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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1 Dokumenti i vdekjes nga 

shteti ku ka ndodhur vdekja 

Institucioni I huaj përgjegjës  Po

2

Faturë, biletë apo dokument 

tjetër që vërteton se 

shpenzimet e transportit i 

kanë kryer familjarët apo të 

afërmit e të ndjerit

Institucioni I huaj përgjegjës  Po

3
Vërtetim për vendin e 

varrimit në Shqipëri
Aplikanti  Po

4

Certifikatë vdekje nga zyra 

përkatëse e gjendjes civile 

në Shqipëri

Zyra e Gjendjes Civile  Po

5

Vërtetim nga banka i numrit 

të llogarisë bankare i 

personit të familjes që do 

tërheqë shpërblimin

Banka  Po

6

* Numër kontakti të personit 

që do të dërgojë 

dokumentacionin me qëllim 

komunikimin në rast 

mungesash

* Numër kontakti të personit 

që do të dërgojë 

dokumentacionin me qëllim 

komunikimin në rast 

mungesash

Aplikanti  Po

7

Dokumentacioni i mësipërm 

duhet të jetë origjinal ose 

kopje e noterizuar; -

Dokumentacioni në gjuhë të 

huaj të jetë i përkthyer në 

shqip dhe i noterizuar

Përkthyesi/Noter  Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Zyrat e Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë
Tiranë

Bulevardi "Dëshmorët e 

Kombit", 1001, Tiranë, 

Shqipëri

E hënë - e premte, ora 08:00 

- 16:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Pa tarife

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

KARTELË INFORMATIVE

Rimbursim shpenzimesh për shtetasit shqiptarë që  ndërrojne jetë jashtë vendit

Shtetasit shqiptarë te cilët  vdesin jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe shpenzimet përballohen nga familjarët e 

të ndjerit, buxheti i shtetit rimburson një pjesë të këtyre shpenzimeve llogaritur me tarifën 70 l/km nga qendra administrative 

ku ka ndodhur vdekja, deri në qendrën administrative ku do bëhet varrimi. Për transporte të kryera nga vende jashtë 

Europës, rimbursimi është në masën 1500 dollarë e konvertuar me kursin e këmbimit.

Shpenzimet e varrimit për shtetasit shqiptar te cilet ndërrojnë jetë jashtë vendit 

Qytetar

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Rimbursimi i këtyre shpenzimeve bëhet brenda një viti nga dita e sjelljes së kufomës në Shqipëri.



10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

Shpenzimet financiare nga shteti

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

MIE

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

E- albania:24 orë

ADISA: E Hënë- E premte, ora 08:00-15:00

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

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

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al 

Vendim nr. 426, datë 09.07.1998 "Për përballimin nga shteti të shpenzimeve të shërbimit të varrimit për shtetasit shqiptarë 

që vdesin brenda dhe jashtë shtetit" dhe Udhëzimin e përbashkët të MRRTT (MTI) dhe Ministrisë së Financave. datë 

21.06.2004


