
 

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 01.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

plotësimin e 

formularit të 

maturës 

shtetërore 

01.02.2022 Përshëndetje ,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

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

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

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brënda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

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

qytetarja kërkon të informohet për plotësimin e formularit të 

maturës shtetërore.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj....Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

2 01.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

aplikimin e kryer 

pranë ASHK-së 

01.02.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

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

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

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brënda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit dhe 

foton e aplikimit. Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

3 01.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

Certifikatën e 

01.02.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se Certifikatën e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e 

penalitetit) e merrni në portalin e-Albania pasi të keni 

 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. 



Gjendjes 

Gjyqësore 

aplikuar.Veprimet e tjera si përkthimi apo noterizimi kryhen nga 

ana e qytetarit.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

4 01.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

E-leje 

01.02.2022 Përshëndetje Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

search kërkoni shërbimin “Aplikimi per leje Ndërtimi(e-

Lejet)” dhe  zgjidhni llojin e lejes për të cilën jeni të interesuar.  

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 aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizike 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 

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 

5 02.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

02.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

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

6 02.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

kompensim 

financiar 

02.02.2022 Përshëndetje ,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

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

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

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brënda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

E deleguar Nuk ka 

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


kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni më poshtë kërkesën e qytetares për 

informacion. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj.. 

Faleminderit 

7 03.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

njehsim diplome 

03.02.2022 Përshëndetje ,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

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

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

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brënda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni më poshtë kërkesën e qytetarit për 

informacion.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z ....Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

8 03.02.2022 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

bonusit të 

fëmijës 

03.02.2022 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 

 E plotë Nuk ka 



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 

9 03.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

03.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

10 03.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

03.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, ju bëjmë me dije se 

dokumenti që keni nisur nuk hapet prandaj, Ju lutem n’a dërgoni 

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

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

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

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 

11 04.02.2022 Kërkesë për info 

për tërheqjen e 

bonusit të 

fëmijës 

04.02.2022 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, duhen 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. 

E plotë Nuk ka 



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 

12 04.02.2022 Kërkesë për info 

mbi procedure 

dhe 

dokumentacioni

n për lidhjen e 

martesës 

04.02.2022 Përshëndetje  Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës është si 

mëposhtë vijon: Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të 

huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten 

dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, 

noteruar: 

·         Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të 

Gjendjes Civile; 

·         Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

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

martese); 

·         Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në shtetin 

e huaj; 

·         Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

E plotë Nuk ka 



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

shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

·         Certifikatë lindje; 

·         Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës 

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

bashkëshortët e ardhshëm ndjekin procedurën sipas legjislacionit 

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

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së 

martesës në shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë 

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

në shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin. Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet 

para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i 

vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.  Për 

cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

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

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

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

13 04.02.2022 Kërkesë për info 

për vend pune  

04.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju lutem 

klikoni linkun:http://www.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 

14 04.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

04.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë si p.sh për cilin  shërbim keni aplikuar , 

etj. që të kemi mundësinë tju informojmë.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 

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


15 06.02.2022 Kërkesë për info 

për njehsim 

diplome 

07.02.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të 

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

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

dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brënda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit dhe 

foton e aplikimit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

16 07.02.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

aplikimin për 

pasaportë 

biometrike 

07.02.2022 Përshëndetje e nderuar, 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://e-

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

1 

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

aplikim me procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 ditësh për 

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

me rezervimin e takimit prane zyrave të ALEAT. 

Për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/ 

Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat e kërkuara  

1.      Zgjidh datën dhe orarin 

2.      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 

 E plotë Nuk ka 

17 07.02.2022 Kërkesë për info 

për shpallje 

martese 

07.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më poshtë një 

informacion të përmbledhur mbi procedurën e shpalljes se 

martesës: 

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
https://rezervo.aleat.al/


1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm 

ose nga personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme. 

2. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm do 

të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të 

lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

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

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

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

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

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

pajisen me këto dokumente: 

1. certifikatë lindje; 

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 

18 07.02.2022 Kërkesë për info 07.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se  E plotë  Nuk ka 



për tërheqjen e 

bonusit të 

fëmijës 

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 

19 07.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

07.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë si p.sh. nr. e aplikimit, 

etj 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 

 E refuzuar Nuk ka 



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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit. 

20 07.02.2022 Kërkesë për info 

për saktësim 

procedure 

07.02.2022 Përshëndetje  Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se fillimisht dokumentat duhen përkthyer dhe noterizuar 

dhe më pas të vazhdoni procedurën.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 

21 07.02.2022 Kërkesë për info 

për prokurë të 

posacme 

07.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju bëjmë me dije se prokura 

e posacme hartohet pranë zyrave noterialePër 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 07.02.2022 Kërkesë për info 

për shpallje 

martese 

07.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 

ditë nga e nesërmja e shpalljes, duke llogaritur të shtunat dhe të 

djelat.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 

23 07.02.2022 Kërkesë për info 

për pajisje me 

certifikatë për 

martesë 

07.02.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se certifikata personale  me shënimin për shpallje 

martese nuk lëshohet online përmes platformës e-Albania 

por duhet të shkoni pranë zyrave të gjendjes civile.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 

24 07.02.2022 Kërkesë për info 

për 

dokumentacioni

n që nevojitet 

për hyrjen në 

Gjermani pas 

08.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem duhet t'i 

drejtoheni Amasadës Gjermane për procedurat që duhet të 

ndiqni për të hyrë në shtetin gjerman.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 

E plotë Nuk ka 



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

25 08.02.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

08.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se përgjigjja për aplikimin tuaj ju vjen në 

seksionin '' DOKUMENTAT E MIA '' në e-albania. 

Logohuni me të dhënat personale në platformë dhe shkoni 

tek ''HAPËSIRA IME'' për të kontrolluar përgjigjen. Në 

rast se nuk ju është kthyer përgjigje ju mund të gjurmoni 

aplikimin tuaj si më poshtë:Për të gjurmuar një aplikim të 

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

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

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

2.      Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer 

aplikimin. Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer duhet të 

klikoni “Përdor” dhe më poshtë do t‘ju shfaqet kjo tabelë: 

Mjafton që ju të vendosni numrin e referencës në hapsirën 

boshe dhe më pas të klikoni butonin “Gjurmo”.Në tabelën 

më poshtë do tju dalë emërtimi i shërbimit dhe statusi në të 

cilin ndodhet aplikimi juaj.Për cdo pyetje ose paqartësi 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 

26 07.02.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

08.02.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se për të kërkuar informacion lidhur me 

transaksionet e 5-viteve të fundit  duhet të aplikoni 

shërbimin “Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për 

individët dhe personat juridikë (privatë dhe 

publikë)”  përmes platformës qeveritare e-Albania, në 

linkun:  

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

e_code=9477Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me 

shkrim, ku të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. 

Kjo kërkesë duhet të firmoset nga ana juaj dhe të skanohet. 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


Ajo do të ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-

Albania.Për të përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund 

të faqes dhe vijoni me plotësimin e formularit elekronik. 

Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të 

formularit.Numri i referencës së aplikimit do ju ndihmojë 

për të gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar 

mandatpagesën.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 krediti.Pas kryerjes së pagesës  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! 
27 08.02.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA Kamëz 

08.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni linkun:http://www.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 

28 07.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

08.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

E refuzuar Nuk ka 

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


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! 
29 08.02.2022 Kërkesë për info 

për 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën për 

njësimin e 

diplomës së huaj 

08.02.2022 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 

" Njësimi i diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga 

institucionet e huaja të arsimit të lartë " ose klokoni 

linkun  https://ealbania.al/eAlbaniaServices/MAS/853/MAS

_853_n4_s2_web.aspx  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.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.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 

30 08.02.2022 Kërkesë për info 

për 

dokumentacioni

n për lejen e 

qarkullimit  

08.02.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/MAS/853/MAS_853_n4_s2_web.aspx
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/MAS/853/MAS_853_n4_s2_web.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


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, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në facebook ku 

qytetari interesohet për vërtetimet që nevojiten për të bërë 

dokumentacionin e makinës në emër të një invalidi.Lutemi, 

një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 
31 08.02.2022 Kërkesë për 

informacion 

zyrtar për 

gjendjen juridike 

të pronës 

09.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

me search kërkoni shërbimin Aplikim për informacion zyrtar 

të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe 

publikë)" dhe 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.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.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 

32 09.02.2022 Kërkesë për info 

për 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën e 

lidhjes së 

09.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

E plotë Nuk ka 

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


martesës ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

2. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit. 

  

Nëse martesa do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit të 

afatit 10 ditor nga shpallja e martesës, duhet të pajisen me 

këto dokumente: 

1. certifikatë lindje; 

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! 
33 08.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

09.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00 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 

34 09.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

09.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Keni bërë kërkesë për informacion për gjendjen 

juridike të pronës apo për kompesim?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 

35 09.02.2022 Kërkesë për info 

mbi ecurinë e 

dosjes së 

kompesimit 

09.02.2022 Përshëndetje znj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si 

rrjedhojë, gjeni më poshtë kërkesën e qytetarit në lidhje mbi 

ecurinë e dosjes.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

tëFaleminderit. 

E deleguar Nuk ka 

36 09.02.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

09.02.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

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

E plotë Nuk ka 



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.Më pas mund të procedoni për 

aplikimin e rinovimit të pasaportës biometrike.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 
37 09.02.2022 Kërkesë për 

dokumentacioni

n e licencës 

arkeologjike 

09.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se 

bashkëlidhur do të gjeni kartelën informative të shërbimit që 

ju interesoheni.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 

38 09.02.2022 Kërkesë për info 

për shërbimin 

Vërtetim për 

pagesën e 

kontributeve të 

sigurimeve 

shoqërore (pas 

datës 

01.01.2012)" 

09.02.2022 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 pagesën e 

kontributeve të sigurimeve shoqërore (pas datës 

01.01.2012)" 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 

E plotë Nuk ka 

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


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 kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Për 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! 
39 09.02.2022 Kërkesë për info 

për pajisjen me 

certificate 

pronësie 

09.02.2022 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 “Lëshim certifikate pronësie" 

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.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

E plotë Nuk ka 

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


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! 
40 09.02.2022 Kërkesë për info 

për aplikimin për 

pasaportë 

biometrike 

10.02.2022 Përshëndetje e nderuar, 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_

13882_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13882Pas shqyrtimit 

të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite për aplikim me 

procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 ditësh për aplikim 

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

rezervimin e takimit prane zyrave të ALEAT.Për të 

rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/Klikoni linkun dhe plotësoni 

të dhënat e kërkuara tek plotësimi i nr ID për fëmijën ju 

rikujtojmë që mund ta gjeni tek certifikata e lindjes 

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. 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 

E plotë Nuk ka 

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/


16:00.Faleminderit! 

41 09.02.2022 Kërkesë për info 

për procedurën e 

përfitimit të 

bonusit të 

fëmijës 

10.02.2022 Përshëndetje e nderuar, 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 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 

E plotë Nuk ka 



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

19:00.Faleminderit! 
42 10.02.2022 Kërkesë për info 

për procedurën e 

aplikimit të lejes 

së punës 

10.02.2022 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 mbi lejen e punës që duhet të aplikojëLutemi për 

një përgjigje drejtuar emailit të mëposhtëm.Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

43 11.02.2022 Kërkesë për info 

për procedurën e 

e lidhjes së 

martesës me 

document 

identifikimi 

italiane kur ka 

skaduar ID 

shqiptare 

11.02.2022 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 lidhjes së martesës kur i ka skaduar karta e identitetin 

dhe kërkon të bëj shpalljen e martesës me dokumentin e 

identifikimit italiane.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

44 11.02.2022 Kërkesë për 

pajisjen me 

certificate 

vaksinimi 

11.02.2022 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 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 qytetares, e cila kërkon 

E deleguar Nuk ka 



informacion për mos pajisjen me certifikatë 

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

juaj.Faleminderit! 
45 12.02.2022 Kërkesë për 

pajisjen me 

certificatë trungu 

14.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim. Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.Për cdo pyetje 

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

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

46 12.02.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

14.02.2022 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 

47 12.02.2022 Kërkesë për info 

për procedurën e 

14.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

E plotë Nuk ka 



rinovimit të 

pasaportës 

biometrike 

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_

13882_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13882Pas shqyrtimit 

të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite për aplikim me 

procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 ditësh për aplikim 

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

rezervimin e takimit prane zyrave të ALEAT.Për të 

rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/Klikoni linkun dhe plotësoni 

të dhënat e kërkuara tek plotësimi i nr ID për fëmijën ju 

rikujtojmë që mund ta gjeni tek certifikata e lindjes 

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. Në fund zgjidh rezervo 

3. 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. 
48 12.02.2022 Kërkesë për info 

për procedurën e 

përfitimit të 

bonusit të 

fëmijës kur lind 

jashtë vendit 

14.02.2022 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 

E plotë Nuk ka 

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/


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! 
49 13.02.2022 Kërkesë për info 

për pajisjen me 

vërtetim për vitet 

e punës 

14.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

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

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur:https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887


albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13885 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886 

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 na kontaktoni në numrin 

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

08:00 deri në 19:00. 
50 13.02.2022 Kërkesë për info 

për ndryshimin e 

emrit 

14.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë ta përcjellim 

tek institucioni përgjegjës dhe 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 

E refuzuar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886


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

19:00.Faleminderit! 
51 13.02.2022 Kërkesë për info 

për regjistrimin e 

fëmijës 

14.02.2022 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. Personi i ngarkuar për kryerjen e procedurave 

duhet të jetë i pajisur me prokurë nga të dy prindërit.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 Shërbimit 

Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin 

e Dy certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe 

E plotë Nuk ka 



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! 
52 14.02.2022 Kërkesë për info 

për masën e 

përfitimit të 

bonusit të fëmijë 

së lindur jashtë 

vendit 

14.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se afati i përfitimit të bonusit të fëmijës është 1 vit 

kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Përsa i takon 

pyetjes suaj për regjistrimin e fëmijës mund ta kryeni në cdo 

kohë.Në lidhje me pyetje tuaj për masën e përfitimit në bazë 

të VKM nr 288, 10.04.2020  

“Për Përcaktimin e Masës dhe të Procedurës së Dhënies së 

Ndihmës së Menjëhershme Financiare për foshnjat e 

Porsalindura dhe Mënyrën e Bashkëpunimit, Ndërmjet 

Institucioneve të Shërbimit Spitalor dhe atyre të Gjendjes 

Civile”Ndihma e menjëhershme financiare (bonusi) për 

prindin/prindërit me foshnja të porsalindura është, si më 

poshtë vijon: 
a) Në masën 40 000 (dyzet mijë) lekë për lindjen e foshnjës 

së parë; 

b) Në masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për lindjen e 

foshnjës së dytë; 

c) Në masën 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë për lindjen 

e foshnjës së tretë dhe të foshnjave 

të tjera në vijim; 

ç) Për prindërit që sjellin në jetë dy foshnja të lindura 

njëherësh (binjakë), masa e përfitimit do të 

jetë në masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për secilën 

foshnjë; 

d) Për prindërit që sjellin në jetë më shumë se dy foshnja të 

lindura njëherësh (trinjakë dhe më 

shumë), masa e përfitimit do të jetë në masën 120000 

E plotë Nuk ka 



(njëqind e njëzet mijë) lekë për secilën foshnjë 

Prokura hartohet në prezencën e të dy prindërve. 

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! 
53 14.02.2022 Kërkesë për info 

për caktimin e 

dates së provimit 

të licencës së 

mjeksisë 

14.02.2022 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 nëse është përcaktuar data e provimit të licencës 

mjekësi e përgjithshme.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

54 14.02.2022 Kërkesë për info 

për aplikimin e 

lejes së 

legalizimit 

15.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se 

informacioni i dërguar nga ju është i paqartë.Në mënyrë që 

tju japim një përgjigje të saktë dhe një orientim sa më të 

mirë, lutemi për plotësimin e një kërkese të mirë 

argumentuar në të cilën të sqaroni hollësisht të gjitha 

pretendimet tuaja, duke bashkëlidhur faktet dhe dokumentat 

me të cilat ju mbështesni pretendimet tuaja si dhe 

dokumentacionin tekniko - ligjor të pasurisë objekt i 

shqetësimit tuaj.Kërkesën drejtojeni pranë Zyrës Rajonale të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës që mbulon pasurinë 

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 



55 14.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

15.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00 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 

56 14.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

15.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00 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 

57 11.02.2022 Ankesë për 

punonjës të 

Zyrës ADISA 

Fier 

15.02.2022 E nderuar Znj. E mirëkuptojmë vendimin për tu tërhequr nga 

takimi i paracaktuar për të diskutuar në lidhje me 

pretendimin Tuaj.Gjithsesi, duam t’Ju theksojmë se për ne 

prioritet është shërbimi sa më cilësor ndaj qytetarëve 

dhe kësisoj, në asnjë moment askush nuk është përpjekur të 

fshehë asnjë fakt nga Ju.Sa më sipër, do të vazhdojmë 

verifikimet lidhur me çështjen dhe mbetemi të hapur për t’Ju 

ndihmuar më tej.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

58 14.02.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

15.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se përgjigjja për aplikimin tuaj ju vjen në 

seksionin '' DOKUMENTAT E MIA '' në e-albania. 

Logohuni me të dhënat personale në platformë dhe shkoni 

tek ''HAPËSIRA IME'' për të kontrolluar përgjigjen. Në 

rast se nuk ju është kthyer përgjigje ju mund të gjurmoni 

aplikimin tuaj si më poshtë:Për të gjurmuar një aplikim të 

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

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

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

2.      Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer 

E plotë Nuk ka 



aplikimin. Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer duhet të 

klikoni “Përdor” dhe më poshtë do t‘ju shfaqet kjo tabelë: 

Mjafton që ju të vendosni numrin e referencës në hapsirën 

boshe dhe më pas të klikoni butonin “Gjurmo”. 

Në tabelën më poshtë do tju dalë emërtimi i shërbimit dhe 

statusi në të cilin ndodhet aplikimi juaj.Për cdo pyetje ose 

paqartësi 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! 
59 14.02.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

aplikimin 

për njehësimin e 

diplomës. 

15.02.2022 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/znj. Dalo, që kërkon të informohet në lidhje me aplikimin 

për njehësimin e diplomës.Sa më sipër lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

60 15.02.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

16.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije ju 

mund ta gjurmoni aplikimin nëpërmjet llogarisë suaj. Duke 

qënë se aplikimi bëhet në portal në llogarinë personale ne 

nuk mund ta gjurmojmë. Gjithashtu, ju mund të kontaktoni 

ASHK në kontaktet e mëposhtme:ankesa@ashk.gov.al 

ose 0800 88 11.Gjithë të mirat! 

E refuzuar Nuk ka 

61 15.02.2022 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

lidhjes martesës 

pas shpalljes 

16.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se martesa nuk mund të lidhet para se të 

kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes, duke llogaritur të 

shtunat dhe të djelat.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 

62 15.02.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit për 

njësimin e 

diplomës 

16.02.2022 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 aplikimin e 

kryer më datë 10.12.2021 për njehësimin e diplomës.Sa më 

sipër lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

63 15.02.2022 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacioni

n e ndryshimit të 

vendbanimit 

16.02.2022 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=

14419. Më pas, do të paraqiteni në sportelet e gjendjes civile 

të lagjes ku do të banoni në qytetin e Durrësit, ku do të 

dorëzoni dhe dokumentin e noteruar të banesës që mund të 

jetë një nga ato mëposhtë: 

 Certifikatë pronësie 

 Kontratë qiraje 

 Akt - përdorim banese 

 Letërnjoftim elektronik brenda afatit të vlefshmërisë 

Nëse në certifikatën familjare në Përmet, figuroni edhe me 

pjestarë të tjerë të familjes, fillimisht do kërkoni Vecim 

familje, pastaj do bëni ndryshimin e vendbanimit nga 

Përmeti në Durrës.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 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419


64 15.02.2022 Kërkesë për info 

për provimin 

që duhet të 

zhvilloj pas 

heqjes së lejes 

së drejtimit 

16.02.2022 Përshëndetje znj. ….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë 

zyrtar ku qytetari interesohet për provimin që duhet të 

zhvilloj pas heqjes së lejes së drejtimit.Lutemi, një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

65 16.02.2022 Kërkesë për info 

mbi gjëndjen 

juridike të 

pronës 

16.02.2022 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 verifikimin 

online të gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të 

tjera të pasurisë së 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.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

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

E plotë Nuk ka 

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


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! 
66 16.02.2022 Kërkesë për info 

mbi përfitimin 

e kompesimit 

të pronës 

16.02.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni më 

poshtë kërkesën e qytetarit në lidhje me aplikimin që duhet 

të kryej për kompesimin e pronës.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z. ....Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

67 16.02.2022 Kërkesë për info 

mbi përfitimin 

e të ardhurave 

të barrëlindjes 

16.02.2022 Përshëndetje!Në përgjigje të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se të ardhura nga barrëlindja përfitojne vetëm personat e 

siguruar (nëpërmjet punësimit ose vetëpunësimit) të cilët 

plotësojne kushtet e nenit 27, te ligjit nr. 7703, datë 

11.05.1993, "Për sigurimet shoqërore në Republikën e 

Shqipërisë", i ndryshuar,  në të cilin është përcaktuar si në 

vijim:E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar 

për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 

muaj  periudhë sigurimi në total (këtu përfshihen të gjitha 

punët e kryera në vite), deri në momentin që i lind e drejta 

për përfitim të paralindjes, dhe nga këto 12 muaj të paktën 

një muaj sigurim ta ketë gjatë shtatëzanisë.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 

68 16.02.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjes me 

vërtetim për 

16.02.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



individ të 

paregjistruar 

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 

informohet mbi pajisjen me vërtetim për individ të 

paregjistruar.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 
69 16.02.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjes me 

rinovimit të 

patentës në 

momentin që ai 

jeton jashtë 

vendit 

17.02.2022 Përshëndetje znj. …Duke ju uruar një vit të mbarë dhe 

falenderuar për bashkëpunimin e deritanishëm po ju 

përcjellim emailin e mëposhtëm. 

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 mëposhtë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar, ku 

z…..  kërkon të informohet mbi procedurën që duhet të 

ndjeki për kryerjen e rinovimit të patentës në momentin që ai 

jeton jashtë vendit..Lutemi për një përgjigje drejtuar 

kërkesës së qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

70 16.02.2022 Kërkesë për info 

mbi plotësimin 

A1Z 

17.02.2022 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 qytetarit të ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me 

mundësinë e plotësimit të formularit A1Z.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

71 16.02.2022 Kërkesë për info 17.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se E plotë Nuk ka 



mbi pajisjes me 

certificatë 

trungu 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim.Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.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! 
72 16.02.2022 Kërkesë për info 

mbi aplikimin 

për pension 

pleqërie 

17.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, nëse e kemi kuptuar 

qartë po ju bëjmë me dije si më poshtë vijon se si mund të 

aplikoni për pension pleqërie:Për të marrë shërbimin e 

kërkuar mund të aplikoni në portalin e-Albania.  

Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin “Aplikim për pension pleqërie, suplementar pilot, 

suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar për 

akademik" dhe 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.  

https://e- 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 kryeni aplikimin, 

Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar për kthim-përgjigjen, 

por do të mund të merrni atë me vulë dhe firmë elektronike 

duke klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-

Albania.Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju 

mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i 

gjeni: 

E plotë Nuk ka 

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


 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! 
73 17.02.2022 Kërkesë për info 

mbi ankesën e 

kryer 

17.02.2022 Përshëndetje znj. …Si nëpërmjet telefonit, ashtu edhe e-

mailit, jeni kontaktuar nga z…. me pozicion Drejtor në 

Drejtorinë e Administrimit të Qendrave.Numri i tij i 

kontaktit është: 0697738939.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

74 17.02.2022 Kërkesë për info 

mbi 

problematikën 

e hasur për 

pajisjen me 

vërtetim si 

individ i 

paregjistruar  

17.02.2022 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”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e znj…, e cila kërkon të informohet mbi 

pajisjen me vërtetim për individ të paregjistruar.Lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

75 17.02.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek për 

pajisjen me nr 

matrikulle 

17.02.2022 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 qytetarit të ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje 

me shqetësimin e paraqitur.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

76 17.02.2022 Kërkesë për info 

mbi afatin e 
17.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

pas shqyrtimit të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite 

E plotë Nuk ka 



kthimit të 

përgjigjes nga 

Policia Shtetit 

për formularin 

e rinovimit të 

pasaportës 

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 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 
77 17.02.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek për 

pajisjen me 

Vërtetim për 

pagimin e 

kontributeve 

për individin  

17.02.2022 Përshëndetje 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 

“Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin " 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.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet 

të prisni shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të 

mund të merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke 

klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. 

Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

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


78 17.02.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek për 

pajisjen me 

Vërtetim për 

derdhje 

kontributesh në 

kooperativa 

bujqësore  

17.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a 

specifikoni problematikën që hasni në portal që të kemi 

mundësinë tju informojmë. Vërtetimin e derdhjes së 

kontributeve mund ta merrni vetëm nëpërmjet llogarisë suaj 

në portal.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 

79 17.02.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek aplikimin 

për ID kartë  

17.02.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se përsa i përket shërbimit " Aplikim për kartë 

identiteti"ju mund të ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/Klikoni linkun dhe plotësoni 

të dhënat e kërkuara. 

 Zgjidh datën dhe orarin 

 Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Më pas 

paraqituni në ditën dhe orën e caktuar me kuponin e blerë në 

Postën Shqiptare si dhe dokumentin e identifikimit.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 

80 17.02.2022 Kërkesë jashtë 

kompetencave të 

institucionit  

17.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se për këtë informacion duhet të drejtoheni 

pranë mjekut të familjes.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 

81 17.02.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

në llogarinë 

ealbania 

18.02.2022 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 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


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 
82 18.02.2022 Kërkesë për info 

mbi përfitimin 

e shërbimit 

Pension 

Familjar  

18.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj për informacion, ju 

bëjmë me dije se ju mund të aplikoni nëpërmjet portalit e-

Albania për shërbimin që kërkoni.Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin “Aplikim 

për pension familjar" dhe më pas  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Pasi të kryeni aplikimin, duhet të dorëzoni 

dokumentacionin nëpërmjet shërbimit postar pranë 

Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore që mbulon 

vendbanimin 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 

83 18.02.2022 Kërkesë për info 

mbi përfitimin 

e bonusit të 

fëmijës së 

lindur jashtë si 

dhe 

regjistrimit  

18.02.2022 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. 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 

E plotë Nuk ka 



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! 
84 18.02.2022 Kërkesë për info 

mbi shërbimin 

“Licencimi i 

individëve për 

herë të parë 

(shkalla e 

dytë), për 

ushtrimin e 

aktivitetit në 

fushën e 

vlerësimit të 

21.02.2022 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 “Licencimi i individëve për 

herë të parë (shkalla e dytë), për ushtrimin e aktivitetit në 

fushën e vlerësimit të 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. dhe më 

pas linkun e shërbimit:https://e-

E plotë Nuk ka 

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


pasurive të 

paluajtshme" 

albania.al/eAlbaniaServices/MIE/9287/MIE_9287_n3_s1_w

eb.aspx?service_code=9287 

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 kryeni aplikimin, Ju nuk duhet 

të prisni shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të 

mund të merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke 

klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-

Albania.Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju 

mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA. Sportelet i 

gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Tiranës) 

Për 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! 
85 19.02.2022 Kërkesë për info 

mbi gjurmimin 

e aplikimit 

21.02.2022 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. 

E plotë Nuk ka 
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Gjithashtu në fletën e aplikimit shikoni datën e fillimit dhe 

përfundimit të afatit ligjor të shërbimit të kërkuar.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! 
86 20.02.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen 

me certifikatë 

martese 

21.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për t'u pajisur me certifikatë nga akti i martesë në rastin kur 

martesa është lidhur para vitit 2008 ju duhet të paraqiteni 

pranë sporteleve të Gjendjes Civile ku ju keni vendbanimi. 

 Gjithashtu ku dokument që të jetë i vlefshëm jashtë 

vendit duhet përkthyer  dhe noterizuar. Dokumenti duhet të 

legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas ju vazhdoni 

procedurat në Maltë. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.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. 

Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

87 20.02.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen 

me certifikatë 

vaksinimi 

21.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

pas kryerjes së një ose dy dozave të vaksinimit, ju do të 

njoftoheni nëpërmjet një mesazhi në telefonin tuaj kur 

certifikata të jetë gati për t’u shkarkuar në portalin e-

Albania.Pas ardhjes së mesazhit, mjafton të futeni në e-

Albania me të dhënat tuaja personale dhe të kërkoni këtë 

shërbim: “Certifikatë Vaksinimi Covid-19”.Pasi ta shkarkoni 

Certifikatën e vaksinimit Covid-19 me kodin unik, Ju mund 

ta gjeni në çdo kohë në seksionin “Dokumentet e mia” tek 

hapësira juaj në portalin e-Albania.Për të scanuar certifikatën 

e vaksinimit duhet të provoni skanimin e dokumentit me anë 

te shërbimit  "CovidPassAl", të cilin e gjeni në aplikacionin 

e-albania.Duhet te keni parasysh se, scanimi i certifikatës 

bëhet vetëm nga aplikacioni i e-albania.Nëse nuk e kryeni 

E plotë Nuk ka 
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dot këtë procedurë mund të paraqiteni në sportelet 

ADISA.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! 
88 19.02.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

21.02.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

lutem klikoni linkun : https://www.adisa.gov.al/mundesi-

punesimi/  për të parë vëndet vakante në ADISA për secilin 

qytet, dhe  informacionin përkatës për secilin pozicion . Në 

linkun e mesipërm do të gjeni edhe adresën e emailit ku 

duhet të dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

89 21.02.2022 Kërkesë për info 

mbi njësimin e 

diplomës së së 

lëshuar jashtë 

vendit 

21.02.2022 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 aplikimin e 

kryer  për njehësimin e diplomës.Sa më sipër lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

90 21.02.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

21.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se përgjigjja për aplikimin tuaj ju vjen në 

seksionin '' DOKUMENTAT E MIA '' në e-albania. 

Logohuni me të dhënat personale në platformë dhe shkoni 

tek ''HAPËSIRA IME'' për të kontrolluar përgjigjen. Në 

rast se nuk ju është kthyer përgjigje ju mund të gjurmoni 

aplikimin tuaj si më poshtë:Për të gjurmuar një aplikim të 

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

 Të ruani numrin e referencës (që e keni gjithmonë të 

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

E plotë Nuk ka 
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 Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer 

aplikimin. Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer 

duhet të klikoni “Përdor” dhe më poshtë do t‘ju 

shfaqet kjo tabelë: 

Mjafton që ju të vendosni numrin e referencës në hapsirën 

boshe dhe më pas të klikoni butonin “Gjurmo”.Në tabelën 

më poshtë do tju dalë emërtimi i shërbimit dhe statusi në të 

cilin ndodhet aplikimi juaj.Për cdo pyetje ose paqartësi 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! 
91 20.02.2022 Ankesë për një 

punonjës së 

ASHK-së 

21.02.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni në emailin e mëposhtëm, ankesën e qytetarit për 

punonjësen tuaj znj..., për aplikimin që kam bërë me nr 

64658 datë 16/11/2021 dhe përllogaritjet që ka bërë me datë 

15/02/2022 , duke më krijuar një dëm ekonomik prej 304804 

lek. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

92 21.02.2022 Kërkesë për info 

mbi përfitimin 

e lejes së 

lindjes 

21.02.2022 Përshëndetje! Në lidhje me sa keni shkruar, ju bëjmë me dije 

se, nëpërmjet sigurimit vullnetar nuk mund të përfitohen të 

ardhura për barrëlindja, nga skema e sigurimeve shoqërore. 

(Sigurimi vullnetar bëhet për të siguruar vjetërsi në punë për 

efekt pensioni pleqërie, familjar, invaliditet).Të ardhura nga 

barrëlindja përfitojne vetëm personat e siguruar (nëpërmjet 

punësimit ose vetëpunësimit) të cilët plotësojne kushtet e 

nenit 27, te ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, "Për sigurimet 

E plotë Nuk ka 



shoqërore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar,  në të 

cilin është përcaktuar si në vijim:E ardhura për barrëlindje i 

paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, 

kur ajo ka 12 muaj  periudhë sigurimi në total (këtu 

përfshihen të gjitha punët e kryera në vite), deri në 

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

nga këto 12 muaj të paktën një muaj sigurim ta ketë gjatë 

shtatëzanisë.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! 
93 21.02.2022 Kërkesë për info 

mbi përfitimin e 

lejes së lindjes 

22.02.2022 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 procedurën që duhet të ndjekë për 

të përfituar lejen e lindjes.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

94 21.02.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

22.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

për tu informuar mbi statusin e aplikimit tuaj nëse nuk e 

gjurmoni dot nëpërmjet llogarisë tuaj në eAlbania lutemi, 

telefononi call center e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

0800 88 11.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

95 21.02.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit për leje 

pune 

22.02.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



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

ku qytetari kërkon të informohet mbi aplikimin që ka kryer për 

lejen e punës më datë 11.02.2022.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

emailit të mëposhtëm.Faleminderit  

96 21.02.2022 Kërkesë për info 

mbi përfitimin e 

vërtetimit 

derdhje 

kontributesh në 

bujqësi 

22.02.2022 Përshëndetje 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 

“Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetëpunësuarve në 

bujqësi" ose në linkun https://e-

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

5035 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.aspxNë 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 kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Tiranës) 

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


97 21.02.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

22.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e ardhshëm 

nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit.Nëse martesa do të lidhet në 

një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor nga shpallja e 

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për 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 

E plotë Nuk ka 



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! 
98 21.02.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

22.02.2022 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 

99 22.02.2022 Kërkesë për info 

statusin juridik 

të pronës 

22.02.2022 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 dhënie të 

informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme" ose 

në linkun https://e-

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

9476 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 –

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
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 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Tiranës) 

Për 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! 
100 22.02.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e pajisjes me 

librezë pensioni 

22.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për t'u pajisur me librezë pensioni ju mund të 

paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve 

Shoqërore, e cila mbulon vendbanimin tuaj. Gjithashtu ju 

mund të aplikoni nëpërmjet portalit eAlbania për tu pajisur 

me Vërtetim Pensioni, i cili ka të njëjtë vlerë ligjore si 

libreza e pensionit. Mëposhtë po ju përshkruaj si mund të 

pajiseni me Vërtetim Pensioni.Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin 

“Vërtetim pensioni" ose në linkun https://e-

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

5033 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.aspxNë vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al
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 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

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

Tiranës) 

Për 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! 
101 22.02.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e regjistrimit të 

fëmijës së lindur 

jashtë 

22.02.2022 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 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


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 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! 
102 23.02.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit 

pasaportë për 

fëmijën 

23.02.2022 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_

13882_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: https://rezervo.aleat.al/.Klikoni linkun dhe plotësoni 

të dhënat e kërkuara tek plotësimi i nr ID për fëmijën ju 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
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rikujtojmë që mund ta gjeni tek certifikata e lindjes. 

 Zgjidh datën dhe orarin 

 Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë0800 

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! 
103 23.02.2022 Ankesë për mos 

lëvrimin e 

shërbimit nga 

ASHK brënda 

afatit ligjor 

23.02.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni në 

emailin e mëposhtëm, ankesën e qytetarit në lidhje me 

aplikimin e kryer për pajisje me Certifikatë Pronësie.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

104 24.02.2022 Ankesë mbi 

heqjen e 

ndihmës 

ekonomike 

24.02.2022 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 mbi mos përfitimin e ndihmës 

ekonomike.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

105 24.02.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

24.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

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

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

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

E plotë Nuk ka 



legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në 

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 



ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
106 24.02.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

kërkesës për 

legalizim të bërë 

në vitin 2015 

25.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet t'i drejtoheni me një kërkesë me shkrim Drejtorisë 

Vendore përkatëse duke shprehur qartë kërkesë tuaj si dhe 

duke bashkëlidhur fotokopje të dokumentave që dispononi. 

Kontaktet e Drejtorisë si mëposhtë vijon: 

INA PELESHKA 

Drejtoria Vendore Tirana Jug 

Adresa:  Tirana Business Park, Rinas 
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 25.02.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

vërtetim derdhje 

kontributesh 

25.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

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

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908 

E plotë Nuk ka 
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https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13885 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886 

 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 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 25.02.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

28.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim.Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.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 

109 25.02.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit për 

28.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se për 

shërbimin elektronik "Aplikim për pasaportë biometrike" 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
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pasaportë 

biometrike 
tërheqja e pasaportës bëhet në Rajonin e 

Policisë/Komisariatin e Qytetit nën juridiksion, nga aplikanti 

ose me prokurë sikurse në aplikim.Afati kohor i prodhimit të 

pasaportës është 15 ditë dhe për pasaportë me procedurë të 

përshpejtuar 2-3 ditë (përjashtohen ditët pushim të festave 

zyrtare).  Në rast dokumentacioni gabim, koha e prodhimit 

zgjat më shumë ditë.Gjithashtu ju mund ta kontrolloni 

statusin e aplikimit në linkun: https://www.aleat.al/al/check-

status/CheckStatusForm. 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! 
110 26.02.2022 Kërkesë për info 

mbi mënyrën e 

regjistrimit të 

vendimit të 

gjykatës së 

formës së prerë 

28.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se ju 

mund të aplikoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin e 

kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, 

apo të një akti administrative”Ju mund të aplikoni për 

shërbimin e kërkuar në  platformën qeveritare e-Albania në 

linkun: https://e-

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

9444 dhe aplikoni duke plotësuar formularin elektronik 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 

Vendimi i Gjykatës ose çdo document tjetër duhet të 

ngarkohet në të gjitha rubrikat e detyrueshme në hapin e 

tretë.Aplikimi për shërbimin “Aplikim për regjistrimin e 

kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, 

apo të një akti administrative” penalizohet me gjobë, 30 ditë 

pas datë që vendimi ka marrë formë të prerë. Në hapin e 

E plotë Nuk ka 

https://www.aleat.al/al/check-status/CheckStatusForm
https://www.aleat.al/al/check-status/CheckStatusForm


tretë, si datë lëshimi të dokumentit do të vendosni datën e 

marrjes formë të prerë. 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 
111 28.02.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

28.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim.Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.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 

 

 

  


