të jetë pajisur 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”. Tërheqjen e çekut mund ta bëjë vetem njëri nga prindërit, 

ose të leshoni prokurë për një person të tretë. Prokura e posaçme 

lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi edhe çeku emetohet nga Shërbimi 

Social Shtetëror në emër të nënës.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.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

124 20.03.2021 Kërkesë për 

ndryshim të 

dhënash 

personale tek 

eAlbania 

23.03.2021 Përshëndetje,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  mëposhtë kërkesën e qytetarit për ndryshim të 

dhënash personale në llogarinë e tij në portalin e-Albania. Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

125 20.03.2021 Kërkesë për nr e 

llogarisë për 

pagesën e 

licencës 

23.03.2021 Përshëndetje, 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 

E deleguar Nuk ka 



individuale në 

studim e 

projektim ose 

mbikëqyrje e 

kolaudim 

parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si 

rrjedhojë, lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për kërkesën e tij për numrin e llogarisë për pagesën e 

licencës individuale në studim e projektim ose mbikëqyrje e 

kolaudim.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën 

tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z.Likaj. 

Faleminderit! 

126 21.03.2021 Kërkesë për 

infopërvërtetimt

ë viteve të punës 

në kooperativë 

bujqësore 

23.03.2021 Përshëndetje, 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 për periudha pune në ish - 

kooperativat bujqësore (KB) ” 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://ealbania.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 

127 22.03.2021 Kërkesë për 

infopër 

rinovimin e 

patentës 

23.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se për 

shërbimin që ju interesoheni nuk mund të aplikoni online por vetëm 

pranë sportleve të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit 

Rrugor Tiranë me vendndodhje në 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. Patentën 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 

128 22.03.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

tërheqjes së 

cekut të fëmijës 

23.03.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se regjistrimi i fëmijës kryhet pranë Zyrës së Gjendjes 

Civile ku prindërit e fëmijës janë të regjistruar. Për të kryer 

regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në 

E plotë Nuk ka 

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


Shqipëri, duhet që përvec Prokurës së Posaçme si personi që 

do të kryejë regjistrimin duhet 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 gjuhën 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. Personi i autorizuar (i pajisur me prokurë 

të posacme) duhet të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror, në rastin tuaj në Shkodër 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! 
129 22.03.2021 Kërkesë për 

asistencë në 

portalin 

eAlbania 

23.03.2021 Përshëndetje,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 mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



130 22.03.2021 Ankesë për mos 

respektim 

afatesh në 

aplikimin për 

legalizim 

23.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjore për 

shërbimin e kërkuar, Ju mund të drejtoheni me  

një ankesë në portalin "Shqipëria që Duam" nëpërmjet këtij 

linku: 

https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/ 
Mjafton të ndiqni hap pas hapi udhëzimet si dhe të parashtroni 

shqetësimin Tuaj për këtë aplikim. 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00.Faleminderit!  

E refuzuar Nuk ka 

131 22.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit të 

pasaportës për 

fëmijën 

23.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë biometrike"ju 

mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania. Referuar 

vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit Ju informojmë se: 

Për të kryer aplikimin për pajisje të Pasaportës Biometrike për herë 

të parë sic është rasti juaj, ju nevojitet të plotësoni online në portalin 

e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit, duke klikuar: 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_1388

2_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13882 

Pas shqyrtimit të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite për 

aplikim me procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 ditësh për 

aplikim normal nga Policia e Shtetit, dhe më pas duhet të vijoni me 

rezervimin e takimit prane zyrave të ALEAT.  

Për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin në adresën: 

https://rezervo.aleat.al/ 

Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat e kërkuara 

tek plotësimi i nr ID për fëmijën ju rikujtojmë që mund ta gjeni tek 

certifikata e lindjes 

Zgjidh datën dhe orarin 

Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit. 

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 

https://www.shqiperiaqeduam.al/
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://rezervo.aleat.al/


132 21.03.2021 Ankesë për mos 

përgjigje të 

ankesës drejtuar 

në KM 

23.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të shqetësimit tuaj, Ju informojmë 

se Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara ka si 

qëllim transformimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike 

në Shqipëri, përmes qasjes me qytetarin dhe përmirësimin e 

shërbimeve me natyrë administrative për qytetarin dhe biznesin. 

Gjithashtu, misioni i saj është të ofrojë shërbime publike nëpërmjet 

ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët (front 

office) si dhe qendrave të shërbimeve publike të integruara me një 

ndalesë (one-stop-shop), duke ofruar shërbimet e disa 

institucioneve, të renditura dhe të përzgjedhura në bazë të 

kërkesave të qytetarëve, në një vend të vetëm.ADISA administron 

vetëm sportelet fizike të këtyre institucioneve dhe procesimin e 

shërbimeve e kryen vet institucioni, sipas akteve ligjore 

në fuqi.Mendojmë që kërkesa juaj është adresuar gabim.Duke Ju 

falënderuar për mirëkuptimin!Ju urojmë gjithë të mirat! 

E refuzuar Nuk ka 

133 19.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

vërtetimit si 

person i siguruar 

23.03.2021 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije së për të kontrolluar periudhën ku ju jeni siguruar nga 

punëdhënësi juaj mund të  aplikoni  përmes platformës qeveritare 

e-Albania, shërbimet e mëposhtme : 

 Për informacion për periudhën 2020-2021 duhet te aplikoni 

sherbimin "Vërtetim 

për pagimin e kontributeve për individin" duke klikuar 

në këtë link : 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=11167 ; 

 Për informacion për përiudhen 2011-2021 duhet të 

aplikoni sherbimin "Deklarimi 

dhe pagesa e kontributeve nga punëdhënësit" duke klikuar 

në këtë  link :  

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=4429 Janë shërbime pa pagëse dhe vërtetimi 

gjenerohet menjëherë.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11167
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11167
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4429
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4429


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

08:00 deri në 19:00 .Faleminderit! 

134 22.03.2021 Kërkesë për 

reseat passëordi 

në portalin 

eAlbania 

23.03.2021 Përshëndetje , 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 llogariPër 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 

135 22.03.2021 Kërkesë për 

mundësi 

punësimi në 

ADISA 

23.03.2021 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se  për momentin nuk ka vende vakante të 

publikuara .Vëndet vakante publikohen në faqen zyrtare të 

ADISA  në këtë link : http://ëëë.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/# , 

ju lutem kontrollojeni në ditët në vazhdim për publikime të reja. 

 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 

136 20.03.2021 Kërkesë nga 

shoqata 

egjiptiane për nr 

kontakti 

23.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj, Ju bëjmë me dije se mund 

të na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Më pas kërkesa juaj do 

adresohet në Drejtorinë përkatëse dhe do të kontaktoheni nga 

ata.Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

137 22.03.2021 Kërkesë për 

dokumentacion 

dhe procedurën 

e aplikimit për 

masën 

mbështetëse 

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

me dije se aplikimet për masat mbështetëse direkte nisin me datë 

24.03.2021 deri më 15.04.2021.Aplikimi do të kryhet online 

përmes platformës e-albania dhe do jetë aktiv në orën 00:01 i ditës 

së nisjes së aplikimit të skemave mbështetëse deri në orën 12:00 

të ditës  së përfundimit të periudhë së aplikimit.Dokumentacioni 

E plotë Nuk ka 

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


zëvendësimplas

masi në sera 

shoqërues për aplikimin për skemave mbeshtetëse 

për Zëvëndesimin e plastmasës në sera është si më poshtë vijon: 

·         Letërnjoftimi elektronik / Pasaportë biometrike 

·         NIPT (Numri i Identifikimit të Personit të Tatueshëm) / 

NUIS (Numri Unik i Identifikimit të Subjektit) i fermerit 

·         Vërtetim për numrin e llogarisë bankare 

·         Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore 

dhe shlyerje të detyrimeve tatimore 

·         Planvendosjen e serës/tunelit plastik me të dhënat kryesore, 

për të cilën kërkohet të zëvendësohet plastmasa, sipas aneksit nr. 3 

të Udhëzimit nr. 3, datë 24.02.2020 i Ministrisë së Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural (i ndryshuar) 

·         Dokumentacioni i pronësisë së tokës apo marrjes me qira: 

Pronësia mbi tokën bujqësore, vërtetohet me një nga dokumentet e 

mëposhtëm: 1. Certifikatë pronësie, e shoqëruar me hartën treguese 

dhe kartelën e pasurisë së paluajtshme; 2. Akti i Marrjes së Tokës 

në Pronësi (AMTP), sipas legjislacionit për ndarjen e tokës 

bujqësore, bashkëlidhur me fragmentin e hartës kadastrale, të 

vërtetuar nga Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës 

(DAMT) ose Njësia Administrative ku ndodhet ngastra. Në të dy 

rastet, kur aplikuesi është një nga anëtarët e familjes bujqësore dhe 

pronësia i takon familjes bujqësore, është e nevojshme dakordësia 

para noterit e bashkëpronarëve të familjes.·         Fatura/faturat 

tatimore të blerjes së plastmasës, të shoqëruar me certifikatën e 

garancisë; 2. Akt zhdoganimin për rastet kur plastmasa vjen nga 

jashtë vendit e shoqëruar me certifikatën e garancisë. Faturat e 

mësipërme duhet të jenë të shoqëruara me kuponin e kasës fiskale 

ose mandatpagesën e bankës 



·         Vërtetim që aplikanti nuk është debitor ndaj Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Agjencisë për Zhvillim 

Bujqësor dhe RuralPër sa më lart, Lutem gjeni bashkëlidhur 

kartelën informative ADISA për shërbimin 

''Zëvëndesimi i plastmasës në sera''.Për asistence gjatë aplikimit 

online ju mund të telefononi në numrat jeshil :0800 83 83 

specialistet e AGROPIKA-ve , AZHBR 0800 0 118 Qendra e 

Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 

, ADISA Faleminderit! 

138 20.03.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

shërbimin 

plotësim 

dokumentacioni 

tek ASHK 

23.03.2021 Përshëndetje,  

Në vijim të kërkesës tuaj ju bëjmë me dije se për të plotësuar një 

AV ose e quajtur ndryshe “Akt Verifikimi” ju duhet të logoheni me 

të dhënat tuaja në e-Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju 

keni aplikuar së fundmi, shërbim  për të cilin do të plotësoni 

dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet të 

klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në fund të faqes ku do 

të gjeni një tabelë  ku do plotësoni të gjitha të dhënat e nevojshme 

dhe më pas klikoni '' DERGO''. 

Lidhur me pyetjen tuaj , në rast se nuk arrini ta përfundoni 

aplikimin tuaj AV0 mund të paraqiteni në një nga zyrat tona 

ADISA në mënyrë që tju asistojnë specialistët tanë për të mbyllur 

aplikimin Tuaj. Në rast se ju mund ta kryeni vetë aplikimin , nuk 

është e nevojshme të paraqiteni në sportel.Bashkëlidhur gjeni link-

un me adresat e zyrave tona në disa qytete. 

http://ëëë.adisa.gov.al/misioni/zyrat-tona-2/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 

139 21.03.2021 Kërkesë për info 

mbi legalizimet 

23.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë.Për 

cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

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

19:00.Faleminderit!  

E refuzuar Nuk ka 

140 22.03.2021 Kërkesë për 

procedurën dhe 

dokumentacioni

23.03.2021 Përshëndetje,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 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/misioni/zyrat-tona-2/


n për pajisjen me 

certifikatë 

pronësie 

search kërkoni shërbimin “Lëshim certifikate 

pronësie"” dhe përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Për të aplikuar për 

shërbimin që interesoheni ju duhet dokumenti që vërteton mënyrën 

e përfitimit të pronësisë. Mund të jetë një Kontartë shitblerje ose 

dhurimi; Leje legalizimi; mund  të dispononi vërtetim hipotekor 

dhe doni të pajiseni me certifikatë etj, pra një dokument ligjor që 

vërteton mënyrën se si ju e keni përfituar  pronën.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!  

141 22.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

meshtetas të 

huaj 

23.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes Tuaj ne ju bëjme me dije 

procedurën e shpalljes së martesës me një shtetas të huaj: 

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

bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet e 

mëposhtme për shpalljen e martesës (të legalizuar, përkthyer dhe 

noterizuar):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 APOSTILE ose të legalizuar nga 

përfaqësitë tona diplomatike jashtë vendit. Dokumentacioni duhet 

të paraqitet i përkthyer dhe i noterizuar.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 

E plotë Nuk ka 

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


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. Afati i vlefshmërisë për 

lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit. Përsa i përket pyetjes për 

shtetësine shqiptare personi interesuar duhet të aplikojë në e-

albania shërbimin: Kërkesë për fitim shtetësie.Faleminderit! 

142 23.03.2021 Ankesë për mos 

respektim 

afatesh në 

lidhjen e 

pensionit 

familjar 

23.03.2021 Përshëndetje znj. 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 kërkesën e tij për 

shërbimin, Pension familjar për të cilin nuk ka marrë akoma 

përgjigje. Aplikim është kryer në muajin dhjetor 2020.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të z.Nuri.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

143 23.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

njohjes së 

atësisë 

23.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë se ju mund të 

aplikoni pranë zyrave të Njësisë Administrative ku ju jeni I 

regjistruar.Bashkëlidhur kartela informative për shërbimin e 

kërkuar nga ju.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 

144 23.03.2021 Kërkesë për info 

për pajisjen 

mepatentë 

europiane 

23.03.2021 Përshendetje,Në vijim të kërkesës tuaj, ju informojmë si më 

poshtë:Aplikimi për leje qarkullimi ndërkombëtare është një 

shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë 

online, si dhe të kryejnë online pagesën përkatëse të aplikimit për 

pajisjen me leje qarkullimi ndërkombëtare. Pas aplikimit 

online duhet të paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale për 

dorëzimin e dokumentacionit dhe tërheqjen e lejes. Aplikimi i këtij 

shërbimi bëhet në faqen online të e-albania në këtë 

link:  https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=5019.Nëse ju nevojitet informacion me i detajuar, ju lutem 

E plotë Nuk ka  

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5019
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5019


të kontakotni në adresat në 

vijim:Email: dpshtrr@dpshtrr.gov.alTelefon: +355 68 80 15 833 

Gjithë të mirat! 

145 23.03.2021 Kërkesë për  info 

për vërtetim 

provim shteti 

23.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë.Për 

cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

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

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

146 23.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

aplikimit për 

dëshmi 

penaliteti për tu 

përdorur jashtë 

Shqipërisë. 

23.03.2021 Përshëndetje,Në vijim ju informojmë që për dëshmi penaliteti 

mund të aplikoni pranë Postës Shqiptare duke specifikuar që 

dokumenti duhet për jashtë shtetit. Ndërsa për certifikatën e lindjes 

në Njësinë Administrative ku jeni të regjistruara.Dokumentet duhet 

të legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë për 

Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.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 

147 23.03.2021 Ankesë për 

vonesë në 

aplikimin e lejes 

legalizimit 

24.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjorepër shërbimin e 

kërkuar, Ju mund të drejtoheni me një ankesë në portalin "Shqipëria 

që Duam" nëpërmjet këtij linku:https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/ 

Mjafton të ndiqni hap pas hapi udhëzimet si dhe të parashtroni 

shqetësimin Tuaj për këtë aplikim.Nëse keni vështirësi të dërgoni 

ankesën nëpermjet këtij portali ose të kryeni aplikimin, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA.Sportelet i gjeni: 

 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 

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

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

mailto:dpshtrr@dpshtrr.gov.al
tel:+355688015833


 23.03.2021 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

bonusit të bebit 

24.03.2021 Përshëndetje,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.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.me dokumentacionin e mësipërm ju 

duhet të paraqitet pranë Drejtorisë  së  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! 

E plotë Nuk ka 

148 24.03.2021 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

patentës në 

Konsullatën 

Shqiptare në 

Milano 

24.03.2021 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., i cili 

kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket tërheqjes së patentës pranë Konsullatës Shqiptare në Milano. 

S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

149 23.03.2021 Kërkesë për info 

nga shtetas i huaj 

për vërtetimi 

kontributesh 

24.03.2021 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se për të marrë shërbimin  "Vërtetim për pagimin e 

kontributeve për individin" duhet të drejtoheni pranë sporteleve të  

Drejtorise Rajonale të Tatimeve. Ky shërbim për shtetasit e huaj 

ofrohet në sportel.Bashkëlidhur gjeni link-un me adresat e 

Drejtorive Rajonale të Tatimeve nëpër qytete: 

E plotë Nuk ka 



https://ëëë.tatime.gov.al/c/9/157/drejtorite-rajonale 

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! 

150 24.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

shpalljes së 

martesës 

24.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më poshtë një 

informacion të përmbledhur mbi procedurën e shpalljes se 

martesës: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.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:certifikatë lindje;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 cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

151 23.03.2021 Ankesë për mos 

respektim afati 

në aplikimin për 

Autorizim të 

Përpunimit 

Aktive 

24.03.2021 Përshëndetje z.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 

E deleguar Nuk ka 



rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për: Aplikimin per Autorizim te Perpunimit Aktive tek 

e-albania qe me dt.23.02.2021.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të ......Faleminderit! 

152 20.03.2021 Kërkesë për info 

mbi rinovimin e 

patentës 

24.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se për procedurën e rinovimit të patentës shqiptare në Republikën e 

Shqipërisë.Bashkëlidhur gjeni kartelën informative me 

informacionin e nevojshëm per rinovimin e patentës shqiptare. 

http://ëëë.adisa.gov.al/ëp-

content/uploads/2021/01/AL097006_Rinovimi-i-lejedrejtimit-

p%C3%ABr-humbje-t%C3%AB-vlefshm%C3%ABris%C3%AB-

s%C3%AB-saj.pdf 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 

153 24.03.2021 Kërkesë për info 

mbi 

riatëdhesimin 

24.03.2021 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.Plaku, i 

cili kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket riatdhesimit.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

154 24.03.2021 Kërkesë për 

procedurën dhe 

dokumentacioni

n për përfitimin 

e bonusit të bebit 

24.03.2021 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 

afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. 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 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/AL097006_Rinovimi-i-lejedrejtimit-p%C3%ABr-humbje-t%C3%AB-vlefshm%C3%ABris%C3%AB-s%C3%AB-saj.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/AL097006_Rinovimi-i-lejedrejtimit-p%C3%ABr-humbje-t%C3%AB-vlefshm%C3%ABris%C3%AB-s%C3%AB-saj.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/AL097006_Rinovimi-i-lejedrejtimit-p%C3%ABr-humbje-t%C3%AB-vlefshm%C3%ABris%C3%AB-s%C3%AB-saj.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/AL097006_Rinovimi-i-lejedrejtimit-p%C3%ABr-humbje-t%C3%AB-vlefshm%C3%ABris%C3%AB-s%C3%AB-saj.pdf


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! 

155 24.03.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

problematikë në 

llogarinë e 

portalit eAlbania 

24.03.2021 Përshëndetje,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  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

156 24.03.2021 Kërkesë për 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën për 

shpërblimin e 

varrimit 

24.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije 

si më poshtë. Pasjetuesi paraqitet pranë Institutit të Sigurimeve 

Shoqërore për t’u rimbursuar me shpenzimet e varrimit, 

shpërblimin e vdekjes si dhe për të bërë mbylljen e pensionit të të 

ndjerit (në rastet kur i ndjeri ka qenë në kategorinë e pensionistit), 

ose lidhjen e një pensioni, sipas rasteve të përcaktuara në ligj. 

Pasjetuesi për marrjen e shpërblimit (prej 50% të pagës minimale) 

të ndarjes nga jeta të të afërmit dorëzon tek sporteli i ISSH-së: 

a.       certifikatën e vdekjes, 

b.      certifikatën familjare, 

E plotë Nuk ka 



c.       nr e llogarisë të pasjetuesit në bankën e Nivelit të dytë 

Ndërsa për rimbursimin e shpenzimeve të funeralit pasjetuesi 

dorëzon po në sportelet ISSH-së 

a.       certifikatën e vdekjes, 

b.       certifikatën familjare 

c.      faturën e shpenzimeve funerale të lëshuar nga Agjencia 

Funerale 

 

Rimbursimi i shpenzimeve të varrimit tërhiqen pranë sporteleve të 

Postës Shqiptare.   Për informacion më të detajuar mund të klikoni 

në linkun e mëposhtë: http://ëëë.adisa.gov.al/ndarje-nga-jeta/ 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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! 

157 24.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

legalizimit të 

ndërtimeve pa 

leje para vitit 91 

25.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion,  ju bëjmë 

me dije se në e-albania jane dy shërbime aktive lidhur me objektet 

pa titull pronësie.  

1.Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit pa titull/truallit 

funksional/oborrit në përdorim 

2.Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit pa titull/truallit 

funksional/oborrit në përdorim (me procedurë të përshpejtuar) 

 Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni një 

nga shërbimet e sipëcituara. Këto dy shërbime janë për 

vetdeklarimin apo pajisjen me certifikatë pronësie të objekteve të 

ndertuara para vitit 1991.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.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 



 25.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

aplikimit për 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

te ASHK 

25.03.2021 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 për të gjithë territorin)” dhe përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Ose mund të përdorni linkun e mëposhtëm.https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1397

8Gjithashtu, 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.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 

158 25.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e regjistrimit të 

dëshmisë 

noteriale 

25.03.2021 Përshëndetje,Në vijim do të gjeni hapat e nevojshme që duhen 

ndjekur për të marrë shërbimin e kërkuar:1. Për të regjistruar 

deklaratën noteriale dhe për t'u pajisur me dokumentin e pronësie, 

Ju duhet të keni një llogari në portalin e - albania;2. Duke klikuar 

në linkun në vijim, Ju do të keni mundësi për të vijuar më tej me 

shërbimin e kërkuar;https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444

3. Pasi të klikoni opsionin "Përdor" , Ju do të keni mundësi 

që në faqen e shfaqur të vendosni të dhënat personale dhe 

të pasurisë sipas fushave përkatëse;KUJDES: pasi të keni 

plotësuar të dhënat personale dhe ato të pasurisë, në hapin e 

radhës do T'ju shfaqet shërbimi i kërkuar "Aplikim për regjistrimin 

e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo 

të një akti administrativ " i cili lidhet me kodin e 

shërbimit ASHK_R2. Në këtë faqe ju jepet mundësia të shtoni 

kode të tjera shërbimi 

të cilat duhen vendosur në mënyrë që aplikimi të quhet i plotë. 

Shërbimet që duhen shtuar janë; 
- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13978
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13978
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13978
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444


- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

 Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar 

për kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me vulë dhe 

firmë elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin 

Tuaj në e-Albania.  

Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

-ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

- ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 
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!  

159 24.03.2021 Kërkesë për info 

për regjistrimin 

e ndërtimit pa 

leje para vitit 91 

25.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion,  ju bëjmë 

me dije se në e-albania jane dy shërbime aktive lidhur me objektet 

pa titull pronësie. 1.Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit pa 

titull/truallit funksional/oborrit në përdorim 

2.Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit pa titull/truallit 

funksional/oborrit në përdorim (me procedurë të përshpejtuar) 

 Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni një 

nga shërbimet e sipëcituara. Këto dy shërbime janë për 

vetdeklarimin apo pajisjen me certifikatë pronësie të objekteve të 

ndertuara para vitit 1991.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.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 

160 25.03.2021 Kërkesë për info 

për hartimin e 

deklaratës 

noteriale 

25.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të hartuar deklaratën noteriale ju duhet 

të paraqiteni para noterit.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 

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


161 25.03.2021 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

bonusit të 

fëmijës 

26.03.2021 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se 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”. 

Sëbashku me fotokopjen e dokumentave të identifikimit paraqiteni 

për të bërë tërhëqjen e cekut i cili bëhet nga njëri nga prindërit. 

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.Lidhur me pyejten tuaj, ju 

do depozitoni pranë Shërbimit Social Shtetëror certifikatat që do 

merrni nga nëpunesi i gjendjes civile pas regjistrimit të 

fëmijëve.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 

162 26.03.2021 Ankesë për mos 

respektim 

afatesh në 

aplikim nga 

ASHK 

26.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjorepër shërbimin e 

kërkuar, Ju mund të drejtoheni me një ankesë në portalin "Shqipëria 

që Duam" nëpërmjet këtij linku:https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/ 

Mjafton të ndiqni hap pas hapi udhëzimet si dhe të parashtroni 

shqetësimin Tuaj për këtë aplikim.Nëse keni vështirësi të dërgoni 

ankesën nëpermjet këtij portali ose të kryeni aplikimin, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

163 26.03.2021 Probleme në 

aplikimin në 

sistemin 

eAlbania 

26.03.2021 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se për problematikat në procesin e aplikimit duhet të 

kontaktoni në adresën   helpdesk@e-albania.al, duke i dërguar edhe 

një printscreen të  mesazhi që ju del.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 

164 26.03.2021 Kërkesë e pa 

saktë 

29.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë.Për 

E refuzuar Nuk ka 



cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

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

19:00.Faleminderit! 

165 26.03.2021 Kërkesë për 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën për 

përfitimin e 

bonusit kur 

fëmija kalindur 

jashtë 

29.03.2021 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”. 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 2 (dy) certifikatave (familjare 

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

sipas masës së përcaktuar.  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 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 

166 26.03.2021 Kërkesë për info 

për pajisje me 

certifikatë 

trungu famljar 

29.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, Ju bëjmë me dije se aplikimi 

për certifikatë të trungut familjar nuk mund të kryhet elektronikisht. 

Për të dhëna përpara vitit 1970, aplikimi kryhet në sportelet e 

dedikuara të Bashkisë.Për më tepër informacion, ju udhëzojmë të 

E plotë Nuk ka 



kontaktoni në numrin e telefonit 08000 0888 ose në adresën 

elektronike të Bashkisë Tirane - info@tirana.al. 

Gjithë të mirat! 

167 26.03.2021 Kërkesë për 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën për 

përfitimin e 

bonusit kur 

fëmija kalindur 

jashtë 

29.03.2021 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 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 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 2 (dy) certifikatave (familjare 

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

sipas masës së përcaktuar.  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 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 

168 26.03.2021 Kërkesë për info 

për aplikimtë 

pasaportës nga 

29.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë biometrike"ju 

mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania. Referuar 

vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit Ju informojmë se: Kur të 

E plotë Nuk ka 



shtetas shqiptarë 

jashtë kufijëve 

hyni në portal kërkoni shërbimin" Aplikim për pasaportë 

biometrike" më pas klikoni rubrikën  Shtetasit shqiptarë 

rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë. Më pas do 

të merni gjithë informacionin e nevojshëm.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 

169 27.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

regjistrimit të 

fëmijës së lindur 

jashtë Shqipërisë 

29.03.2021 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 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 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 2 (dy) certifikatave (familjare 

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

sipas masës së përcaktuar.  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 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 



170 27.03.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

lidhjes martësës 

në shtet të huaj 

29.03.2021 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.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 cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

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

E plotë Nuk ka 



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! 

171 28.03.2021 Kërkesë për info 

për aplikim për 

leje 

rikonstruksioni 

29.03.2021 Përshëndetje z.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, lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për procedure që duhet të ndjekë për Leje për 

rikonstruksion.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në 

adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

172 28.03.2021 Kërkesë për info 

mbi datën e 

provimit të 

shtetit për 

infermier  

29.03.2021 Përshëndetje z.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”.Mëposhtë gjeni kërkesën e Znj..., e cila kërkon të 

informohet mbi datën e organizimit të provimit të shtetit për 

infermier.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

173 26.03.2021 Kërkesë për 

infombi 

procedurën e 

sigurimit të 

punonjësve 

29.03.2021 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 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. 

Mëposhtë gjeni kërkesën e të interesuarit, I cili kërkon të dijë 

procedure për sigurimin e punonjësve. Sa më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj. 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

174 26.03.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit të 

29.03.2021 Përshëndetje z. Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin e aplikimit 

që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas drejtohuni tek shërbimi që 

E plotë Nuk ka 



shërbimit të 

ATP-së  

keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet 

rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund të vendosni numrin e 

referencës së shërbimit dhe të gjurmoni ecurinë e kërkesës 

suaj.Nëse nuk e keni numrin e referencës, në rubrikën “Hapësira 

ime”, nënrubrika “e-Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë 

aplikimet që keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar 

dhe pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni me 

përdorimin e portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i drejtoheni postës 

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

dhe paqartësi.Gjithë të mirat!  

175 27.03.2021 Kërkesë për info 

mbi 

vendndodhjen e 

zyrave ADISA 

në Lezhë 

29.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me 

dije se zyra ADISA në qytetin e Lezhës nuk kemi akoma.Për 

cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 

176 29.03.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës 

29.03.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes Tuaj ju bëjmë me dije se Bonusi 

i Bebes ka afat për tu tërhequr një vit nga data e lindjes së 

bebit. Pavarsisht se kur regjistrohet në gjendjen civile afati 

llogaritet me datën e lindjes së bebit. 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 

177 26.03.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

tërheqjes së 

librezës së 

pensionit 

29.03.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se ju mund të paraqiteni në cdo moment pranë Institutit të 

Sigurimeve Shoqërore të qytetit Tuaj për të tërhequr librezën e 

pensionit. Nuk ka një afat të përcaktuar për marrjen e këtij 

shërbimi. 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 

178 29.03.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e regjistrimit të 

lëjes së 

legalizimit si 

dhe procedurën 

29.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj do të gjeni hapat e 

nevojshme që duhen ndjekur për të marrë shërbimin e kërkuar 

regjistrimin e lejes së legalizimit. Gjithashtu nëpërmjet portalit ju 

mund të aplikoni dhe për rinovimn e pasaportës biometrike. 1. Për 

të regjistruar lejen e legalzimit dhe për t'u pajisur me dokumentin e 

pronësie, Ju duhet të keni një llogari në portalin e - albania;2. Duke 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


e rinovimit të 

pasaportës 

biometrike 

klikuar në linkun në vijim, Ju do të keni mundësi për të vijuar 

më tej me shërbimin e kërkuar;https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444

3. Pasi të klikoni opsionin "Përdor" , Ju do të keni mundësi 

që në faqen e shfaqur të vendosni të dhënat personale dhe 

të pasurisë sipas fushave përkatëse;KUJDES: pasi të keni 

plotësuar të dhënat personale dhe ato të pasurisë, në hapin e 

radhës do T'ju shfaqet shërbimi i kërkuar "Aplikim për regjistrimin 

e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo 

të një akti administrativ " i cili lidhet me kodin e 

shërbimit ASHK_R2. Në këtë faqe ju jepet mundësia të shtoni 

kode të tjera shërbimi 

të cilat duhen vendosur në mënyrë që aplikimi të quhet i plotë. 

Shërbimet që duhen shtuar janë; 
- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar për 

kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me vulë dhe 

firmë elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin 

Tuaj në e-Albania. Përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

biometrike"ju mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania. 

Referuar vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit Ju informojmë 

se: Kur të hyni në portal kërkoni shërbimin" Aplikim për pasaportë 

biometrike" më pas klikoni rubrikën Shtetasit shqiptarë rezidentë 

jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë. Më pas do të merni 

gjithë informacionin e nevojshëm.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! 

179 29.03.2021 Ankesë për mos 

respektim 

afatesh të 

aplikimit në 

shërbimet e 

ASHK-së 

29.03.2021 Përshëndetje,Me sa kuptuam nga emaili juaj ju duhet të keni bërë 

një aplikim të dytë me shërbimet që ju ka cituar ASHK Durrës. Në 

këtë rast aplikimi ka marrë një afat ligjore të ri që duhet të jetë në 

formularin e aplikimit.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 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 
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 29.03.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

regjistrimit të 

personit fizik 

30.03.2021 Përshëndetje z.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 regjistrimin fillestar të 

personit fizik” dhe përzgjidhni rubrikën “Përdor” ose aksesoni 

linkun https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930

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 

180 30.03.2021 Kërkesë për info 

për pajisjen me 

AMTP 

30.03.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se procedura është si mëposhtë vijon :ju duhet të paraqiteni 

pranë njësisë administrative me dokumentat: 

1. Certifikatë e gjendjes familjare të vitit 91 

2. Plan rilevime 

3. Kopje të AMTP (nëse e dispononi). 

4. Statusin juridik të pronës  (e aplikoni tek ASHK nëpërmjet 

e -Albania). 

Pasi punonjësit  eNjësisë Administrative përfundojnë dosjen dhe e 

dërgojnë tek ASHK, ju njoftojnë dhe ju që më pas të aplikoni.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 

181 30.03.2021 Kërkesë për info 

mbi ststusin e 

aplikimit të lejes 

së legalizimit 

30.03.2021 Përshëndetje,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 informacion zyrtar të 

pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe 

publikë)” dhe përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju 

E plotë Nuk ka 
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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! 

182 30.03.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

trasferim dosje 

mjeti 

30.03.2021 Përshëndetje znj. ..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, 

brënda 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 

kërkesën e tij për shërbimin Trasferim dosje Mjeti, për të cilin 

ka aplikuar dhe nuk ka marr ende përgjigje.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z..Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

183 31.03.2021 Kërkesë për 

kryerjen e 

praktikës 

mësimore 

31.03.2021 Përshëndetje znj.Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se 

mund të paraqiteni pranë Zyrës ADISA, Sektori i Burimeve 

Njerëzore në adresën e mëposhtme:Blv. “Zhan d’ Ark”, ish Hoteli 

i Oficerave, kati i 6-të, Tiranë, Shqipëri.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 
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