
 
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 31.03.2021 Kërkesë për info 

mbi prokurën e 

posacme 

01.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

Prokura e Posacme hartohet para noterit.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

2 31.03.2021 Kërkesë për info 

mbi tërheqjen e 

bonusit të bebit 

kur fëmija ka 

lindur në spital 

privat 

01.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se bonusin 

e lindjes e përfiton cdo nënë shqiptare që sjell në jetë nje femije 

brenda dhe jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë. Nuk ka 

rëndësi fakti nëse fëmija ka lindur në spital shtetëror apo privat. 

Bëni regjistrimin e fëmijës në gjendjen civile.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.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 apo paqartësi, mund të 

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

E ploë 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. 



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

3 01.04.2021 Kërkesë për info 

për rinovim leje 

drejtimi 

01.04.2021 Përshëndetje e nderuarNë vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se shërbimi "Rinovim i lejes së drejtimit për efekt të humbjes së 

afatit të vlefshmërisë" bëhet pranë sporteleve Adisa Krujë. 

Dokumentacioni i nevojshëm është: 

Dokument identifikimi. 

Certifikatë mjekësore me fotografi. 

Lejedrejtimi aktuale. 

2 foto (nëse dëshironi një kopje përmbledhëse me të cilën mund të 

qarkulloni derisa të prodhohet lejedrejtimi i ri). 

Lejedrejtimi prodhohet brenda 3-5 ditëve. 

Tarifa e shërbimit për lejedrejtimi është 3 500 Lekë. 

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 

  

4 31.03.2021 Kërkesë për info 

për përfitimin e 

të ardhurave të 

barrëlindjes 

01.04.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se përsa i përket pyetjen tuaj,  Ju bëjmë me dije  se në nenin 27 

dhe 29, te ligjit nr. 7703, datë11.05.1993, "Për sigurimet 

shoqërore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar eshte 

percaktuar si ne 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 në 

total (këtu përfshihen të gjitha punët e kryera në vite), deri në 

momentin që i lind e drejta për përfitim të paralindjes, dhe nga 

këto 12 muaj të paktën një muaj sigurim ta ketë gjatë shtatëzanisë. 

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 me siper, 

nëse Ju, deri në momentin do t'ju lindi e drejta për të përfituar 

E plotë Nuk ka 



paralindjen (35 ditë para ditës së lindjes)  do të keni në total 12 

muaj periudhë sigurimi (këtu përfshihen të gjitha  periudhat e 

sigurimit që keni  realizuar nga punët e kryera 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 

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! 

5 01.04.2021 Kërkesë e pa 

plotë 

01.04.2021 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 

6 01.04.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin 

mbështetje për 

karburant si 

fermer 

01.04.2021 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, ku qytetari 

kërkon të informohet për kërkesën e tij për shërbimin Mbështetje 

për karburant  si Fermer, për të cilin ka aplikuar që në muajin 

Shkurt dhe nuk ka marr përgjigje.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

7 30.03.2021 Kërkesë për 

rikuperim 

llogarie në 

Ealbania 

01.04.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se për problematikën që keni 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 

llogari.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.Faleminderit!  

8 30.03.2021 Kërkesë për info 

mbi kryerjen e 

aplikimeve në 

Zyrat ADISA 

01.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se Ju 

mund të aplikoni në cdo zyrë ADISA për të gjitha shërbimet që 

janë online në platformën e-albania.Specialistët tanë do t’ju 

asitojnë për cdo shërbim që ju keni nevojë të aplikoni. 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 

9 01.04.2021 Ankesë për 

mosrespektim 

afatesh në 

aplikim për 

Informacion 

Zyrtarë tek 

ASHK-ja 

01.04.2021 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 për shërbimin “Aplikim 

për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat 

juridikë (privatë dhe publikë)", për të cilin ka aplikuar me datë 

05.10.2020 dhe nuk ka marr ende përgjigje.Gjithashtu 

bashkëlidhur dhe dokumentat me  të cilat është kryer 

aplikimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të  

z..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

10 01.04.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin 

për fondin e 

ekselencës 

01.04.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se mbi procedurën për aplikimin në Fondit e Ekselencës,  

dokumentet që duhen plotësuar, mbi mënyrën si duhen plotësuar 

dhe dërguar,  gjendet në faqen e MASR, 

https://arsimi.gov.al/fondi-ekselences/, në VKM nr. 160, datë 

19.02.2020 dhe  dhe Udhëzimin perkates nr. 6, date 4.03.2020 

publikuar në këtë faqe.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 

11 02.04.2021 Kërkesë për info 

mbi njohjen e 

kontributeve të 

derdhura nga 

shtetas i huaj 

02.04.2021 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 

E deleguar Nuk ka 



publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, 

ku qytetari kërkon të informohet për kontributet e 

derdhura.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znjFaleminderit! 

12 02.04.2021 Kërkesë për 

asistencë në 

aplikim 

02.04.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se nëse 

keni vështirësi të përfundoni aplikimin nëpermjet këtij portali,  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 

13 03.04.2021 Kërkesë për info 

për provimine e 

shtetit 

06.04.2021 Përshëndetje z.Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë për cilin provim shteti interesoheni në mënyrë 

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 

14 04.04.2021 Kërkesë për 

informacion mbi 

ankesën e 

dërguar për 

mosrespektim 

afatesh 

06.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj, Ju bëjmë me dije se 

ankesën e keni dërguar në institucionet e duhura. 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 Nu ka 

15 05.04.2021 Kërkesë për info 

për pajisje me 

vërtetim 

vendbanimi 

06.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se vërtetimin e vendbanimit mund ta merrni në Njësinë 

Administrative ku jeni i regjistruar.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); Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

16 05.04.2021 Kërkesë për info 

për procesin e 

regjistrimit të 

formularit A1Z 

06.04.2021 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 

E deleguar Nuk ka 



autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 

informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën e Z.B, i cili 

kërkon të informohet mbi procesin e regjistrimit në A1Z. Sa më 

sipër, lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

17 05.04.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

Aplikimit për 

rikomisionim në 

KMCAP 

06.04.2021 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 “Rikomisionim në 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 

18 05.04.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

tërheqjes së 

cekut të bebit 

06.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 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! 

E plotë Nuk ka 

19 05.04.2021 Kërkesë për info 

për formularin e 

06.04.2021 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

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

E deleguar Nuk ka 



faturës së 

pagesës për 

licencës 

shoqërie në 

studim e 

projektim ose 

mbikëqyrje e 

kolaudim 

“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 formularin e faturës së 

pagesës për licencës shoqërie 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.... Faleminderit! 

20 05.04.2021 Ankesë për 

mosrespektim 

afatesh në 

aplikimin e 

ASHK-së 

06.04.2021 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 për shërbim)", për të cilin 

ka aplikuar me datë 19.02.2021 me nr.reference 24718957-

2000713-19022021 dhe nuk ka marr ende përgjigje.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të  znj...Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

21 02.04.2021 Kërkesë për info 

për vlefshmërinë 

e ID në 

shpalljen e 

martësë 

06.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se për të 

bërë shpalljen e martesës, letërnjoftimi elektronik (karta e 

identitetit) duhet të jetë brenda afatit të vlefshmërisë. Gjithashtu 

theksojmë se për të bërë shpalljen e martesës karta e identitetit 

është i vetmi dokument identifikimi që pranohet nga zyrat e 

gjendjes civile. Pra, me pasaportë biometrike nuk e realizoni dot 

shpalljen e martesës.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 

22 02.04.2021 Kërkesë për info 

mbi regjistrimin 

e pronës 

06.04.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë 

se ju për t’i dhënë një përgjigje të saktë pyetjes Tuaj, duhet të 

cilësoni se cila është mënyra e përfitimit të pronës. 

·         Kontratë shitblerje 

·         Legalizim 

·         Dhurim 

E plotë Nuk ka 



·         Trashëgimi, etj. 

Pasi secilës mënyrë të përfitimit të pronës, i përgjigjet shërbimi 

respektiv.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! 

23 04.04.2021 Kërkesë për info 

mbi njësinë 

administrative 

ku regjistrohet 

fëmija i lindur 

në një qytet 

tjetër 

06.04.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se pamvarësisht se në cilin maternitet lind fëmija, në qytetin tuaj 

apo në një qytet tjetër, brenda vendit apo jashtë tij, regjistrimi i 

fëmijës bëhet në zyrat e gjendjes civile të Njësisë Administrative 

ku janë të regjistruar dhe prindërit e tij.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 në19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

24 06.04.2021 Kërkesë mbi 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

në hapjen e një 

marketi 

06.04.2021 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 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.Në momentin e regjistrimit të biznesit tuaj në regjistrin 

tregtar, Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) njofton në mënyrë 

elektronike organet tatimore (qëndrore dhe vendore) për 

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

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

qëllim, duhet të ndiqni të gjitha hapat, deklarimet dhe pagesat që 

duhet të kryeni sipas kalendarit të deklarimeve të publikuar në 

linkun në vijim: https://ëëë.tatime.gov.al/c/4/128/kalendari-

tatimor.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 



25 06.04.2021 Kërkesë për info 

për regjistrimin 

e lejes së 

legalizimit kur 

pronari ka 

ndërruar jetë. 

06.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, ju bëjmë me dije që duhet 

të paraqiteni pranë një Zyre Noteri për hapjen e testamentit dhe 

Celjen e Trashëgimisë. Mëposhtë do të gjeni hapat e nevojshme 

që duhen ndjekur për të regjistruar lejen e legalizimit në portalin 

eAlbania. 

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; 

- 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!  

E plotë Nuk ka 



26 06.04.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjekë për 

ndarjen e 

pasurisë  pas 

vdekjes së 

bashkëshortit  

06.04.2021 Përshëndetje znj. Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Klietja jua duhet të bëj Celjen e Trashëgimisë pranë një 

Zyre Noterie dhe më pas mund të aplikoni në portalin e-

Albania.Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search 

kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrim të aktit të trashëgimisë” 

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 

27 03.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

martesës 

06.04.2021 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: 

·         Çertifikatë 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; 

E plotë Nuk ka 



·         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 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)Faleminderit! 

28 03.04.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën se 

si mund të 

udhëtoj fëmija i 

lindur jashtë 

shtetit  

06.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se vajza juaj mund të udhëtojë me dokumentat italiane.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); Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

29 06.04.2021 Kërkesë për info 

si mund të gjesh 

datën e aplikimit 

për ID kur e ke 

harruar 

06.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se mund të caktoni një takim tjetër.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); Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

30 06.04.2021 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacioni

n e nevojshëm 

për regjistrimin 

e lejes së 

legalizimit 

ndërkohë që ka 

06.04.2021 Përshëndetje,Bashkëlidhur do të vendosni dokumentat e 

mëposhtëm: 

Leje legalizimi 

Dëshmi Trashëgimie 

Mandat pagese të aplikimit për regjistrim akt trashëgimie. 

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. 

E plotë Nuk ka 



ndryshuar 

pronësi 

- 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!  

31 05.04.2021 Kërkesë për 

dokumentacioni

n për tërheqjen e 

cekut të fëmijës 

06.04.2021 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 familjare 

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

e lindjes”. Për tërheqjen e cekut duhet të depozitoni pranë 

Shërbimit Social Shtetëror dokumentat sipas rasteve më poshtë:Në 

rast se tërheqjen e cekut e bën njeri nga prindërit duhet : 

Certifikatë familjare 

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

lindjes” 

Fotokopjen e dokumentave të identifikimit të prindërve 

Në rast se tërheqjen e cekut e bën një person i tretë duhet : 

Certifikatë familjare 

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

lindjes” 

Fotokopjen e dokumentave të identifikimit të prindërve 

Prokurë e posacme për tërheqjen e cekutTërheqja e çekut bëhet 

pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror dhe në 

Tiranë pranë Shërbimit Social Shtetëror me adresë: Rruga e 

Durrësit, Nr.83, Tiranë.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

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

08:00 deri në 19:00 . Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

32 06.04.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

e martesës me 

shtetas të huaj 

07.04.2021 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: 

·         Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të 

Gjendjes Civile; 

E plotë Nuk ka 



·         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.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 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).Faleminderit! 

33 07.04.2021 Kërkesë për info 

për mbajtjen e 

dy emrave në 

07.04.2021 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, 

E deleguar Nuk ka 



dokumentacion 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, ku qytetari 

kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket mbajtjes së dy emrave në dokumentacion.S’a më sipër, 

lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

34 06.04.2021 Kërkesë për info 

për legalizimin e 

dokumentave të 

shkollës së 

mesme. 

07.04.2021 Përshëndetje znj.Pasi kuptuam qartë kërkesën  Tuaj, ju bëjmë me 

dije si më poshtë:Ju duhet të paraqiteni pranë DAR/ZA respektive  

dhe dorëzoni dokumentet që ju duhen për tu legalizuar. DAR/ZA 

pasi i bashkangjit një vërtetim kur shprehet për vërtetësine e vulës 

së institucionit shkollor dhe firmës së titullarit të këtij institucioni. 

Më pas i nis me postë për në QSHA.QSHA verifikon të gjithë 

dokumentacionin duke vulosur dhe firmosur kur dokumentacioni 

është i saktë dhe i plotë.Pasi është vulosur dhe firmosur kthehen 

po me postë në DAR/ZA përkatëse. Ju paraqiteni pranë DAR/ZA 

respektive për të marr dokumentacionin e legalizuar.Ky shërbim 

nuk ka pagesë.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 

35 06.04.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin 

për vërtetim 

pozitiv/negativ 

07.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju bëjmë 

me dije se për tu pajisur me vërtetimin që nuk keni pronë, ju mund 

të aplikoni online përmes platformës qeveritare e-albania duke 

kërkuar shërbimin " Aplikim për lëshim vërtetimesh 

(negativ/pozitiv)'' ose duke klikuar mbi këtë link: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464 

Klikoni opsionin ''Përdor'' plotësoni të dhënat e formularit dhe 

klikoni ''Dërgo''.Pas kryerjes së aplikimit ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen e aplikimit të kryer, por do 

të mund të merrni përgjigjen me vulë dhe firmë elektronike tek 

"Dokumentat e Mia" në profilin tuaj në e-Albania.Më pas duhet ta 

printoni vërtetimin dhe te paraqiteni pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Kadastrës për të marrë vulën e njomë.Adresa : 

Rruga Dora D'istria, Tiranë.Referuar pyetjes tuaj , një pjesë të 

kësaj  procedurë mund ta kryeni online nga llogaria juaj personale 

në e-albania dhe e afermja juaj mund tju asistojë në kryerjen e 

E plotë Nuk ka 



pagesës dhe në marrjen e vulës për jashtë shteti.Nëse hasni 

vështirësi në plotësimin e formularit apo paqartësi të tjera, Ju 

lutem na kontaktoni në  (online chat) nga ora 08:00 deri në 

16:00.Faleminderit! 

36 06.04.2021 Kërkesë për info 

për ndryshim 

vendbanimi 

07.04.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se për të ndryshuar venbanimin nga Berat në Gjirokastër 

duhet të shkoni pranë gjendjes civile ku ju dëshironi të keni 

vendbanimin e ri për të bërë aplikimin për këtë 

shërbim.Dokumentacioni i nevojshëm për të kryer shpërnguljen 

është si më poshtë vijon : 

Fotokopje e letërnjoftimit (karta e identitetit) 

Kontratën apo çdo dokument tjetër të ligjshëm të parashikuar nga 

legjislacioni në fuqi që i jep shtetasit të drejten e përdorimit të 

banesës ose; 

Dokumentin e pronësisë së banesës ose kontratë qiramarrje/ 

huadhënie/ përdorim apo banim  

Ndryshimi i vendbanimit bëhet menjëherë, ju do të pajiseni me 

certifikatë, lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në bashki/ njësi 

administrative nën juridiksionin e së cilës është vendbanimi i 

ri.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 

37 07.04.2021 Kërkesë për 

punësim 

08.04.2021 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 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 

38 08.04.2021 Kërkesë 

përinfombi 

08.04.2021 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

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

E deleguar Nuk ka 

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


dokumentin që 

duhet të 

dorëzojë qytatari 

për përfitimin e 

raportit të 

barrëlindjes kur 

fëmija kalindur 

jashtë kufijëve 

të Shqipërisë 

“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, ku qytetari 

kërkon të informohet për dokumentacioni që duhet të dorëzojë për 

përfitimin e raportit të paslindjes. Momentalisht gruaja dhe fëmija 

janë në Itali ku dhe fëmija ka lindur.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar kërkesës së z..Faleminderit! 

39 08.04.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit të 

shërbimit të 

ASHK-së 

09.04.2021 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.Gjithë të mirat!  

E plotë Nuk ka 

40 09.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

bashkimit 

familjar 

09.04.2021 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”.Bashkëngjitur gjeni kërkesën e Z., i cili  kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket bashkimit famljar me djalin në Egjipt.S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

41 09.04.2021 Kërkesë për 

iinfo për 

aplikmin e 

09.04.2021 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 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


fondit të 

ekselencës 

search kërkoni shërbimin “Fondi Ekselencës” dhe përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”.Më pas zgjidhni rubrikën “Aplikim I ri” nëse 

nuk keni kryer një aplikim të mëparshëm për këtë shërbim.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! 

42 09.04.2021 Kërkesë  për nr 

kontakti të 

punonjësit të 

tatim taksa 

09.04.2021 Përshëndetje,Na vjen keq por nuk disponojmë informacionin e 

kërkuar nga ju.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

43 09.04.2021 Ankesë për mos 

respektim 

afatesh për 

lëvrim shërbimi 

nga ASHK 

09.04.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

mëposhtë: 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://ëë.shqiperiaqeduam.al/ 

Mjafton të ndiqni hap pas hapi udhëzimet si dhe të parashtroni 

shqetësimin Tuaj për këtë aplikim.Gjithashtu mund të dërgoni një 

ankesë me shkrim nëpërmjet postës ose dorazi në adresë e 

mëposhtme:Agjencisë Shtetërore të Kadastrës.Rr.Dora d 

Isrtria,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 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 refuzuar Nuk ka 

44 08.04.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit për 

regjistrimin e 

lejes së 

legalizimit 

12.04.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se përgjigjja për aplikimin tuaj ju vjen në seksionin '' 

DOKUMENTAT E MIA '' në e-albania. Logohuni me të dhënat 

personale në platformë dhe shkoni tek ''HAPËSIRA IME'' për të 

kontrolluar përgjigjen. Në rast se nuk ju është kthyer përgjigje ju 

mund të gjurmoni aplikimin tuaj si më poshtë:Për të gjurmuar një 

aplikim të kryer në e-albania ju duhet të ndiqni vetëm dy hapa: 

1.      Të ruani numrin e referencës (që e keni gjithmonë të ruajtur 

në sesionin “Mesazhet e mia” në e-albania) 

2.      Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer aplikimin. 

Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer duhet të klikoni “Përdor” 

E plotë Nuk ka 

https://ww.shqiperiaqeduam.al/


dhe më poshtë do t‘ju shfaqet kjo tabelë:Mjafton që ju të vendosni 

numrin e referencës në hapsirën boshe dhe më pas të klikoni 

butonin “Gjurmo”.Në tabelën më poshtë do tju dalë emërtimi i 

shërbimit dhe statusi në të cilin ndodhet aplikimi juaj.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! 

45 08.04.2021 Kërkesë për 

punësim 

12.04.2021 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 

46 09.04.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

shërbimit 

pension social 

12.04.2021 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 pension pleqërie, 

suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo 

suplementar për akademik” dhe përzgjidhni rubrikën “Përdor”. 

Kur hyni tek shërbimi janë të gjitha kategorit si dhe pensioni 

social. 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 

47 09.04.2021 Kërkesë për info 

mbi rezultatin e 

provimit të 

shtetit në lëndën 

bio kimi 

12.04.2021 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 

E deleguar Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


cila kërkon të informohet mbi rezultatin e provimit të shtetit në 

lëndën Bio - Kimi.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

48 09.04.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

ngarkimit të 

mandat pagesës 

në portalin 

eAlbania 

12.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se pasi të kryeni pagesën në Bankë duhet të  logoheni në 

e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e aplikuar. Nuk do të kryeni 

aplikim të ri por do të 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 dhe më pas klikoni 

“Dërgo”.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 

49 12.04.2021 Ankesë për 

mosrespektim 

afatesh ligjore 

në aplikimin e 

shërbimeve të 

ASHK-së 

12.04.2021 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.Gjithashtu mund të dërgoni një 

ankesë me shkrim nëpërmjet postës ose dorazi në adresë e 

mëposhtme:Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. 

Rr.Dora D’ Istria,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 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 

50 11.04.2021 Kërkesë për 

punësim 

12.04.2021 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 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, 

E plotë Nuk ka 



nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

51 11.04.2021 Kërkesë për info 

për vlefshmërinë 

e dokumentave 

të marra në 

portalin 

eAlbania 

12.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se 

dokumentat e mëposhtme të marra nga eAlbania kanë të njëjtën 

vlerë ligjore me ato që lëshohen nga institucionet shtetërore. 

Vetëm nëse do të përdoren në institucione jashtë Shqipërisë do të 

duhet t'i merrni me vulë të njomë.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 

52 11.04.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën 

dhe tarifën e 

rinovimit të 

patentës 

12.04.2021 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, portalit 

eAlbania ose mund të paraqiteni direkt në sportel. Ju informoj që 

sportelet ditën e mërkurë janë të hapura deri në orën 

19.00.Patentën e re mund ta tërhiqni 30 minuta pas kryerjes së 

aplikimit në sportelet e DPSHTRR tek Nsheraku.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 

53 11.04.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e rinovimit të 

pasaportës 

biometrike 

12.04.2021 Përshëndetje, 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. Pasi të hyni në portal kërkoni shërbimin" 

Aplikim për pasaportë biometrike" më pas klikoni rubrikën  

Shtetasit shqiptarë rezidentë jashtë kufijve të Republikës së 

Shqipërisë.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 

E plotë Nuk ka 



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 

54 10.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

lejes së 

rikonstruksionit 

12.04.2021 Përshëndetje !Në përgjigje të kërkesës tuaj ju informojmë se në 

lidhje me punimet që doni të kryeni me informacionin e paraqitur 

nga ana juaj, në zbatim të nenit  7 të VKM nr.408,  datë 13.5.2015  

"Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit ", i 

ndryshuar,  duhet të aplikoni "Deklaratë Paraprake" për kryerje 

punimesh.Për sqarime me te detajuara  sëbashku me dokumentat 

që dispononi, ju rekomandojmë  të paraqiteni pranë sporteleve të 

bashkisë tuaj përkatëse, si autoriteti përgjegjës për  zhvillimin në 

territor.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 

55 10.04.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për aplikimim 

për leje 

zhvillimi 

12.04.2021 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 “Aplikimi për Leje Ndërtimi (e-Lejet)” 

dhe përzgjidhni Aplikim për lëshimin e një leje zhvillimi. 

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 

56 12.04.2021 Kërkesë për 12.04.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju E plotë Nuk ka 



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

regjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në adresën  

helpdesk@e-albania.al : 

- foto te kartës ID 

- emri i nënës 

- emri i babait  

- datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni në 

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

paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për rikuperimin e 

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

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

19:00.Faleminderit! 

57 10.04.2021 Kërkesë për 

reset passëordi 

12.04.2021 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 

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 plotë Nuk ka 

58 12.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

regjistrimit të 

fëmijës kur lind 

jashtë 

12.04.2021 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: 

E plotë Nuk ka 



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.  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! 

59 12.04.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

plotësimit të 

formularit 

A1/A1Z 

12.04.2021 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 Z.Curgu, i 

cili kërkon të informohet mbi mënyrën e regjistrimit në 

A1/A1Z.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

60 12.04.2021 Kërkesë për info 

për statusin e 

dosjes së 

lëgalizimit 

13.04.2021 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”. Kur të aksesoni 

E plotë Nuk ka 



shërbimin keni një rubrikë ku mund të paraqisni kërkesën 

tuaj.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!  

61 12.04.2021 Kërkesë për 

nfombi 

procedurën e 

martesës  me një 

shtetas të huaj 

13.04.2021 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: 

•         Çertifikatë 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. 

E plotë Nuk ka 

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

62 12.04.2021 Kërkesë për info 

për regjistrimin 

e personit fizik 

13.04.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije 

si më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin 

për regjistrim fillestar të një sipërmarrjeje ta bëni përmes 

internetit, duke zgjedhur këtë lidhje elektronike:  

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxservice_filter

=INS&institution_id=48&institution_name=Qendra%20Komb%c

3%abtare%20e%20Biznesit%20(QKB)&service_type=Y.Më pas 

mund të përzgjidhni shërbimin e volitshëm për ju sipas formës 

juridike që dëshironi të hapni, konkretisht me emërtimin: 

“Aplikim për regjistrim fillestar të…” (person fizik, shoqëri me 

përgjegjësi të kufizuar, shoqëri aksionare, etj.).Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

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

lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Nëse keni 

vështirësi 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 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 

63 12.04.2021 Kërkesë për nfo 13.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se E plotë Nuk ka 

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


mbi mënyrën e 

dorëzimit të 

dokumentave të 

pensionit pasi 

është kryer 

aplikimi në 

portalin 

eAlbania 

dokumentat duhet të jenë origjinalet dhe nuk kanë nevojë të 

noterizohen.Vendosni dhe një kopje të kartës së identitetit.Përsa i 

takon adresës mund të shkruani:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve 

Shoqërore Gjirokastër.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! 

64 12.04.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

aplikimit të 

rinovimit të 

patentës 

13.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se për 

shërbimin që ju interesoheni  mund të aplikoni 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, portalit eAlbania ose 

mund të paraqiteni direkt në sportel. Ju informoj që sportelet ditën 

e mërkurë janë të hapura deri në orë 19.00. Patenten e re mund ta 

tërhiqni 30 minuta pas kryerjes së aplikimit në sportelet e 

DPSHTRR tek Nsheraku.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 

65 13.04.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

13.04.2021 Përshëndetje,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. Duke qënë se aplikimi bëhet nga llogaria juaj 

personale nuk kemi asnjë mundësi të kontrollojmë statusin ose të 

gjurmojmë aplikimin.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 

E plotë Nuk ka 
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posaçëm për pyetje dhe paqartësi.Faleminderit!  

66 12.04.2021 Kërkesë për 

infombi 

vendndodhjen e 

zyrave ADISA 

në Durrës 

13.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se në qytetin e Durrësit nuk kemi zyra ADISA. Zyrat 

ADISA me afër jush ndodhen në Kavajë dhe Tiranë.Ju rikujtojmë 

që ju mund të parqiteni në këto zyra për të marrë informacion dhe 

për të aplikuar shërbime pavarsisht se kujt qyteti ja drejtoni 

kërkesën Tuaj. 

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 

67 11.04.2021 Kërkesë për info 

mbi bonusin e 

fëmijve prej 

5.000 lek që 

ofrohet nga 

Bashkia 

13.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se duhet ti drejtoheni Njësisë Administrative  për një 

informacion të detajuar për bonusin prej 5000 mijë lek të rinj.Ata 

do tju orentojnë lidhur me kushtet dhe mënyrën e përfitimit për 

këtë bonus. 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 

68 10.04.2021 Kërkesë për 

asistencë në 

kryerjen e 

aplikimit në 

portal 

13.04.2021 Përshëndetje, Ju bëjme me dije se ADISA ju informon lidhur me 

shërbimet publike si dhe ju asiston për të aplikuar shërbimet që 

ndodhen në e-albania. Ju mund të na kontaktoni në numrin tonë pa 

pagëse 0800 0118 nga e hëna në të premte ora 08:00 deri në orën 

19:00.Gjithashtu ju mund të na shkruani në chat online nga e hëna 

në të premte nga ora 08:00 deri në orën 16:00. Ju rikujtojmë që 

dita e shtunë dhe dita e dielë janë pushim dhe ndaj ne nuk kemi 

pasur mundësinë për të qenë në linjë në mënyrë që tju përgjigjemi 

menjëherë por jem përgjigjur ditën e hënë nëpërmjet 

emailit.Falemnderit! 

E plotë Nuk ka 

69 10.04.2021 Kërkesë për 

reset passëordi 

të llogarisë së 

portalit eAlbania 

13.04.2021 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  

E plotë Nuk ka 



- 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 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! 

70 10.04.2021 Kërkesë për 

reset passëordi 

të llogarisë së 

portalit eAlbania 

13.04.2021 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 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 

71 09.04.2021 Kërkesë për info 

kumund të 

pajisen me 

deklaratën e të 

ardhurave me 

vulë të njomë 

13.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se Deklarimi i të Ardhurave aplikohet online në e-albania 

dhe merret elektronikisht nga e-albania. Në rast se ju duhet me 

vulë të njomë ju duhet ti drejtoheni Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve për të marrë këtë dokument me vulë të njomë. Nëse do e 

përdorni në institucionet jashtë  Shqipërisë  duhet ta legalizoni në 

Ministrinë e Evropës dhe Punëve me Jashtë, shërbim që kryhet në 

sportelet e Postës Shqiptare.ADISA nuk ka numër kontakti për 

shtetasit që ndodhen jashtë Republikës së Shqipërisë.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 

E plotë Nuk ka 



kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

72 09.04.2021 Kërkesë për info 

mbi mundësitë 

kanë dy 

personat me  

aftësi ndryshe 

për terapi, 

ndihmë 

komunitare për 

ti ardhur në 

ndihmë të gjitha 

palëve. 

13.04.2021 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 Znj.Topciu, e cila kërkon të 

informohet mbi mundësitë kanë dy personat me  aftësi ndryshe për 

terapi, ndihmë komunitare për ti ardhur në ndihmë të gjitha 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

73 14.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

aplikimit për 

kompesim 

financiar 

14.04.2021 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 kompensim financiar dhe 

fizik” dhe përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Ose mund ta aksesoni 

nëpërmjet linkut: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=INS&

institution_id=32&service_type=YGjithashtu, 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 

74 14.04.2021 Kërkesë për info 

dhe 

dokumentacioni

n e nevojshëm 

për shërbimin 

njësim diplome 

14.04.2021 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 njësimin e diplomës.Sa më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 
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https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=INS&institution_id=32&service_type=Y
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=INS&institution_id=32&service_type=Y
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
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75 14.04.2021 Kërkesë për 

rikuperim 

passëordi tek 

etatime.gov.al 

15.04.2021 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”.Sa më sipër gjeni mëposhtë kërkesën e qytetarit, I 

cili kërkon të rikuperojë passëord  për përdorusin.  Lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj se si mund të zgjidhet kërkesa e 

tij.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

76 14.04.2021 Kërkesë për per 

procedurën e 

aplikimit për 

shërbimet 

kartelë pasurie 

dhe hartë 

kadastrale 

15.04.2021 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 lëshim kopje kartele të 

pasuris” dhe përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Në këtë faqe ju jepet 

mundësia të shtoni kode të tjera shërbim 

të cilat duhen vendosur në mënyrë që aplikimi të quhet i 

plotë.Shërbimi që duhen shtuar janë; I4 (Lëshim kopje 

të fragmentit të hartës kadastrale)  

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)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. 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 

77 15.04.2021 Kërkesë për 15.04.2021 Përshëndetje. Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më E plotë Nuk ka 

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


statusin e 

aplikimit në 

portalin 

eAlbania 

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!  

78 15.04.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

martesës 

15.04.2021 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;certifikatë lindje, me shënim “për lidhje 

martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


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! 

79 15.04.2021 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

familjare të vitit 

2007 

15.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, Ju bëjmë me dije se 

aplikimi për certifikatë të trungut familjar nuk mund të kryhet 

elektronikisht. 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 

80 15.04.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet ndjekur 

për shfaqen në 

portalin 

eAlbania të 

ndryshimit të 

vendbanimt 

15.04.2021 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....,  cili 

kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket ndryshimit të vendbanimit, cili nuk I shfaqet tek 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

81 15.04.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet ndjekur 

për pajisje me 

certifikatë 

personale dhe 

martese para 

vitit 2008 

16.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, Ju bëjmë me dije se 

aplikimi për certifikatë të trungut familjar nuk mund të kryhet 

elektronikisht. Aplikimi kryhet në sportelet e dedikuara të 

Bashkisë ose Njësisë Administrative ku ju keni regjistrimin. 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 

82 16.04.2021 Kërkesë për info 

për patentën e 

tërhequr nga 

16.04.2021 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, 

E deleguar Nuk ka 

mailto:info@tirana.al


autoritete 

italiane 

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 mëposhtë të gjithë korespondencën ku 

Z.  kërkon të informohet se ku mund ta tërheqi patentën e tij, e cila 

i është marr nga autoritetet italiane. Konsullata përgjigjet që e ka 

përcjell në muajin Mars pranë Ministrisë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z.Faleminderit! 

83 16.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

aplikimit për 

pasaportë 

19.04.2021 Përshëndetje,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. Pasi të hyni në portal kërkoni shërbimin" 

Aplikim për pasaportë biometrike" më pas klikoni rubrikën  

Shtetasit shqiptarë rezidentë jashtë kufijve të Republikës së 

Shqipërisë.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.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

84 16.04.2021 Kërkesë për 

nfombi afatin e 

përfitimt të 

bonusit të 

19.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, 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. Bonusin e 

lindjes e përfiton cdo nënë shqiptare që sjell në jetë nje femije 

E plotë Nuk ka 



fëmijës brenda dhe jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë. Nuk ka 

rëndësi fakti nëse fëmija ka lindur në spital shtetëror apo privat. 

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! 

85 16.04.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

19.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më poshtë një 

informacion të përmbledhur mbi procedurën e shpalljes se 

martesës: Nuk ka ndryshim në procedure dhe dokumentacion nëse 

personi ka qënë më pare i martuar. I vetmi ndryshim është se në 

certifikatën për shpallje martese tek statusi shkruhet  

divorcuar.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: 

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 

E plotë Nuk ka 



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! 

86 16.04.2021 Kërkesë për 

infombi 

procedurën e 

aplikimit për 

shërbimin 

vërtetim të 

periudhave të 

sigurimit 

19.04.2021 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.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

87 17.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

regjistrimit të 

një biznesi të ri 

19.04.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije 

si më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

regjistrim fillestar të një sipërmarrjeje ta bëni përmes internetit, 

duke zgjedhur këtë lidhje elektronike: 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxservice_filter

=INS&institution_id=48&institution_name=Qendra%20Komb%c

3%abtare%20e%20Biznesit%20(QKB)&service_type=Y. 

 Më pas mund të përzgjidhni shërbimin e volitshëm për ju sipas 

formës juridike që dëshironi të hapni, konkretisht me emërtimin: 

“Aplikim për regjistrim fillestar të…” (person fizik, shoqëri me 

përgjegjësi të kufizuar, shoqëri aksionare, etj.).Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në të. 

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

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

https://ealbania.al/Pages/HelpRegister.aspx
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88 17.04.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

tërheqjes së 

bonusi 

19.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, 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.  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 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 

89 18.04.2021 Kërkesë për 

infombi 

procedurën me 

pajisje 

certifikatë 

vdekje 

19.04.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga akti i vdekjes , 

ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes Civile. - Në rastin kur i ndjeri 

është shpallur i vdekur nga viti 2008 deri tani, certifikata e aktit të 

vdekjes do të shfaqet menjëherë pasi të plotësohen të dhënat e të 

ndjerit. Certifikata gjenerohet me vulë elektronike. - Në rastin kur 

i ndjeri është shpallur i vdekur përpara vitit 2008, aplikanti duhet 

të plotësojë formularin që i shfaqet me të dhënat e të ndjerit dhe 

më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i zyrës së Gjendjes 

Civile, i cili do t'i kthejë aplikantit një e-mail informues (në 

adresën e e-mail-it të plotësuar në formular) për kohën kur 

certifikata do të jetë gati.Mëposhtë po ju informojmë si mund të 

aplikoni nëse jeni në rastin kur shërbimi ofrohet online:Për të 

marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në portalin e-

Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search 

kërkoni shërbimin “Certifikatë nga akti i vdekjes” 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. 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 

90 17.04.2021 Kërkesë për 

nfopër vonesën 

19.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se pasi  bëhet aplikimi nën asistencën e specialistëve të 

E plotë Nuk ka 
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e kalimit të 

raporteve të 

barrëlindjes 

qendrave ADISA, kompetencat dhe përgjegjësia për lëvrimin e 

shërbimit i kalon institucionit respektiv që ofron shërbimin. Në 

rastin Tuaj, Agjencia Rajonale e Sigurimeve Shoqërore.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! 

91 17.04.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit për 

rinovim ID 

19.04.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije 

se:Nëse arsyeja e rinovimit të Leternjoftimit elektronik është 

skadenca e afatit ligjor të saj, aplikoni për rinovimin e saj duke 

rezervuar takimin në: rezervo.aleat.al dhe paraqituni në pikën 

Aleat më të afërt në Tiranë, pa qenë e domosdoshme të shkoni në 

qytetin Tuaj.Nëse arsyeja e rinovimit të Leternjoftimit elektronik 

është për pasojë të humbjes apo dëmtimit, duhet 

domosdoshmërisht të paraqiteni në komisariatin e qytetit Tuaj për 

të bërë denoncimin, e me pas të rezervoni për të bërë aplikimin në 

zyrat Aleat. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin 

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 Nu ka 

92 19.04.2021 Ankesë për 

vonesën e 

përgjigjes së 

aplikimit për 

vërtetimin 

përmbarimor 

19.04.2021 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, 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 

Vërtetim Përmbarimor, për të cilin nuk ka marrë ende 

përgjigje.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

93 19.04.2021 Ankesë për mos 

kalimin e 

shumës së 

pensionit në 

llogarinë 

19.04.2021 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 

E deleguar Nuk ka 



bankare publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën, ku qytetari 

kërkon të informohet për vonesën në kalimin e masës së pensionit 

në llogarinë personale.Lutemi për një përgjigje drejtuar kërkesës 

së znj......Faleminderit! 

94 17.04.2021 Ankesë për mos 

funksionimin e 

sistemit të 

aplikimit në 

zyrën ADISA 

Shkodër 

19.04.2021 Përshëndetje,Duke ju falenderuar për adresimin e ankesës suaj 

pranë ADISA-s, Ju bëjmë me dije se stafi i ADISA-s në Qendrën 

e Integruar Shkodër si dhe në të gjitha Qendrat e Integruara 

ADISA asiston qytetarët në marrjen e shërbimeve publike 

nëpërmjet portalit qeveritar e-Albania. Ky portal administrohet 

nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

(AKSHI).Ju informojmë se gjatë kësaj 

periudhe janë raportuar problematika lidhur me mungesën e 

sistemit, nga të gjitha Qendrat e Integruara ADISA. Këto 

problematika u janë komunikuar personave përgjegjës pranë 

AKSHI-t dhe mbetemi në pritje të zgjidhjes së kësaj problematike 

nga ana e tyre.  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. 

E plotë Nuk ka 

95 19.04.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën se 

simund të 

udhëtosh në 

drejtim të 

Shqipërisë kur 

ka skaduar 

dokumenti i 

udhëtimit 

19.04.2021 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 leje 

kalimi" 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. "Aplikim për 

leje kalimi" është një shërbim elektronik, i cili u mundëson 

qytetarëve shqiptarë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë të 

aplikojnë online për leje kalimi. Këta shtetas shqiptarë, të cilët nuk 

kanë dokument të vlefshëm udhëtimi dhe që do të kthehen në 

Shqipëri do të pajisen me leje nëpërmjet shërbimit postar. Pas 

verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të 

ambasadës/konsullatës, pranohet aplikimi dhe aplikanti ftohet më 

pas të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar 

E plotë Nuk ka 
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mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë. - Leja e kalimit do t'i 

dërgohet qytetarit me postë në adresën e dhënë, nëse mundësohet 

verifikimi i identitetit. Kthimi i përgjigjes kryhet me e-mail tek 

qytetari dhe njoftohet gjithashtu për dërgimin e lejes së kalimit me 

postë në adresën e qytetarit.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 

96 19.04.2021 Kërkesë për 

reset passëordi 

llogarisë së 

ealbania 

20.04.2021 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 

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 plotë Nuk ka 

97 19.04.2021 Kërkesë për 

infombi 

dokumentacioni

n për tërheqjen e 

baby bonus 

20.04.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se pasi keni bërë regjistrimin e fëmijës në Regjistrin 

Kombëtar të Popullsisë pranë zyrës së gjendjes civile të njësisë 

Tuaj administrative, 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 u pajis edhe 

me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

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

lindjes”, të cilat sëbashku me fotokopjet e Kartave të Identitetit të 

dy prindërve dorëzohen  pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit 

Social Shtetëror në qytetin Tuaj nëse fëmija ka lindur në 

maternitet shtetëror brenda vendit, ose në Tiranë pranë Shërbimit 

Social Shtetëror me adresë: Rruga e Durrësit, Nr.83, nëse fëmija 

ka lindur jashtë shtetit apo në spital privat.Gjithashtu bëjmë me 

dije se ceku emëtohet në emër të  nënës. Per rrjedhoje duhet 

E plotë Nuk ka 



prezenca e saj ne terheqjen e cekut, ne te kundert, ne mungese te 

prezences se saj, nje person i pajisur me prokure te posacme te 

leshuar perseri nga nena e femijes. 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!  

98 19.04.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

përftimit të 

vërtetimit të 

provimit të 

shtetit 

20.04.2021 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 Z., i 

cili kërkon të informohet mbi rezultatet e provimit të shtetit në 

profilin matematikë ose ku mund të pajiset me 

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

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

99 19.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

kalimit të 

oborreve në 

pronësi 

20.04.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se në e-albania mund të aplikoni  shërbimin: 

Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit pa titull/truallit 

funksional/oborrit në përdorim. Logohuni me të dhënat Tuaja në 

e-albania. Klikoni linkun dhe ndiqni hapat e procedurës.Gjithashtu 

Ju bëjmë me dije se mënyra e vetme për të realizuar aplikimin 

është  nëpermjet e - albania, ose pranë sporteleve ADISA ku ju 

asistojnë specialistët tanë në kryerjen e aplikimit.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 

100 19.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

aplikimit për 

pajisje me 

pasaportë 

biometrike 

20.04.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se referuar faktit se pasaporta biometrike që keni në 

përdorim ka afat vlefshmërie deri në fund të vitit 2021, do të thotë 

se datë fillimi të vlefshmerise ka para 31.12.2011. Për këtë arsye, 

për të bërë rinovimin e saj duhet të plotësoni formularin e 

komisariatit të policisë në 

linkun:https://ealbania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.as

px?service_code=13851 Pasi të merrni konfirmimim në e-albania 

se aplikimi juaj u krye me sukses dhe pajiseni me numër 

reference, qëndroni në pritje të email-it konfirmues të Policisë së 

E plotë Nuk ka 



Shtetit se profili Juaj u verifikua.Më pas bëni rezervimin në zyrat 

e Aleat të njësisë Tuaj Administrative në 

adresen:Rezervo.aleat.al.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  

101 20.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

aplikimit për 

ankesë në 

komisionin 

ankimorë për 

masën e 

pensionit 

20.04.2021 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 “Ankimi në komisionin rajonal të 

ankimimit” 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 

102 20.04.2021 Kërkesë për info 

përnr e  llogarisë 

së pagesës 

përnjësimin e 

diplomës dhe 

saktësimi 

dokumentacionit 

20.04.2021 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 z....., I cili 

kërkon të informohet mbi nr e llogarisë për të kryer pagesën e 

njësimit të diplomës si dhe një saktësim për përkthimn dhe 

noterizimin e dokumentacionit. Sa më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

103 20.04.2021 Kërkesë për info 

për përftimin e 

baby bonus 

20.04.2021 Përshëndetje, Në vijim të komunikimit në linjë e gjelbërt 

08000118 , ju bëjmë me dije informacionin në lidhje me 

përfitimin e bonusit të bebes sipas rasteve të meposhtme :Rasti 1 . 

Fëmija regjistrohet nga një person i tretë 
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, 

E plotë Nuk ka 

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


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”.Duhet theksuar në Prokurën e Posacme që personi 

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

çekut të bebes gjithashtu.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e 

fëmijës, pasi edhe çeku emëtohet nga Shërbimi Social Shtetëror në 

emër të nënës. 

Tërheqja e çekut bëhet pranë Shërbimit Social Shtetëror në 

Tiranë me adresë: Rruga e Durrësit, Nr.83.  

Rasti 2 . Fëmija regjistrohet nga prindërit  
Njëri nga prindërit e fëmijës paraqitet pranë gjendjes civile me 

dokumentat e mëposhtme: ·   Akti I lindjes të mbajtur jashtë 

shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i 

përkthyer në gjuhën shqipe dhe i noterizuar·   Kopje të 

letërnjoftimeve elektronike të dy prindërvePas regjistrimit të 

fëmijes në gjendjen civile nëpunësi lëshon Certifikatë famjiljare 

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

e lindjes” sëbashku me fotokopjen e dokumentave të identifikimit 

dhe prokurën paraqiteni pranë Sherbimit Social Shtetëror në 

Tiranë për të bërë tërheqjen e cekut.Në rast se deklarimi i aktit të 

lindjes të mbajtur jashtë vendit kryhet jashtë afatit 90- ditor, 

nëpunësi i gjendjes civile e pajis deklaruesin me certifikatën 

personale e familjare me shënimin “Lindje jashtë shtetit, nr..akti, 

datë…, vendin ku ka ndodhur lindja, “Për përfitim të ndihmës së 

menjëhershme financiare Bonus, regjistruar jashtë afatit 90-ditor, 

nuk përfiton çekun prej 5 000 pesë mijë lekësh). Në këto raste 



prindi/prindërit nuk përfitojnë pagesën prej 5 000 (pesë mijë) 

lekësh.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! 

104 20.04.2021 Kërkesë për info 

për rinovim 

hipoteke 

20.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

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

Keni certificate të pronës dhe doni të merrni një të re? Nëse nuk 

keni kryer transaksion nuk ka ndonjë vlerë të shtuar.  Apo doni të 

pajiseni me një kartelë të pasurisë? 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 refuzuar Nuk ka 

105 20.04.2021 Kërkesë për 

vlefshmëri 

dokumenti 

italian për kalim 

kufiri 

21.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se në 

kufirin shqiptar nuk do keni probleme për kalimin tuaj, mjafton të 

keni lejen nga prindi tjetër. Përsa i takon pikës së kalimit në Itali 

nuk kemi kompetenca për tju përgjigjur. 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 

106 21.04.2021 Kërkesë për 

pajisje me 

vërtetim si i 

trajtuar me 

Pension 

Familjar 

21.04.2021 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 mëposhtë , ku z. kërkon të 

pajiset me vërtetim për përftim ansioni Familjar. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

107 21.04.2021 Kërkesë e 

paqartë 

21.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë t'ju 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 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, 

E refuzuar Nuk ka 



nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

108 21.04.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

kryerjes së 

aplikimit në 

portalin 

qeveritar kur ka 

skaduar karta 

identitetit 

21.04.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, 

Ju bëjmë me dije se ju mund të vazhdoni të kryeni aplikimin se 

skadenca e kartës së identitetit nuk i humb vlefshmërinë NID.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 

109 21.04.2021 Kërkesë për info 

mbi mundësinë 

e tërheqjes së 

baby bonus pa 

prokurë 

21.04.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj ju bëjmë me dije se që 

vetëm prokura ka vlerë ligjore për tërheqjen e cekut të 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! 

E plotë Nuk ka 

110 21.04.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit për 

regjistrim 

personi fizik 

22.04.2021 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 nëpërmjet ID 

kartë dhe passëord të vendosur nga ju, më tej me search kërkoni 

shërbimin “Aplikim për regjistrimin fillestar të personit 

fizik” 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.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 

111 22.04.2021 Kërkesë për info 

për pajisje me 

vërtetim 

vendbanimi 

22.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se vërtetim i vendbanimit merret vetëm në sportelet e 

gjendjes civile të Njësisë suaj Administrative.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 

E plotë Nuk ka 

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


08:00 deri në 16:00.Faleminderit 

112 23.04.2021 Kërkesë për nr e 

llogarisë për 

pagesën e 

licencës 

individuale në 

studim e 

projektim ose 

mbikëqyrje e 

kolaudim 

23.04.2021 Hello, 

Attached you ëill find the receipt for collection ëhere the action is 

done in all second tier banks. 

Thank you 

E plotë Nuk ka 

113 25.04.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

problem në 

llogarinë 

personale në 

portal 

26.04.2021 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 

114 25.04.2021 Kërkesë për 

programin e 

studimit të kryer 

në shkollë të 

mesme 

26.04.2021 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 programin e studimit që ka kryer në shkollë 

Naim Frashëri në Durrës.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

115 25.04.2021 Kërkesë për 

infopër 

përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës 

26.04.2021 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 

E plotë Nuk ka 



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.  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! 

116 24.04.2021 Kërkesë e 

paqartë 

26.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj dhe nga foto që keni dërguar 

duket që në certifikatën e marr në eAlbania janë pasqyruar 

ndryshimet. Nuk e kuptojmë ku nuk janë reflektuar?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 refuzuar Nuk ka 

117 24.04.2021 Kërkesë për info 

si kryhet 

26.04.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije 

se fëmija juaj mund të kryejë aplikimin për kartë identiteti dhe 

E plotë Nuk ka 



aplikimi për 

pasaportë për 

fëmijën 17 vjec 

pasaportë biometrike nëpërmjet portalit qeveritar eAlbania.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! 

118 23.04.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e deklarimit të të 

ardhurave të një 

shtetasi të huaj 

26.04.2021 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”.Sa më sipër gjeni mëposhtë kërkesën e qytetarit, I 

cili kërkon të informohet mbi procedure për deklarimin e të 

ardhurave të shtetasit të huaj.  Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

119 25.04.2021 Kërkesë për 

reset passëordi 

tëllogarisë në 

portal 

26.04.2021 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 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 plotë Nuk ka 

120 23.04.2021 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

26.04.2021 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


bonusit të 

fëmijës 

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.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! 

121 25.04.2021 Kërkesë për info 

për shpallje 

martese 

26.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se fillimisht duhet të kryeni shpalljen e martesës 

,procedura për të bërë shpalljen e martesës mes dy shtetasve 

shqiptar në Republikën e Shqipërisë është si mëposhtë vijon 

:Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose nga 

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

martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e ardhshëm në zyrat e 

gjendjes civile në bashki / njësi administrative ku kanë 

vendbanimin. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e 

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

lidhet martesa.Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës 

janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të 

identifikimit;                                                             

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

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

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

shpalljes, secili nga bashkëshortët e ardhshëm pajiset me 

dokumentin certifikatë lindje për lidhje martese. Në ditën e 

caktuar për lidhjen e martesës duhet të jenë të pranishëm dhe dy 

E plotë Nuk ka 



dëshmitarë.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në chat 

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

16:00. Faleminderit! 

122 26.04.2021 Ankesë  për mos 

respektim 

afatesh nga 

ASHK në 

lëvrimin e 

shërbimit 

26.04.2021 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.Gjithashtu mund të dërgoni një ankesë me shkrim 

nëpërmjet postës ose dorazi në adresë e mëposhtme:Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës.Rr.Dora D’ Istria,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 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 deleguar Nuk ka 

123 23.04.2021 Kërkesë 

përinfopërpajisj

e me vërtetim 

kontributesh kur 

personi nuk 

jeton 

26.04.2021 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se vërtetimi që ju nevojitet nuk merret tek sportelet 

ADISA dhe as online nëpërmjet platformës e-albania.Për të marrë 

një përgjigje lidhur me pyetjen tuaj , duhet ta dërgoni kërkesën në 

këtë adresë kontakt@issh.gov.al ose të shkoni në sportelet e ISSH.

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 

124 26.04.2021 Kërkesë e 

paqartë 

26.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të qartë që të kemi mundësinë tju informojmë.Keni 

aplikuar dhe ju ka ardh përgjigje në llogarinë tuaj në portal, se 

kuptoni përgjigjen?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 refuzuar Nuk ka 



125 26.04.2021 Kërkesë 

përinfombi 

konvertimin e 

licencës së 

arkitektit të 

marrë në Itali 

26.04.2021 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 mundësinë e konvertimit të licencës së 

arkitektit të marrë në Itali.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili 

drejtuar në adresën tonë zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

126 26.04.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

kryerjen e 

deklarimit të të 

ardhurave në 

efilling 

26.04.2021 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”.Sa më sipër gjeni mëposhtë kërkesën e qytetarit, I 

cili kërkon të informohet mbi procedure për deklarimin e të 

ardhurave pasi është regjistruar në faqen tuaj për të kryer 

deklarimin.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

127 25.04.2021 Kërkesë për info 

mbi rinovimin e 

patentës kur 

vendbanimi 

është në Lezhë 

26.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj, Ju bëjmë me dije se 

procedura për të cilën ju interesoheni duhet të aplikoni në Lac 

pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor. 

Njëkohësisht ju mund të bëni dhe transferimin e dosjes në 

Tiranë.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 

128 27.04.2021 Kërkesë për info 

për bonusin e 

fëmijës që ofron 

bashkia 

27.04.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion,  ju bëjmë 

me dije se ADISA nuk e ka në dispozicion një informacion të tillë. 

Ju lutemi drejtohuni pranë njësisë Tuaj administrative ose pranë 

bashkisë së qytetit Tuaj.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 online chat, nga e hëna në të premte në  

orarin 08.00 – 16.00. Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 



129 26.04.2021 Kërkesë për info 

për afatin e 

tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës 

27.04.2021 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 të dy prindërve, paraqiteni për të bërë tërhëqjen e 

cekut dhe dorëzimin e tij pranë Credins Bank. Tërheqja e cekut 

dhe e vlerës monetare nga banka duhet të bëhet jo me vonë se 364 

dite nga dita e lindjes se fëmijës, pra një vit kalendarik dhe asnjë 

ditë më shumë. Përndryshe ju humbet e drejta e përfitimit. 

Gjithashtu ju bejme me dije se ceku emetohet ne emer te nenes se 

femijes.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 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 

130 26.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën 

për pajisje me 

certifikatë 

familjare 

27.04.2021 Përshë ndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se certifikata familjare, pra përbërja aktuale e 

gjendjes familjare merret online në e-albania.Klikoni linkun e 

mëposhtëm https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=377 

Logohuni me të dhënat tuaja dhe jepni përdor në fund të faqes. 

Certifikata do ju shfaqet menjëherë. Nëse ju duhet certifikate e 

përbërjes familjare për periudha të mëparshme, duhet të paraqiteni 

pranë sporteleve të gjëndjes civile të njësisë Tuaj administrative. 

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 

131 27.04.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

llogaritjes së 

raportit të 

28.04.2021 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 

E deleguar Nuk ka 



paralindjes 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 znj. kërkon të informohet për mënyrën dhe masë e pagesës së 

raportit të paralindjes dhe lindjes.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj Faleminderit! 

132 27.04.2021 Kërkesë për 

punësim 

28.04.2021 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 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 

133 28.04.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

për marrje leje 

për ndërtim me 

konstruksion 

metalik 

28.04.2021 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 procedurën që duhet të ndjekë për 

ndërtim konstruksion metalik në tokë bujqësore.Gjithashtu 

bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

134 28.04.2021 Kërkesë për info 

dhe 

dokumentacioni

n e nevojshëm 

për njëhsim 

Diplome me 

gradën Doktor 

nga shtetas i 

huaj 

28.04.2021 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 një shtetas i huaj 

për njësimin e Diplomës me gradën "Doktor" si dhe disa pyetje 

mbi dokumentacionin që duhet dorëzuar.Lutemi për një përgjigje 

E deleguar Nuk ka 



drejtuar shqetësimit të znj.Faleminderit! 

135 28.04.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës 

29.04.2021 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 ose nga personi i përfaqësuar me prokurë 

nga nëna i fëmijës.Tërheqja e çekut bëhet pranë Drejtorive 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror dhe në Tiranë pranë 

Shërbimit Social Shtetëror me adresë: Rruga e Durrësit, Nr.83, 

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

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

19:00 . Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

136 28.04.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

njësimit të 

diplomës 

29.04.2021 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 z., I cili 

kërkon të informohet mbi afatin e marrjes së diplomës së 

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

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

137 29.04.2021 Kërkesë për 

punësim 

29.04.2021 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 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 

138 28.04.2021 Kërkesë për info 

mbi listën e 

29.04.2021 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

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

E deleguar Nuk ka 



shërbimeve që 

aplikohen në 

portal dhe 

përpunohen nga 

MBZHR 

“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 ardhur në 

emailin tonë zyrtar.Lutemi për një përgjigje drejtuar pyetjes së 

qytetares.Faleminderit!  

139 29.04.2021 Kërkesë për info 

mbi anulimin e 

deklaratës së të 

ardhurave të 

gjeneruar 

gabimisht 

29.04.2021 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”.Sa më sipër gjeni mëposhtë kërkesën e qytetarit, i cili 

kërkon të informohet për anulimin e deklaratës së të ardhurave të 

gjeneruar gabimisht.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj. 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

140 29.04.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

30.04.2021 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 

E plotë Nuk ka 



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 

141 29.04.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

marrjes së 

bonusit të 

fëmijës 

30.04.2021 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.  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 



 

 

  


