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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
Certifikata e lindjes (vetëm 

në origjinal)
Aplikanti Po

2 Kopje të lejeve të qëndrimit Aplikanti Po

3

Deklaratë noteriale e 

nënshkruar nga të dy 

prindërit ku shprehin 

pëlqimin

Aplikanti Po

4

Fotografi të fëmijës 

aplikantit, copë tre (Në rast 

se ka fëmijë nën 14 vjeç, 

fotografi për secilin prej tyre)

Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Zyrat e Shërbimit ndaj Qytetarit 

pranë çdo Drejtorie Vendore të 

Policisë dhe Komisariati Policie 

në Republikën e Shqipërisë

Në të gjithë qytetet e 

Republikës së Shqipërisë

Në të gjitha Komisariatet e 

Policisë në Republikën e 

Shqipërisë

Zyra e shërbimit në 

komisariate: 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

Shërbim pa pagesë Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

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?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

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

	Ligji nr. 8389, date 05.08.1998 "Për shtetësinë shqiptare" i ndryshuar.

	Udhëzimi i përbashkët i Ministrit të Rendit Publik (nr. 925 datë 03.03.1999), Ministrit të Puneve të Jashtme (nr.337/1 datë 

08.03.1999) , Ministrit te Drejtesise (nr.782/1 datë 25.03.1999) dhe Ministrit te Financave (nr.583/3 datë 05.03.1999)" Për 

procedurat që ndiqen për fitimin e shtetësisë shqiptare me natyralizim".

	Udhëzimin e Ministrit të Rendit Publik (Nr. 3583 datë 27.11.2001) dhe Ministrit të Puneve të Jashtme (nr. 6252 datë 

10.12.2001) " Për procedurat dhe dokumentacionin për fitimin, rifitimin dhe heqjen dorë nga shtetësia shqiptare".

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Nuk ka dokument. Shërbimi është vetëm informacion nga Policia e Shtetit dhe rregjistrimi i shtetasit ndodh pranë Gjendjes 

Civile.

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH)

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

DPPSH web: www.asp.gov.al/

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00

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?

Regjistrimi në moment

KARTELË INFORMATIVE

Kërkesë për fitim shtetësie për fëmijët e lindur në Republikën e Shqipërisë nga dy prindër me qëndrim të ligjshëm në RSH

Shërbimi ka për qëllim informimin e shtetasve mbi procedurën që duhet të ndjekin

Informimin e shtetasve mbi procedurën që duhet të ndjekin

Shtetas i Huaj

Shtetas Shqiptar


