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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1 Fokopje e Kartës së Identitetit Zyra e Gjendjes Civile Po

2 Kërkesë me shkrim Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e-albania;

Sporteli i ADISA;

Enti Kombëtar i Banesave

Tiranë 

Durrës 

Elbasan

Korcë

Gjirokastër 

Fier

Vlorë

Berat 

Lezhë

Shkodër 

Kukës

Dibër

Sporteli i ADISA: në Tiranë, 

Krujë, Kavajë, Fier, Gjirokastër 

dhe Shkodër;

Në çdo bashki/ njësi 

administrative në Republikën 

në Shqipërisë

Dega Tiranë: Rruga e Kavajës 

Godina e ish shtëpisë botuese 

''Naim Frashëri'' Nd.80 H.1 K.5;

Dega Fier: Lagja 11 Janari prapa 

prefekturës Fier;

Dega Durrës: Lagja 12 Rruga: 

Koço Kazanxhi Durrës;

Dega Vlorë: Lagjia Pavarësia 

Rruga Pelivan Leskaj;

Dega Gjirokastër: Lagja 18 Shtatori 

Rruga Studenti K.1;

Dega Berat :Lagja 30 Vjetori 

Bulevardi Republika P.Nr.6 K.5;

Dega Elbasan: Rr.Kongresi i 

Elbasanit P.71/1.K.1;

Dega Shkodër : Rr. Marin Bicikemi, 

Lagja Perlat Rexhepi, përballë 

hotel Kolping;

Dega Dibër: Bulevardi Elez Isufi, 

Godina e Qarkut Dibër, kati V;

Dega Korcë: Rruga Edit Durham;

Dega Kukës : Sheshi Skënderbej, 

Godina e Bashkisë;

Dega Lezhë: Rruga Luigj Gurakuqi, 

Ish ndërtesa e Raifaisen, kati III;

Online: 24 orë

ADISA: E hënë- E premte: 

ora 08:00- 15:00;

E hënë - e premte, ora: 

08:00 - 16:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i formularit 

të aplikimit

Ofrohet informacion dhe mundësi 

për dorëzimin e aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Shërbim pa pagesë

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

KARTELË INFORMATIVE

Shtyrje afati kredie me 3%

Masa e subvencionit të interesave të kredisë për familjet që përfitojnë kredi të lehtësuara

nga shteti, për banesa me kosto të ulët, bazuar në ligjin nr. 22/2018, “Për strehimin social”, është

e barabartë me diferencën që rezulton ndërmjet interesit vjetor të kredisë në tregun e lirë me

interesin në varësi të aftësisë përballuese të familjes, me kusht që interesi dhe principali që

paguan familja të mos jenë më të mëdha së aftësia e familjes për t’i përballuar, sipas përcaktimeve

të nenit 3, të ligjit nr. 22/2018, “Për strehimin social”.
Masa e subvencionit të interesave të kredisë për familjet që përfitojnë kredi të lehtësuara

nga shteti, për banesa me kosto të ulët.

Familjet që përfitojnë kredi të lehtësuara nga shteti, për banesa me kosto të ulët, bazuar në ligjin nr. 22/2018, “Për strehimin social”

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

15 ditë-30 ditë

Individët/familjet e miratuara me vendim të këshillit të njësisë së vetëqeverisjes vendore duhet të kujdesen për gjetjen e një banese 

për blerje me kredi dhe kanë një afat 6-mujor nga data e marrjes së njoftimit për lidhjen e kontratës me institucionin financiar. Në 

Kur familja paraqitet pranë institucionit financiar dhe institucionit që monitoron

subvencionim e kredisë brenda 6 muajve nga data e njoftimit (publik/shpallja e listave/me

shkresë), duke kërkuar shtyrje të afatit, emri i subjektit vazhdon të qëndrojë në listë pritjeje edhe

për 6 muaj të tjerë.

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                                   Me e-mail

Enti Kombëtar i Banesave (EKB)

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

EKB web: www.ekb.gov.al/

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike:  0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 

E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00



16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

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

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 453, datë 3.7.2019 "Për masën e subvencionit të interesave të kredisë dhe

procedurën e dhënies së tij për familjet që përfitojnë banesë

me kosto të ulët, më kredi të lehtësuara nga shteti"

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al


