
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  

 

Nr. 

Ren

dor 1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigjes4 

Përgjigje5 

 
Mënyra e 

përfundimit 

të kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 02.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

zgjidhjes së 

martesës  

02.08.2021 Përshëndetje,Në vijim  të kërkesës tuaj, Ju informojmë si më 

poshtë:Zgjidhja e martesës me kërkesën e njërit bashkëshort mund 

të zbatohet kur paraqiten shkaqet e parashikuara shprehimisht në 

Kodin e Familjes (neni 132). Bazuar shkaqeve të cilat do jenë të 

renditura më poshtë, përpilohet një kërkesë padi, e cila dorëzohet 

në Gjykatë.Shkaqet të cilat justifikojnë ngritjen e padisë për 

zgjidhjen e martesës me kërkesën e njërit bashkëshort janë: 

1. Grindjet e vazhdueshme; 

2. Keqtrajtimet; 

3. Fyerjet e rënda; 

4. Shkelja e besnikërisë bashkëshortore; 

5. Sëmundja mendore e pashërueshme; 

6. Dënimi penal i rëndë i bashkëshortit; 

Çdo shkak tjetër që përbën shkelje të përsëritur të detyrimeve 

martesore.Të gjitha shkaqet e sipërpërmendura kanë të përbashkët 

faktin se përbëjnë shkelje të përsëritura të detyrimeve që rrjedhin 

nga martesa dhe për pasojë jetesa e përbashkët e bashkëshortëve, 

bëhet e pamundur dhe martesa humbet qëllimin e saj për 

bashkëshortin paditës ose për të dy bashkëshortët.Në shqyrtimin e 

padisë për zgjidhjen e martesës, gjykata cakton fillimisht një 

seancë pajtimi, në të cilën duhet të paraqiten personalisht 

E plotë Nuk ka 

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



bashkëshortët. Nëpërmjet zhvillimit të kësaj seance gjykata shikon 

mundësinë e pajtimit midis palëve, duke ju ofruar atyre këtë 

mundësi.Bazuar në Ligjit Nr.9062, datë 8.5.2003 “Kodi i 

familjes”, në nenin 134 të saj citohet se, në shqyrtimin e padisë 

për zgjidhjen e martesës, gjykata cakton fillimisht një seancë 

pajtimi, në të cilën duhet të paraqiten personalisht bashkëshortët. 

Gjyqtari mund t’i dëgjojë ata veçmas secilin dhe më pas 

bashkërisht, pa praninë e përfaqësuesve të tyre. Kur arrihet 

pajtimi, mbahet procesverbal dhe gjykimi pushohet për këtë 

shkak.Në rast se në seancën e pajtimit nuk paraqitet paditësi, 

ndonëse ka pasur dijeni rregullisht, gjyqtari i vetëm vendos 

pushimin e gjykimit të çështjes. Kur nuk paraqitet i padituri, 

ndonëse ka pasur dijeni rregullisht, gjyqtari shtyn seancën e 

pajtimit, duke i përsëritur njoftimin të paditurit. Nëse edhe në këtë 

seancë i padituri nuk paraqitet pa ndonjë shkak të arsyeshëm, 

gjyqtari, pasi dëgjon paditësin dhe krijon bindje se pajtimi i 

bashkëshortëve nuk mund të arrihet, cakton seancën gjyqësore, 

duke urdhëruar thirrjen e provave të nevojshme.Gjykata mund të 

shtyjë shpalljen e vendimit deri në 1 vit, kur nuk ka krijuar bindje 

se përjashtohet çdo mundësi pajtimi e bashkëshortëve.Gjithe të 

mirat! 

2 31.07.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

licencës për herë 

të parë shkalla e 

II-të  në fushën 

e vlerësimit të 

pasurive të 

paluajtshme. 

02.08.2021 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 aplikimin e licencës për herë të parë 

shkalla e II-të  në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme. 

Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tonë 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z. 

Braho.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

3 31.07.2021 Kërkesë për info 

për përfitimin e 

të ardhurave të 

02.08.2021 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 



barrëlindjes. 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  znj.Spahiu, e 

cila kërkon të informohet për përfitimin e të ardhurave të 

barrëlindjes.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj.Faleminderit! 

4 31.07.2021 Kërkesë për info 

për kontaktet e 

Drejtorisë 

përkatëse sipas 

zonës kadastrale 

02.08.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se për të përcaktuar Drejtorinë që i takon të marrë në shqyrtim 

aplikimin në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, duhet të na 

furnizoni zonat kadastrale ku ndodhen pronat. Nuk kemi në 

dispozicion ndarje të drejtorive sipas rrugëve.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 

5 31.07.2021 Kërkesë për info 

për statusin e 

aplikimit në 

klasë të parë 

02.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj ,Ju bëjmë me dije se për të 

marrë informacion në lidhje me aplikimin për " Regjistrimi në 

klasë të dhjetë'' duhet të kontaktoni në adresën 

regjistrimineshkolle@arsimi.gov.al. Në këtë adresë duhet të 

dërgoni të dhëna për aplikimin e kryer dhe numrin e gjurmimit. 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

6 02.08.2021 Kërkesë e 

paplotë 

02.08.2021 Hello,Folloëing your email, Please send us a more complete 

request so ëe can inform you. Hoë old are you?For any questions 

or ambiguities contact us at the toll free number 0800 0 118, from 

Monday to Friday, from 08:00 to 19:00 or in the neë 

communication channel (online chat) from Monday to Friday, 

from 08:00 to 19:00.Thank you! 

  

7 02.08.2021 Kërkesë për 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

02.08.2021 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 

E plotë Nuk ka 

mailto:regjistrimineshkolle@arsimi.gov.al


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.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 

19:00.Faleminderit! 

8 02.08.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin 

për ID kartë 

03.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se për të aplikuar për rinovim të pasaportës biometrike 

dhe rinovim të letërnjoftimit elektronik duhet të rezervoni takimin 

në sportel në këtë link https://rezervo.aleat.al/Rinovimi i 

letërnjoftimit elektronik kryhet në cdo qytet, pavarërisht se në 

cilën gjendje civile jeni i rregjistruar .Rezervoni në link-un e 

mësipërm dhe paraqituni pranë sporteleve ALEAT në ditën dhe 

datën e përcaktuar në rezevim, sëbashku me kuponin dhe 

dokumentin e vjetër që dispononi. 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 

9 02.08.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

lëvrimi të 

shërbimit 

aplikim për 

pasapotë 

biometrike 

03.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se afati i daljes së pashaportës me procedurën normale 

është 14 ditë. Nuk disponojmë informacion nësë pasaportat me 

procedurë normale mund të tërhiqen para afatit 14 ditor.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 

10 02.08.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

kryerjen e 

aplikimit për 

pasaportë 

03.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju lutem 

na telefononi në numrin pa pagesë 0800 0 118 që t'ju asistojmë 

gjatë aplikimit të formularit për pasaportë biometrike. 

Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 



biometrike 

11 03.08.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin 

fitim i shtetësisë 

shqiptare 

03.08.2021 Hello,Folloëing your question, ëe inform you as folloës:To get the 

required service you can apply on the e-Albania portal.Log in to 

the portal and login, further search for the service "Application for 

citizenship" and select the section "Use". Ëhen you access the 

service you ëill be able to read all the necessary information as 

ëell as the documentation. For detailed information click the link 

beloë:Ëe also inform you that the portal is used after you have 

opened an account in it. If you do not have one, you can do so by 

selecting this link: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. 

In the folloëing, for any ambiguity or problem encountered in the 

use of the e-Albania portal, you can contact the e-mail - 

helpdesk@e-albania.al - a special channel for the use of the 

portal.All the best! 

E plotë Nuk ka 

12 03.08.2021 Kërkesë për info 

për rinovimin e 

lejes së drejtimit 

03.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se për të 

rinovuar lejedrejtimin, personi i interesuar paraqitet pranë 

DRSHTRR-së ku ka vendbanimin dhe dorëzon: 

1. Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë 

shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të kategorisë 

përkatëse, të lëshuar jo më përpara se gjashtë muaj nga 

data e paraqitjes së kërkesës 

2. Dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen 

përkatëse 

3. Leje drejtimin qe i ka mbaruar afati i vlefshmerise 

4. Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e shërbimit për 

lejedrejtimi 

Në përfundim, merret foto dixhitale dhe depozitohet nënshkrimi 

elektronik (emër + mbiemër), të cilat pasqyrohen në lejedrejtimi. 

Lejedrejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorisë 

Rajonale ku është bërë aplikimi.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 

13 03.08.2021 Kërkesë për 

asistencë në 

portalin e-

03.08.2021 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 

E deleguar Nuk ka 



albania 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! 

14 03.08.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

pajisjen me 

pasaport 

vaksinimi 

03.08.2021 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 pajisjen me pasaportë 

vaksinimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

15 03.08.2021 Kërkesë për info 

për pajisjen me 

pasaportë 

biometrike 

03.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me Pasaportë 

Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj aktuale është 

lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të plotësoni online 

në portalin e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke klikuar linkun :https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1385

1Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin “Aplikim i 

formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës”. 

Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 4x5cm në 

formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se aplikimi është me procedurë 

të përshpejtuar (ose aplikim emergjent), nevojitet ngarkimi i 

kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar.Pas shqyrtimit të 

aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-mail për miratimin ose 

jo të procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të 

miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të rezervoni datën dhe 

orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e aplikimit.Ditën 

që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, ju duhet të 

keni me vete kuponin  dhe pasaportën aktuale që do të duhet ta 

dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast se pasaporta aktuale 

E plotë Nuk ka 



është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet vetëm të rezervoni në 

këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e paraqitjes në 

sportelin ALEAT. Kujdes! Emaili me të cilin jeni i regjistruar në 

e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do ju vijë miratimi i 

aplikimit tuaj dhe linku për rezervim.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! 

16 03.08.2021 Kërkesë për 

pajisje me 

certifikatë 

zgjidhje martese 

04.08.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se nuk na rezulton një shërbim i tillë certifikatë për zgjidhje 

martese. Lutemi,  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 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

17 04.08.2021 Kërkesë për 

linkun e 

aplikimit për 

shtetësi 

04.08.2021 Hello,You can apply for the required service at the link beloë. An 

ID card is not required for foreign nationals. 

https://eform.akshi.gov.al/GeneralRenderdesktop/FormBaseServic

eDesktop.aspx?id=C8B78115C3DB4022E053021218ACE6167F2

425481F. Thank you 

E plotë Nuk ka 

18 03.08.2021 Ankesë për 

tejkalim afatesh 

në aplikimin për 

certifikatë 

04.08.2021 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 menjë ankesë në portalin 

"Shqipëria që Duam" nëpërmjet këtij linku: 

https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/ 

Mjafton të ndiqni hap pas hapi udhëzimet si dhe të parashtroni 

shqetësimin Tuaj për këtë aplikim.Nëse keni vështirësi të dërgoni 

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

drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

19 02.08.2021 Kërkesë për info 04.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë E plotë Nuk ka 

https://eform.akshi.gov.al/GeneralRenderdesktop/FormBaseServiceDesktop.aspx?id=C8B78115C3DB4022E053021218ACE6167F2425481F
https://eform.akshi.gov.al/GeneralRenderdesktop/FormBaseServiceDesktop.aspx?id=C8B78115C3DB4022E053021218ACE6167F2425481F
https://eform.akshi.gov.al/GeneralRenderdesktop/FormBaseServiceDesktop.aspx?id=C8B78115C3DB4022E053021218ACE6167F2425481F


për fitimin e 

shtetësisë 

shqiptare 

me dije se me ndryshimet ligjore ju e keni përfituar shtetësinë 

shqiptare. Për sa i takon aplikimit duhet të prisni sa të dalin aktet 

nën ligjore për të përcaktuar procedurat e aplikimit.Për cdo pyetje 

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

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e 

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

20 04.08.2021 Këkresë për info 

për pajisjen me 

certifikatë 

regjistrimi pas 

kryerjes së 

aplikimit si 

person fizik 

04.08.2021 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 problematikën e hasur gjatë 

aplikimit.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën 

tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

21 04.08.2021 Ankesë për mos 

lëvim  shërbimi 

pajisje me 

certifikatë 

pronësie 

04.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjorepër shërbimin e 

kërkuar, Ju mund të drejtoheni me një ankesë në portalin 

"Shqipëria që Duam" nëpërmjet këtij linku: 

https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/ 

Mjafton të ndiqni hap pas hapi udhëzimet si dhe të parashtroni 

shqetësimin Tuaj për këtë aplikim.Nëse keni vështirësi të dërgoni 

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

drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

22 28.07.2021 Kërkesë për 

përfitimin e 

azilit politik në 

05.08.2021 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 



Shqipëri 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 Znj., e cila 

kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket përfitimit të azilit politik në Shqipëri.S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj ose adresimin në Departamentin 

përkatës.Faleminderit! 

23 05.08.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin 

për pasaportë 

biometrike 

05.08.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me Pasaportë 

Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj aktuale është 

lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të plotësoni online 

në portalin e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke klikuar linkun : 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1385

1Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin “Aplikim i 

formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës”. 

Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 4x5cm në 

formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se aplikimi është me procedurë 

të përshpejtuar (ose aplikim emergjent), nevojitet ngarkimi i 

kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar.Pas shqyrtimit të 

aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-mail për miratimin ose 

jo të procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të 

miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të rezervoni datën dhe 

orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e aplikimit.Ditën 

që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, ju duhet të 

keni me vete kuponin  dhe pasaportën aktuale që do të duhet ta 

dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast se pasaporta aktuale 

është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet vetëm të rezervoni në 

këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e paraqitjes në 

sportelin ALEAT.Kujdes! Emaili me të cilin jeni i regjistruar në e-

albania duhet të jetë aktiv sepse atje do ju vijë miratimi i aplikimit 

tuaj dhe linku për rezervim.Orari i aplikimit në Zyrën ALEAT 

Pogradec është nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:30 deri në 

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

E plotë Nuk ka 



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

19:00.Faleminderit! 

24 05.08.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

regjistrim në 

portalin e-

albania 

05.08.2021 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 regjistrimin në portal të shtetasit të huaj.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

25 05.08.2021 Kërkesë për info 

mbi fitimin e 

shtetësisë nga 

gjyshi me 

shtetësi 

shqiptare 

06.08.2021 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 mëposhtme të z.Ademaj, 

i cili  kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki 

përsa i përket fitimit të shtetësisë.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

26 05.08.2021 Kërkesë për info 

për përfitimin e 

bonusit kur 

fëmija ka lindur 

në spital 

jopublik 

06.08.2021 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se bonusin e bebes për fëmijët e lindur në spital jo publik dhe për 

fëmijët e lindur jashtë shtetit bonusi tërhiqet pranë Shërbimit 

Social Shtetëror në Tiranë.Adresa: 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 

27 05.08.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Aplikim për 

regjistrim të 

aktit të 

trashëgimisë” 

06.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se nëse 

interesoheni për regjistrimin e aktit të trashëgimisë ju 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 më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një 

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

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

E plotë Nuk ka 



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.Tarifa e regjistrimit është 1000 lekë dhe pas afatit 30 ditor 

nga hartimi i aktit fillon kamatvonesa, e cila është cdo ditë 10% e 

tarifës së regjistrimit.Gjithë të mirat! 

28 06.08.2021 Kërkesë për info 

për regjistrimin 

e fëmijës dhe 

përfitimin e 

bonusit 

06.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se është 

detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë Zyrës së 

Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky regjistrim nuk mund të 

bëhet nëpërmjet portalit e-albania por mund ta kryhet nga një i 

afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. Për të kryer 

regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në 

Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë regjistrimin dhe 

kopje të letërnjoftimeve elektronike të Dy prindërve;Aktin e 

lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar me 

vulë Apostile dhe i përkthyer në gjuhë n shqipe dhe i 

noterizuar.Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me 

qëllim përftimin e 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 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 



08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

29 08.08.2021 Kërkesë për 

asistencë në 

llogarinë 

ealbania 

09.08.2021 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.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 

30 08.08.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit për 

legalizim 

09.08.2021 Përshëndetje Z.Kosta,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. 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.Pasi të logoheni ju ftojmë të 

aplikoni shërbimin  në e-albania : Aplikim për informacion zyrtar 

të pasurisë për individë dhe personat juridikë( privatë dhe 

publikë). Ju inkurajojmë të na kontaktoni për cdo paqartësi në 

lidhje me shërbimin.Ju urojmë ditë të mbarë! 

E plotë Nuk ka 

31 07.08.2021 Kërkesë për info 

për shpalljen e 

martesës jashtë 

vendit tonë 

09.08.2021 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 

E plotë Nuk ka 

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


të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të 

lidhet martesa.  

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes;  

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

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

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

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

shpallur është 1 vit.Nëse martesa do të lidhet në një shtet të huaj, 

pas kalimit të afatit 10 ditor nga shpallja e martesës, duhet të 

pajisen me këto dokumente: 

1. certifikatë lindje;  

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

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, 

për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së martesës sipas 

legjislacionit të vendit të huaj ku bashkëshortët e ardhshëm kanë 

vendqëndrimin.  Aplikimet për legalizim kryhet në zyrat e Postës 

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

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

në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

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

32 07.08.2021 Kërkesë për info 

për aplikim për 

pasaportë 

biometrike 

09.08.2021 Përshëndetje Znj....Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me Pasaportë 

Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj aktuale është 

lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të plotësoni online 

në portalin e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke klikuar linkun :https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1385

1Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin “Aplikim i 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të 

pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 

4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se aplikimi është me 

procedurë të përshpejtuar (ose aplikim emergjent), nevojitet 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar.Pas 

shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-mail për 

miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë 

e mesazhit të miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të 

rezervoni datën dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim 

vijimin e aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar 

me aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast 

se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet 

vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën 

dhe orën e paraqitjes në sportelin ALEATKujdes! Emaili me të 

cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do 

ju vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku për rezervim.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! 

33 07.08.2021 Kërkesë për info 

për aplikim 

pasaporte në 

Konsullatën 

Shqiptare në 

Selanik 

09.08.2021 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 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 Znj....e cila 

kërkon të përcaktojë një takim  për aplikim  në lidhje 

me pasaporten biometrike.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

34 07.08.2021 Kërkesë për nr 

kontakti  

09.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit Tuaj, Ju bëjë me dije se për cdo 

pyetje ose paqartësi mund të na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat). 

Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

35 09.08.2021 Kërkesë për 

punësim tek 

09.08.2021 Përshëndetje Znj....Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

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

E plotë Nuk ka 

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


Adisa 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 19:00.Faleminderit! 

36 09.08.2021 Kërkesë për info 

për aplikim për 

pasaportë 

09.08.2021 Përshëndetje Z....Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me Pasaportë 

Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj aktuale është 

lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të plotësoni online 

në portalin e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke klikuar linkun : https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1385

1Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin “Aplikim 

i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të 

pasaportës”. Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 

4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se aplikimi është me 

procedurë të përshpejtuar (ose aplikim emergjent), nevojitet 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar.Pas 

shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-mail për 

miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë 

e mesazhit të miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të 

rezervoni datën dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim 

vijimin e aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar 

me aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast 

se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet 

vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën 

dhe orën e paraqitjes në sportelin ALEAT. Kujdes! Emaili me të 

cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do 

ju vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku për rezervim.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 

37 09.08.2021 Kërkesë për info 09.08.2021 Përshëndetje Z....Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


për shërbimin 

“Çertifikatë nga 

akti i martesës”  

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 “Çertifikatë nga akti i martesës” dhe më 

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

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

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

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo paqartësi 

apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i 

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

posaçëm për përdorimin e portalit.Faleminderit 

38 08.08.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Aplikim për 

kopje të 

vërtetuara të 

dokumentave 

tekniko ligjorë, 

në të cilat 

bazohet 

Regjistri i 

Pasurive të 

Paluajtshme”  

09.08.2021 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 kopje të vërtetuara të 

dokumentave tekniko ligjorë, në të cilat bazohet Regjistri i 

Pasurive të Paluajtshme” dhe më pas  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.Nëse ndodheni në Tiranë 

adresat tona janë: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Tiranës)Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

39 07.08.2021 Kërkesë për 

afatin e lidhjes 

së martesës pas 

shpalljes 

09.08.2021 Përshëndetje, Në vijim të e malit Tuaj ju bej me dije se afati për të 

bërë celebrimin eshte 1 vit. Ju mund të paraqiteni në cdo kohë 

brenda një viti nga data e shpalljes së martesës pa bërë aplikim 

tjeter.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

40 10.08.2021 Kërkesë për info 

për lidhje 

pensioni 

10.08.2021 Pershendetje Znj...Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni shërbimin “Aplikim për pension pleqerie” dhe më 

pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjate aplikimit skanoni 

E plotë Nuk ka 

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


dokumentat  që duhet të dorëzoni dhe i bashkëlidhni.Dokumentat 

origjinale i nisni me postë ne Drejtorinë Rajonate të ISSH në 

Tiranë.Nëse keni vështirësi në aplikim adresat tona në Tiranë janë 

si më poshtë: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Ju ftojmë të na shkruani për cdo paqartësi. Ditë të mbarë 

41 10.08.2021 Ankesë për 

përgjigjen e 

aplikimt të 

viteve të punës 

10.08.2021 Përshëndetje Z. .....Në vijim të shqetësimit  tuaj   ju bëjmë me dije 

si më poshtë: Ju mund të drejtoheni 

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

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

hapi udhëzimet si dhe të parashtroni shqetësimin Tuaj 

për këtë aplikim.Nëse keni vështirësi të dërgoni ankesën 

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

drejtoheni sporteleve fizike të ADISA.Për cdo pyetje ose 

paqartësi  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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

42 10.08.2021 Kërkesë e pa 

qartë 

11.08.2021 Pershendetje,Ju lutem formuloni kerkesen tuaj lidhur me 

sherbimin e kerkuar ne menyre qe t'ju informojme sa me sakte. 

Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

43 10.08.212 Kërkesë për info 

per tu pajisur me 

diplome te 

shkolles se 

mesme 

11.08.2021 Pershendetje  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 te qytetarit Z.... 

per tu pajisur me diplome te shkolles se mesme .Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

44 10.08.2021 Kërkesë për info 

për rinovimin e 

lejes së drejtimit 

11.08.2021 Përshëndetje Z....Në vijim të emailit Tuaj, Ju bëjë me dije se për të 

rinovuar lejedrejtimin, personi i interesuar paraqitet pranë 

DRSHTRR-së ku ka vendbanimin dhe dorëzon:  

 dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen 

përkatëse. 

E plotë Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/


 certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë 

shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të kategorisë 

përkatëse, të lëshuar jo më përpara se gjashtë muaj nga 

data e paraqitjes së kërkesës; 

 nëse lejedrejtimin do të tërheqë një person tjetër, plotëson 

një deklaratë me shkrim ku autorizon personin që do 

tërheqë lejedrejtimin si dhe dorëzon fotokopjen e kartës së 

identitetit të këtij personi; 

 lejedrejtimin që zotëron. 

Lejedrejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të 

Drejtorisë Rajonale ku është bërë aplikimi.Referuar pyetjes tuaj ju 

informojmë që për të bërë aplikimin duhet të jeni vetë prezente 

në sportel, por tërheqjen mund ta bëjë dikush tjetër.Për cdo pyetje 

ose paqartësi mund të na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat).Faleminderit! 

45 11.08.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin 

qëkakryer 

transferim dosje 

pensioni 

12.08.2021 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, Brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

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

ku qytetari kërkon të informohet për kërkesën e tij për shërbimin: 

Kërkesë për transferim dosje.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

46 11.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

lidhjes së 

martesës me 

shtetas të huaj 

12.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju bëjmë 

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

shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të huaj është si mëposhtë 

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

bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet për 

shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, noteruar: 

·         certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të 

Gjendjes Civile; 

·         dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

E plotë Nuk ka 



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

martese); 

·         dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në shtetin 

e huaj; 

·         fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

·         certifikatë lindje; 

·         certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës 

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

bashkëshortët e ardhshëm ndjekin procedurën sipas legjislacionit 

të vendit ku do të lidhet martesa. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së 

martesës në shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë 

martese /ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim 

në shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin. 

Lidhur me pyetjen tuaj , ju informojmë se shpallja e martesës 

do të kryhet në Shqiperi ku ka vendbanimin i fejuari juaj dhe 

në Greqi ku ju keni vendbanimin, procedura për të bërë 

shpalljen e martesës në Shqiperi është si më sipër. 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! 

47 11.08.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

Vërtetim për 

periudha pune 

në ndërmarrje 

12.08.2021 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 ndërmarrje 

shtetërore (para datës 01.01.1994)”ose Vërtetim për pagimin e 

E plotë Nuk ka 



shtetërore (para 

datës 

01.01.1994)”ose 

Vërtetim për 

pagimin e 

kontributeve 

për individin 

kontributeve për individin,  pra atë vërtetim për të cilin ju jeni i 

interesuar  dhe më pas  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.Ju 

inkurajojmë të na kontaktoni për çdo paqartësi lidhur me 

shërbimin e kërkuar.Ditë të mbarë! 

48 12.08.2021 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

bonusit kur 

fëmija kalindur 

jashtë vendit 

12.08.2021 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga prindi/prindërit 

dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Në 

rast se ju nuk mund të jeni të pranishëm, me një Prokurë të 

Posaçme mund të autorizoni një të afërm të bëjë regjistrimin e 

fëmijës, si edhe të kryejë edhe tërheqjen e çekut të bebes. Për të 

kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në 

Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve;  

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në 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 

E plotë Nuk ka 

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


(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 19:00. 

49 12.08.2021 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

tërheqjes së 

bonusit të bebit 

12.08.2021 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.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

50 12.08.2021. Kërkesë për info 

mbi 

institucionin që 

pajis me prokurë 

në Itali 

 Përshëndetje,Adisa është qendra e shërbimeve publike të 

integruara dhe si e tillë ofron informacion për shërbimet  publike 

në territorin e Shqipërisë. Pasi të pajiseni me prokurë nga noteri 

, ju lutem kërkoni informacion të mëtejshëm lidhur me procedurat  

në shtetin ku jetoni aktualisht.Ju urojmë ditë të mbarë! 

E plotë Nuk ka 

51 12.08.2021 Kërkesë për info 

mbi 

vlefshmërinë e 

dokumentave 

për tërheqjen e 

bonusit 

13.08.2021 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”.Po ju përcjellim kërkesën e  Znj... në lidhje me 

dokumentacionin e saktë për të terhequr bonusin e 

bebes.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

52 12.08.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

Aplikim për leje 

ndërtimi ( e-

Lejet)  

13.08.2021 Përshëndetje Z...Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni  shërbimin Aplikim për leje ndërtimi ( e-Lejet) , 

zgjidhni llojin e lejes për të cilin  jeni i interesuar me dhe më pas 

klikoni butonin  “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 

E plotë Nuk ka 

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


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 19:00.Faleminderit! 

53 14.08.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

Kërkesë për 

lëshimin e 

deklaratës 

paraprake për 

kryerje 

punimesh 

16.08.2021 Përshëndetje,Në përgjigje të kërkesës suaj ju bëjmë me dije se 

shërbimi i cili duhet të kryhet nga ju është si më poshtë:  Kërkesë 

për lëshimin e deklaratës paraprake për kryerje punimesh (Për më 

tepër instruksione klikoni këtu); Për t'ju ardhur në ndihmë po ju 

bashkëlidhim link-un https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6093.

Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

54 15.08.2021 Kërkesë për 

caktim takimi  

për 

aplikimpasaport

e në konsullatën 

shqiptare në 

Shkup 

16.08.2021 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 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 Znj..... e cila 

kërkon të përcaktojë një takim  për aplikim  në lidhje 

me pasaporten biometrike.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

55 13.08.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për aplikim 

pasaporte për 

fëmijën 

16.08.2021 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, duke klikuar: 

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

2_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13882 

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

aplikim me procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 ditësh për 

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

me rezervimin e takimit prane zyrave të ALEAT.Për të rezervuar 

takimin ju duhet të bëni rezervimin në adresën: 

E plotë Nuk ka 

http://srvd.e-albania.al/sherbimetxml/dokumentasherbimi/Aplikimi_per_deklarate_paraprake_per_kryerje_punimesh.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6093.Faleminderit
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6093.Faleminderit
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6093.Faleminderit
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882


https://rezervo.aleat.al/ 

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. Nëse doni të ndiqni aplikimin nga shteti ku ndodheni 

duhet të vijoni me procedurën e aplikimit nëpërmjet  konsullatës. 

Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti (për shtetasit shqiptarë 

që jetojnë jashtë kufijve)https://e-

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

institution_id=113&service_type=Y 

 Zgjidh datën dhe orarin 

 Në fund zgjidh rezervo 

 Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit. 

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! 

56 16.08.2021 Kërkesë për info 

për regjistrimin 

në Universitet 

16.08.2021 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”.Po ju përcjellim kërkesën e Z.... për regjistrimin e tij në 

Universitet. Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

57 16.08.2021 Kërkesë për info 

për afatin e 

tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës 

16.08.2021 Përshëndetje Znj...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, Brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e 

mëposhtme ku qytetari kërkon të informohet për kërkesën e tij për 

shërbimin bonus bebe.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

58 14.08.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

16.08.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj ju bëjmë me dije se për të 

plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt Verifikimi” ju duhet 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=INS&institution_id=113&service_type=Y
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=INS&institution_id=113&service_type=Y
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=INS&institution_id=113&service_type=Y


shërbimit AV të logoheni me të dhënat tuaja në e-Albania dhe më pas të kërkoni 

shërbimin që ju keni aplikuar së fundmi, shërbim  për të cilin do të 

plotësoni dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të shërbimit ju 

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

faqes ku do të gjeni  tabelën si më poshtë  ku do plotësoni të gjitha 

të dhënat e nevojshme dhe më pas klikoni '' DERGO''.Në rast se 

nuk arrini ta përfundoni aplikimin tuaj AV0 mund të paraqiteni në 

një nga zyrat tona ADISA në mënyrë që tju asistojnë specialistët 

tanë për të mbyllur aplikimin Tuaj. Bashkëlidhur gjeni link-un me 

adresat e zyrave tona në disa qytete. 

http://ëëë.adisa.gov.al/misioni/zyrat-tona-2/Për cdo pyetje ose 

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

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

59 13.08.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

regjistrim i aktit 

të trashëgimisë 

17.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju  bëjmë 

me dije se akti i trashëgimisë duhet të regjistrohet brenda 30 

ditëve , më pas kalon me gjobë.Për regjsitrimin e saj mund të 

aplikoni online nëpërmjet platformës e-albania por, në mënyrë që 

ne tju orientojmë për shërbimet që duhet të aplikoni duhet të 

lexojme aktin e trashëgimisë. Për këtë arsye ju sugjerojmë që njeri 

nga trashëgimtarët të shkoj pranë sporteleve ADISA për të marrë 

asistencë pa pagesë për shërbimin e mësipërm. Bashkëlidhur gjeni 

link-un me adresat e zyrave tona në disa 

qytete.http://ëëë.adisa.gov.al/misioni/zyrat-tona-2/Për cdo pyetje 

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

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

E plotë Nuk ka 

60 16.08.2021 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

shërbimit 

rinovim i lejes 

së drejtimit 

17.08.2021 Përshëndetje, Në vijim të emailit Tuaj, Ju bëjë me dije se për të 

rinovuar lejedrejtimin, personi i interesuar paraqitet pranë 

DRSHTRR-së ku ka vendbanimin dhe dorëzon:  

 dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen 

përkatëse. 

 certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton aftësinë 

shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të kategorisë 

përkatëse, të lëshuar jo më përpara se gjashtë muaj nga 

data e paraqitjes së kërkesës; 

E plotë Nuk ka 

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


 nëse lejedrejtimin do të tërheqë një person tjetër, plotëson 

një deklaratë me shkrim ku autorizon personin që do 

tërheqë lejedrejtimin si dhe dorëzon fotokopjen e kartës së 

identitetit të këtij personi; 

 lejedrejtimin që zotëron. 

Lejedrejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të 

Drejtorisë Rajonale ku është bërë aplikimi.Referuar pyetjes tuaj ju 

informojmë që për të bërë aplikimin duhet të jeni vetë prezente në 

sportel, por tërheqjen mund ta bëjë dikush tjetër.Për cdo pyetje ose 

paqartësi mund të na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat).Faleminderit! 

61 16.08.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Aplikim për 

informacion 

zyrtar të 

pasurisë për 

individë dhe 

persona 

juridikë”  

17.08.2021 Përshëndetje Z.....Në vijim të pyetjes suaj për të marrë 

informacion  e kërkuar ju bëjmë me dije si më poshtë:Ju 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 individë dhe persona 

juridikë” dhe më pas  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.Nëse keni 

vështirësi në aplikim adresat tona  në Tiranë janë: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Ju mund të 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 19:00.Për cdo pyetje apo paqartësi mos hezitoni të 

na shkruani sërish. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

62 17.08.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin e 

shërbimit 

17.08.2021 Përshëndetje, Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

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

me search kërkoni shërbimin “ Çertifikate familjare ” dhe më pas 

E plotë Nuk ka 

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


certifikat 

familjare 

 përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  https://e-

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

jithashtu, 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 19:00. Faleminderit! 

63 04.08.2021 Ankesë drejtuar 

ADISA përmos 

lëvrimin e 

shërbimit nga 

ana e ASHK-së 

17.08.2021 Përshëndetje, në vijim të komunikimeve, na lejoni t'Ju informojmë 

si më poshtë vijon:Së pari, në zbatim të ligjit nr. 13/2016 "Për 

mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën 

e Shqipërisë", ADISA nuk ka në kompetencë të saj  nxjerrjen dhe 

printimin e certifikatës se pronësisë. Gjithashtu, në kuadër të 

ofrimit të shërbimeve publike vetëm online, nëpërmjet portalit e-

albania, certifikata Juaj e pronësisë mund të printohet vetëm nga 

profili Juaj në e-albania. Së dyti, në rast se nuk keni marr përgjigje 

lidhur me shërbimin që Ju keni aplikuar duhet t'i drejtoheni 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ASHK), pasi ASHK është 

institucioni përgjegjës për shërbimin që Ju kërkoni. Në përfundim, 

Ju ritheksojmë dhe njëherë faktin se në kuadër të ofrimit të 

shërbimeve publike vetëm online nëpërmjet portalit e-albania, në 

sportelet e ADISA-s mund të merrni asistencën e nevojshme nëse 

keni vështirësi në aksesimin në e-albania apo në 

portalin "Shqipëria që Duam".  Duke Ju falënderuar, 

E refuzuar Nuk ka 

64 17.08.2021 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

regjistrimin në 

portalin ealbania 

kur nuk 

disponon të 

dhënat e ID 

17.08.2021 Përshëndetje Z....Ju mund të regjistroheni në portalin e-albania 

duke përdoruar numrin tuaj personal i cili ndodhet në çertifikatën 

tuaj të lindjes nëse dispononi një të tillë.Nëse jo,  ju ( ose një i 

afërm )  duhet ti drejtoheni  sporteleve të Gjendjes Civile Për cdo 

pyetje ose paqartësi  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 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=377
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=377
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


kartë nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit 

65 16.08.2021 Kërkesë për info 

për kontrollin 

fizik të mjeteve 

të 2021 

18.08.2021 Përshëndetje, Në vijim të emailit Tuaj, Ju bëjë me dije se për të 

marrë informacion lidhur me ndryshimet që janë bërë për 

kontrollin fizik të automjeteve  mund të kontaktoni në numrin e 

DPSHTRR  068 80 15 833. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

66 17.08.2021 Kërkesë për info 

për rinovimin e 

pasaportës 

biometrike 

18.08.2021 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju bëjmë 

me dije se për të kryer aplikimin për pajisje 

me Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj 

aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të 

plotësoni online në portalin e-Albania formularin e lëshuar nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke klikuar linkun 

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

de=13851Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të 

pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 

4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se aplikimi është me 

procedurë të përshpejtuar (ose aplikim emergjent), nevojitet 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar.Pas 

shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-mail për 

miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë 

e mesazhit të miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të 

rezervoni datën dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim 

vijimin e aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar 

me aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast 

se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet 

vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën 

dhe orën e paraqitjes në sportelin ALEAT. Kujdes! Emaili me të 

cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do 

ju vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku për rezervim.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

67 18.08.2021 Kërkesë për  

info për 

tërheqjen e 

18.08.2021 Përshëndetje,Ju informojmë se për të tërhequr çekun e bebes duhet 

të paraqiteni pranë Shërbimit Social Shtetëror me adresë:Rruga 

e Durresit Nr.83, Tiranë.Për çdo pyetje ose paqartësi na 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://rezervo.aleat.noclick_al/


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

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

68 18.08.2021 Kërkesë e 

paqartë 

18.08.2021 Hello, Please formulate the message in order to help you ëith the 

required information.Thank you 

E refuzuar Nuk ka 

69 17.08.2021 Kërkesë për 

kontakte të 

ASHK-së 

18.08.2021 Përshëndetje, Ju lutem kontaktoni ëeb- site  

 https://ëëë.ashk.gov.al/  për informacione të mëtejshme. 

Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

70 17.08.2021 Kërkesë për nr 

kontakti të 

ADISA 

18.08.2021 Përshëndetje Z....Në përgjigje të kërkesës suaj ju informojmë 

se: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 19:00. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

71 18.08.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

njësim diplome 

të shkollës së 

lartë 

18.08.2021 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 në lidhje me njehësimin e diplomës marrë 

nga Fakulteti i Ndërtimit dhe Arkitekturës në 

Prishtinë.Sa më sipër lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

72 18.08.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

dëshmi 

penaliteti 

18.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se nëse ju duhet për tu përdorur jashtë vendit duhet të 

aplikoni në sportelet e postës shqiptare në mënyrë që ta merrni 

dokumentin me vulë. Pasi ta noterizoni dhe përktheni dokumenti 

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.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 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

https://www.ashk.gov.al/


73 18.08.2021 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

18.08.2021 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

74 18.08.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e rinovimit të 

pasaportës 

biometrike 

19.08.2021 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju bëjmë 

me dije se për të kryer aplikimin për pajisje 

me Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj 

aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të 

plotësoni online në portalin e-Albania formularin e lëshuar nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke klikuar linkun 

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

de=13851Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të 

pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 

4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se aplikimi është me 

procedurë të përshpejtuar (ose aplikim emergjent), nevojitet 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar.Pas 

shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-mail për 

miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë 

e mesazhit të miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të 

rezervoni datën dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim 

vijimin e aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar 

me aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast 

se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet 

vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën 

dhe orën e paraqitjes në sportelin ALEAT.Kujdes! Emaili me të 

cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do 

ju vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku për rezervim.Për cdo 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://rezervo.aleat.noclick_al/


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! 

75 19.08.2021 Ankesë për mos 

respektim 

afatesh në 

lëvrimin e 

shërbimit nga 

ASHK 

19.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjore për 

shërbimin e kërkuar, Ju mund të drejtoheni me 

një ankesë në portalin "Shqipëria që Duam" nëpërmjet këtij 

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

hapi udhëzimet si dhe të parashtroni shqetësimin Tuaj 

për këtë aplikim.Nëse keni vështirësi të dërgoni ankesën 

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

drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

- ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 
Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

E plotë Nuk ka 

76 19.08.2021 Kërksë për info 

mbi procedurën 

e përfitimit të 

bonusit kur 

fëmija ka lindur 

jashtë vendit 

19.08.2021 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 

E plotë Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/


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 19:00. Faleminderit! 

77 19.08.2021 Kërkesë për 

dokument që 

vërteton mos 

patjen e 

shtetësisë 

shqiptare 

19.08.2021 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 qytetarit ardhur në 

adresën tone zyrtare.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

78 19.08.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Vërtetim për 

periudha pune 

në ndërmarrje 

shtetërore (para 

datës 

01.01.1994) ” 

19.08.2021 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 

ndërmarrje shtetërore (para datës 01.01.1994) ” 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 

E plotë Nuk ka 

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


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. 

79 19.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

shpalljes së 

martesës 

20.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëjmë me dije se 

kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose nga 

personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme, i cili kryen 

procedurën e kërkesës në njësitë tuaja përkatëse.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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

80 19.08.2021 Kërkesë për 

dokument që 

vërteton që nuk 

ka shtetësi 

shqiptare 

20.08.2021 Hello,Pursuant to laë no. 119, dated 18.09.2014 "On the right to 

information", ëe inform you that ëe have forëarded your request to 

the Ministry of Interior, the authority responsible for the service 

requested by you.Contact details of the Ministry of Interior: Mr. 

Ardian Bita,Email: - ardian.bita@mb.gov.al. Thank you 

E deleguar Nuk ka 

81 20.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

martesës 

23.08.2021 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me 

dije se prokura e posacme duhet e lëshuar nga ju si nëna e fëmijës 

sepse dhe ceku është në emrin 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

82 21.08.2021 Kërkesë për info 

mbi aplikimin 

për pasaportë 

biometrike 

23.08.2021 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj, Ju bëjmë me dije se pas 

shqyrtimit të aplikimit dhe njoftimit me sms dhe e-mail për 

miratimin e procedurës ligjore të kërkuar nga Policia, ju duhet të 

rezervoni datën dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim 

vijimin e aplikimit në linkun:  https://rezervo.aleat.al/. Në rastin 

kur pasaporta ju ka humbur duhet të bëni denoncim në 

polici.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me 

aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast 

se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet 

vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën 

E plotë Nuk ka 

mailto:ardian.bita@mb.gov.al


dhe orën e paraqitjes në sportelin ALEAT.Kujdes! Emaili me të 

cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do 

ju vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku për rezervim.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! 

83 21.08.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e tërheqjes së 

bonusit 

23.08.2021 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 



84 22.08.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

llogarinë e 

portalit ealbania 

23.08.2021 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.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 

85 22.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

tërheqjes së 

bonusit 

23.08.2021 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 

E plotë Nuk ka 



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 19:00.Faleminderit! 

86 22.08.2021 Kërkesë për info 

për pajisje me 

certifikatë 

trungu 

23.08.2021 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 ku keni pasur vendbanimin për periudhën që 

interesoheni që mund të jetë sipas viteve 1950-1974, ose 1974 e 

në vijim.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 

87 23.08.2021 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

23.08.2021 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. 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 

88 20.08.2021 Kërkesë për 

afatin e lidhjes 

së martesës pas 

shpalljes 

24.08.2021 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se në ditën e 11(njëmbëdhjetë) pas shpalljes së martesës, të dy 

partnerët e ardhshëm pajisen me Certifikatë lindje për leje lidhje 

martese. Akti i shpalljes së martesës është i vlefshem 365 ditë, 

ndërsa certifikatat me shënimin Për leje lidhje martese kanë fuqi 

ligjore 15 ditë. Kjo do të thote që nëse ju nuk e realizoni lidhjen e 

martesës brenda 15 ditëve nga dita e 11 - të e shpalljes se 

martesës, do ju duhet të tërhiqni certifikata të reja praë zyrave 

respektive të gjendjes civile.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

E plotë Nuk ka 



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

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

89 21.08.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

llogarinë e 

ealbania 

24.08.2021 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

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

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në adresën  

helpdesk@e-albania.al : 

- foto të kartës ID 

- emri i nënës 

- emri i babait 

- datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni në 

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

paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për rikuperimin e 

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

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

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

90 22.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

shpalljes së 

martesës 

24.08.2021 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se fillimisht duhet të kryeni shpalljen e martësës , 

procedura për të bërë shpalljen e martesës mes dy shtetasve 

shqiptar në Republikën e Shqipërisë është si mëposhtë vijon 

:Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose nga 

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

martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e ardhshëm në zyrat e 

gjendjes civile në bashki / njësi administrative ku kanë 

vendbanimin. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e 

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

lidhet martesa.Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës 

janë:prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e ardhshëm 

nuk janë prezent në procedurën e shpalljescertifikatë 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 

E plotë Nuk ka 



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

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

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

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

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

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, 

përkthyer, noteruar: 

·         certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të 

Gjendjes Civile; 

·         dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

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

martese); 

·         dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në shtetin 

e huaj; 

·         fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë vendit. 

Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i noteruar. 

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

vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi shqiptar). Pas 

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

shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me dokumentacionin e 

mëposhtëm: 

·         certifikatë lindje; 

·         certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës 

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

bashkëshortët e ardhshëm ndjekin procedurën sipas legjislacionit 

të vendit ku do të lidhet martesa. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së 

martesës në shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë 

martese /ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim 

në shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.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! 

91 24.08.2021 Kërkesë për 

mundësinë për 

regjistrimin në 

formularin A1Z 

24.08.2021 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 mundësinë për tu regjistruar në 

formularin A1Z.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

92 24.08.2021 Kërkesë për 

asistencë mbi 

procesin e 

fiskalizimit 

25.08.2021 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 z., në lidhje me 

procesin e fiskalizimit..Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

93 25.08.2021 Kërkesë për info 

mbi mundësinë 

për një datë 

tjetër të 

formularit A1Z. 

26.08.2021 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër publik, 

brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se 

autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 

informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën e znj...., e cila 

kërkon të informohet mbi mundësinë për një datë tjetër të 

formularit A1Z.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

94 26.08.2021 Kërkesë për 

statusin e 

aplikimit të tij 

për shërbimin 

Deklaratë 

paraprake për 

kryerje punimes 

26.08.2021 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 statusin e aplikimit të tij për shërbimin 

E deleguar Nuk ka 



Deklaratë paraprake për kryerje punimes, kërkesë së cilës i ka 

kaluar afati i lëvrimit..Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar 

në adresën tone zyrtare. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z....Faleminderit! 

95 25.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën 

dhe mënyrën e 

kërkesës për 

trasferim 

pensioni 

26.08.20210 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni shërbimin “Kërkesë për transferim dosjeje 

përfitimi (pensioni)” dhe më pas  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.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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

96 26.08.2021 Kërkesë e 

paqartë 

26.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

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

interesoheni për formularin A1Z?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 19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

97 26.08.2021 Kërkesë e 

paqartë 

26.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë. Ju po 

përpiqeni të regjistroni një biznes të ri apo kërkoni asistencë pë 

procesin e fiskalizimit?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 

E refuzuar Nuk ka 



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

Faleminderit! 

98 26.08.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

procesin e 

fiskalizimit 

26.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për  asistencë të saktë dhe 

korrekte në lidhje me procesin e fiskalizimit, lutemi kontaktoni  

http://helpdesk.tatime.gov.al.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 19:00.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

99 26.08.2021 Kërkesë për info 

mbi përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës 

26.08.2021 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:Aktin e lindjes të mbajtur nga institucioni ku 

është kryer lindjaNë 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”. Më tej ju duhet 

të paraqiteni pranë 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 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 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

100 26.08.2021 Kërkesë për info 

mbi dorëzimin e 

dokumentave 

26.08.2021 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, 

E deleguar Nuk ka 



origjinale në 

njehsimin e 

diplomës 

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 dorëzimin e dokumentave origjinale në 

njehsimin e diplomës.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

101 26.08.2021 Kërkesë për info 

mbi 

vendbanimin 

26.08.2021 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 “Certifikatë Personale” dhe më pas  

përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Certifikata gjenerohet 

automatikisht dhe mund të shohësh dhe adresën 

aktuale.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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

102 25.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën 

dhe mënyrën e 

kërkesës për 

trasferim 

pensioni 

27.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni shërbimin “Kërkesë për transferim dosjeje 

përfitimi (pensioni)” dhe më pas  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.Nëse keni vështirësi të kryeni aplikimin, Ju mund t'i 

E plotë Nuk ka 



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 19:00.Faleminderit! 

103 26.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

përfitimit të 

bonusit të 

fëmijës së lindur 

jashtë vendit 

27.08.2021 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 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 



104 27.08.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

që duhet të 

ndjeki përsa i 

përket problemit 

që rezulton e 

regjistruar në dy 

njësi 

administrative. 

30.08.2021 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 mëposhtme të Znj....., e 

cila kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa 

i përket problemit që rezulton e regjistruar në dy njësi 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

105 27.08.2021 Kërkesë për info 

për ndryshimin 

e vendbanimit 

30.08.2021 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se bashkëlidhur do të mund të gjeni kartelën informative ku 

cilësohen dokumentat që nevojiten për shërbimin që ju kërkoni.  

Çështja e kontratës  është midis Jush dhe qiradhënësit.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 

106 28.08.2021 Kërkesë për info 

për regjistrimin 

e aktit të ndarjes 

30.08.2021 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se se për regjistrimin e Divorcit Konsensuar ju nevojitet 

fotokopje e dokumentit të lejes së qëndrimit në Greqi si dhe 

dokumenti i divorcit i përkthyer dhe noterizuar. Më pas ju mund të 

paarqiteni pranë sporteleve të Gjendjes Civile ku ju jeni regjistruar 

dhe procedini me regjistrimin e aktit të divorcit. Në rastin tuaj në 

sportelet e gjendjes civile në zyrën ADISA 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

107 29.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

regjistrimit të 

lejes së 

legalizimit 

30.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se Ju 

mund të aplikoni për këtë shërbim online përmes platformës 

qeveritare e-Albania në linkun:https://e-

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

Kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin e kalimit të 

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

administrativ” dhe aplikoni duke plotësuar formularin elektronik 

E plotë Nuk ka 



që shfaqet në platformë dhe duke ngarkuar dokumentacionin e 

nevojshëm për lëvrimin e shërbimit.Në hapin e dytë duhet të 

shtoni edhe këto shërbime: 

L1- Lëshim certifikate pronësie; 

I5- Lëshim kopje kartele te pasurisë; 

I4- Lëshim kopje te fragmentit te hartës kadastrale. 

Dokumentacioni i nevojshëm për t`u ngarkuar është shkresa 

përcjellëse, ose në mungesë të saj leja e legalizimit. Leja e 

legalizimit ose çdo document tjetër duhet të ngarkohet në të gjitha 

rubrikat e detyrueshme në hapin e tretë.Aplikimi për regjistrimin e 

lejes së legalizimit dhe pajisjes me certifikatë pronësie nuk 

penalizohet me gjobë, por kujdes! Në hapin e tretë, si datë lëshimi 

të dokumentit do të vendosni datën e kryerjes së aplikimit të 

mësipërm. Në fund klikoni opsionin “Dërgo”.Shkarkoni 

mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në bankë për të 

kryer pagesën ose kryeni pagesën online përmes portalit e-Albania 

me një kartë debiti ose kredit.Nëse pagesa kryhet në bankë ose 

postë, duhet që t`i riktheheni edhe njëherë aplikimit për të 

ngarkuar mandatpagesën.Ngarkimi i mandatpagesës: 

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 na kontaktoni në 

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

108 29.08.2021 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA 

30.08.2021 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 



109 29.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

ndryshimit të 

vendbanimit 

30.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se për të 

bërë ndryshimin e vendbanimit fillimisht duhet të bëni rezervimin 

nga e-albania duke aplikuar shërbimin: Aplikim për 

ndryshim/saktësim vendbanimit 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1441

9 

Më pas, do të paraqiteni në sportelet e gjendjes civile të lagjes ku 

do të banoni në qytetin e Elbasanit, ku do të dorëzoni dhe 

dokumentin e noteruar të banesës që mund të jetë: 

 Certifikatë pronësie 

 Kontratë qiraje 

 Akt - përdorim banese 

 Letërnjoftim elektronik brenda afatit të vlefshmërisë 

 Nëse në certifikatën familjare në Kavajë, figuroni edhe me 

pjestarë të tjerë të familjes, fillimisht do kërkoni Vecim familje, 

pastaj do bëni ndryshimin e vendbanimit nga Kavaja në Elbasan. 

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 

110 30.08.2021 Ankesë për mos 

respektim afati 

për shërbimin 

pension pleqërie 

30.08.2021 Përshëndetje znj. ....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, 

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, Brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

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

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

"Pension Pleqërie të parakohshëm minatori" për të cilin nuk ka 

marrë akoma përgjigje. Aplikim është kryer pranë ALSSH Tiranë 

më datë 24.03.2021.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

të z.....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

111 30.08.2021 Kërkesë për 

punësim te 

ADISA 

30.08.2021 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 

E plotë Nuk ka 



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 19:00.Faleminderit! 

112 29.08.2021 Kërkesë për info 

për pajisjen me 

leje drejtimi 

ndërkombëtare 

30.08.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se për tu 

pajisur me lejedrejtimi ndërkombëtare, personi i interesuar 

paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin dhe dorëzon: 

 Dokument identifikimi të vlefshëm (kartë identiteti dhe, 

për shtetasit e huaj, pasaportë); 

 Fotokopje e lejedrejtimit kombëtare të vlefshme; 

 Foto dokumenti (me ngjyra), përmasa 4 x 5 cm, me pamje 

ballore dhe sfond pa ngjyra ; 

 Mandat pagesa  prej 500 për tarifën e shërbimit për pajisje 

me lejedrejtimi ndërkombëtare 

Lejedrejtimi tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të 

Drejtorisë Rajonale ku është bërë aplikimi.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 

113 30.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

regjistrimit të 

fëmijës 

30.08.2021 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 

E plotë Nuk ka 



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 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 19:00. Faleminderit! 

114 30.08.2021 Kërkesë për 

asistencë në 

llogarinë e 

portalit ealbania 

31.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

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

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në adresën  

helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni në 

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

paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për rikuperimin e 

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

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

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

115 30.08.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për shërbimin 

“Vecim familje” 

dhe “Ndryshim 

vendbanimi” 

31.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se për të 

bërë ndryshimin e vendbanimit fillimisht duhet të bëni shërbimin 

'Vecim familje" të cilin mund ta bëni në zyrat e Gjendjes Civile ku 

jeni të regjistruar. Nuk është e nevojshme të jenë prezent prindërit. 

Më pas kryeni rezervimin nga e-albania duke aplikuar shërbimin 

"Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimit" https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1441

9 

E plotë Nuk ka 



Më pas, do të paraqiteni në sportelet e gjendjes civile të lagjes ku 

do të banoni në qytetin e Tiranës, ku do të dorëzoni dhe 

dokumentin e noteruar të banesës që mund të jetë: 

 Certifikatë pronësie 

 Kontratë qiraje 

 Akt - përdorim banese 

 Letërnjoftim elektronik brenda afatit të vlefshmërisë 

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 

116 30.08.2021 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e regjistrimit të 

aktit të 

trashëgimisë 

31.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se për të 

bërë:Çdo akt, që sjell ndryshime, ose përfitim të të drejtave të 

pronësisë, duhet të regjistrohet.Çdo person, mbajtës i titullit të 

pronësisë, apo i një të drejte reale nëpërmjet një akti ku këto të 

drejta përmbahen, duhet të paraqesë një kërkesë për regjistrimin e 

aktit brenda 30 ditëve nga koha e realizimit të tij. 

“Regjistrimi i Aktit të Trashëgimisë” bëhet në portalin e-albania, 

nëpërmjet llogarisë Tuaj personale, në linkun e 

mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9467 

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 duhet të postoni dokumentat me 

nëpërmjet Postë pranë zyrave të Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës. Kthim-përgjigjen do të mund të merrni  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 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 

E plotë Nuk ka 



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

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

117 30.08.2021 Kërkesë e 

paqartë 

31.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

problematika që ju drejtoni në kërkesën Tuaj për informacion, nuk 

është në kompetencat funksionale të ADISA - s.Për cdo pyetje ose 

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

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

E refuzuar Nuk ka 

118 30.08.2021 Kërkesë për info 

mbi bonusin e 

fëmijës  

31.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se në 

VENDIMIN Nr. 740, datë 12.12.2018, i cili ka hyrë në fuqi me 

datë, 01.01.2019, citohet se:Ndihmën e menjëhershme financiare 

(bonusi) sipas pikës 1, të këtij vendimi, e përfitojnë edhe nënat 

shtetase shqiptare për fëmijë të lindur jashtë vendit dhe të 

regjistruar sipas afateve ligjore të përcaktuara në ligjin për 

gjendjen civile brenda afatit.Afati maksimal i regjistrimit, 

tërheqjes së cekut pranë Shërbimit Social Shtetëror, dhe dërgimi 

në Credins Bank i cekut, është 365 ditë nga data e lindjes së 

fëmijës.Mbesa juaj është dy vjec dhe si rrjedhojë nuk e përfitoni 

bonusin e bebit.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 

119 31.08.2021 Kërkesë për info 

sa kohë duhet të 

ndryshojë 

mbiemri pas 

lidhjes së 

martesës 

31.08.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se nëse 

martesa me shtetasin e huaj është kryer në Shqipëri, certifikata del 

menjëherë pas regjistrimit të Aktit të martesë.Nëse e keni kryer në 

një vend jashtë territorit të Shqipërisë pasi kryeni regjistrimin e 

Aktit të martesës të marr në vendin ku e keni kryer.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 31.08.2021 Kërkesë për info 

për lidhjen e 

martesës 

31.08.2021 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se në ju 

mund të zgjidhni të bëni martesë në Elbasan ose Has dhe në varësi 

të kësaj mund të zgjidhni ku doni të regjistroheni.Në momentin që 

lidhni martesën ju pyesin cilin mbiemri dëshironi të mbani dhe më 

pas nuk ju duhet të ndiqni një procedurë tjetër.Për cdo pyetje ose 

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

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

E plotë Nuk ka 

121 30.08.2021 Kërkesë për 

asistencë për 

31.08.2021 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se në 

screenshot që na keni dërguar nëse lexoni poshtë fjalisë "Të 

E plotë Nuk ka 



kryerjen e 

aplikimit të 

shërbimit 

certifikatë 

pronësie  

dhënat e Pronës" ka një shënim sqarues që thotë në raste të tilla do 

të plotësohet Volumi dhe Faqja me vlerat, 999 dhe do të duhet të 

ngarkoni dokumenta "të tjera" një dokument që tregon lidhjen tuaj  

me pronën që zotëroni. Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet 

portalit, Ju mund t'i drejtoheni për asistencë 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 19:00.Faleminderit! 

122 31.08.2021 Kërkesë për info 

për shërbimin 

“Aplikim për 

akt-miratim 

higjeno-sanitar” 

31.08.2021 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 akt-miratim higjieno-

sanitar” dhe më pas  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.Nëse keni vështirësi të kryeni aplikimin, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA.Sportelet në Tiranë 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

123 31.08.2021 Kërkesë për info 

për procedurën e 

pajisjes me 

licencë 

31.08.2021 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 



kuzhinieri. 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 procedurën e pajisjes me 

licencë kuzhinieri.Lutemi për një përgjigje drejtuar të interesuarës. 

Faleminderit! 

  


