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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

Akti i pronësisë së banesës 

ose kontrata e zenies me qera 

të banesës

Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës/ Kontratë 

noteriale

Po

2 Çertifikata e lindjes Zyra e Gjendjes Civile Po

3 Çertifikata e martesës Zyra e Gjendjes Civile Po

4 Çertifikata familjare Zyra e Gjendjes Civile Po

5

Certifikatë apo dokumentet që 

vërtetojne origjinën shqiptare 

të paktit njërit nga prindërit dhe 

lidhjen deri në shkallë të dytë 

me personin me origjinë 

shqiptare

Zyra e Gjendjes Civile Po

6

Dëshmi e gjendjes gjyqësore e 

marrë në vendin e origjinës 

dhe në vendin ku kërkuesi ka 

patur qëndrim legal për gjashtë 

muajt e fundit

Shteti i origjinës Po

7

Dokumente që vërtetojnë 

disponimin e mjeteve 

financiare të mjaftueshme për 

jetesën, si garanci bankare, 

librezë kursimi, vërtetime 

zyrtare të ardhurash

Banka Po

8 Fotografi e aplikantit Aplikanti Po

9

Kërkesa e shtetasit të huaj 

drejtuar Presidentit të 

Republikës

Aplikanti Po

10

Kontratë pune për të 

punësuarit ose vërtetim nga 

Zyra e tatimeve për të 

vetëpunësuarit ose investitorët

Punëdhënësi/ Zyra e 

tatimeve
Po

11
Kopje të dokumentit të 

identifikimit
Aplikanti Po

12 Mandat pagesë Banka 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

7.200 lekë Komisioni bankar Nuk ka
Në një bankë (ose në disa 

banka), jashtë institucionit

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?

Pubikohet Dekreti i Presidentit në fletoren zyrtare

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

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?

6 muaj

KARTELË INFORMATIVE

Kërkesë për fitim shtetësie për të huajt me një shtetësi tjetër

Ky shërbim ka për qëllim përfitimin e shtetësisë shqiptare nga shtetas të huaj

Përfitimin e shtetësisë shqiptare nga shtetas të huaj

Shtetas të huaj



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, datë 05.08.1998 "Për shtetësinë shqiptare" i ndryshuar.

	Udhëzimin e përbashkët i Ministrit të Rendit Publik (nr. 925 datë 03.03.1999), Ministrit të Punëve të Jashtme (nr.337/1 date 

08.03.1999), Ministrit të Drejtësisë (nr.782/1 datë 25.03.1999) dhe Ministrit të 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 te Punëve të Jashtme (nr. 6252 datë 

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

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

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


