
 

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 28.02.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

vërtetim për 

pagesën e 

papunësisë 

01.03.2022 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 për vërtetim pagë papunësie" ose në linkun: 

https://e-

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

7182 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 

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. 

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


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! 
2 01.03.2022 Kërkesë për 

asistencë  mbi 

problematikën e 

paraqitur në 

deklarimin e 

sigurimeve 

01.03.2022 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”.Sa më sipër gjeni 

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

procedurën që duhet të ndjek për problematikën e 

mëposhtme:Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

3 01.03.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit për 

pasaportë 

biometrike 

01.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për 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://ëëë.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 

E plotë Nuk ka 

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


deri në 19:00.Faleminderit! 

4 01.03.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

regjistrimin e 

vendimit të 

gjykatës së 

formës së prerë 

02.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

nëse keni vështirësi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund 

t'i drejtoheni sporteleve fizikie të 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 02.03.2022 Kërkesë e 

paplotë 

02.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Ju e keni regjistruar kontratën e shit blerjes në 

ASHK? Gjithashtu dokumentat bashkelidhur jane të pa 

lexueshme.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 

6 02.03.2022 Kërkesë për 

statusin e 

aplikimit 

02.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 



pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. 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! 
7 02.03.2022 Kërkesë për info 

mbi 

përjashtimin nga 

tatimi mbi të 

ardhurat e 

pensionit në 

rastin e shtetasve 

amerikan që 

përfitojnë një 

pension në 

SHBA 

02.03.2022 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”.Sa më sipër 

gjeni mëposhtë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar, të 

cilët kërkojnë të informohen mbi përjashtimin nga tatimi 

mbi të ardhurat e pensionit në rastin e shtetasve amerikan që 

përfitojnë një pension në SHBA.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

8 02.03.2022 Kërkesë për info 

për mos 

pasqyrimin e 

certifikatës së 

shërimit në 

portalin e-

albania. 

02.03.2022 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 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”.Në emailin 

e meposhtem gjeni kërkesën e të znj.... ardhur në emailin 

tonë zyrtar, e cila kërkon të informohet për mos pasqyrimin 

e certifikatës së shërimit në portalin e-albania. 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

9 02.03.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

02.03.2022 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-

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


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! 
10 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certifikatë nga 

akti i lindjes 

para vitit 2008 

02.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë 

nga akti i lindjes" në rastet kur ajo është lidhur para vitit 

2008 ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

dokumentin e kërkuar. Pasi kryeni aplikimin online ju duhet 

të parqiteni pranë Njësisë Administrative për ta tërhequr.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 

11 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

hapjen e 

aplikimeve për 

formularin 

A1Z 

02.03.2022 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 

12 02.03.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

02.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni linkun:http://ëëë.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 

E plotë Nuk ka 

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


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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 
13 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi afatin 

dhe procedurën 

e regjistrimit të 

fëmijës së 

lindur jashtë 

vendit 

02.03.2022 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 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 

E plotë Nuk ka 



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! 
14 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

shërbimin 

kalim pronësie 

03.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

kalimi i pronësisë kryhet para noterit dhe sipas kushteve që 

bien dakort të dy palët. Më pas bëhet regjistrimit nëpërmjet 

portalit.Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit ose 

keni nevojë për asistencë Ju mund t'i drejtoheni sporteleve 

fizikie te ADISA.Sportelet në Tiranë 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 

15 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

shërbimin 

“Vërtetim për 

pagimin e 

kontributeve 

për individin"  

03.03.2022 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 pagimin e kontributeve për individin" ose në 

linkun: 

https://e-

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

11167 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-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11167
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11167
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11167
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


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 nëpërmjet 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 
16 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen“Certifi

katën e 

ekspertit 

zjarrfikës 

privat " 

03.03.2022 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 

kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të informohet për 

kërkesën e tij për tu pajisur me shërbimin "Certifikatën e 

ekspertit zjarrfikës privat" për të cilin e kanë informuar që 

për këtë çështje do të informoheni online.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

17 03.03.2022 Kërkesë për 

info mbi për 

procedurën 

03.03.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


që duhet 

të kryej për 

pasqyrimin e 

certifikatë së 

shërimit të 

bashkëshortit 

shtetas të huaj 

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 për procedurën që duhet të kryej për pasqyrimin 

e certifikatë së shërimit të bashkëshortit shtetas të 

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

juaj.Faleminderit! 
18 03.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

kërkon të 

informohet mbi 

aplikimin e 

kryer 27/07/20

21 për Kalim 

Pronësie të 

objektit pa 

titull/truallit 

funksional/ 

oborrit në 

përdorim 

Nr.prot, 13555 

Date 

27/07/2021. 

03.03.2022 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 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 aplikimin e kryer 27/07/2021 për Kalim 

Pronësie të objektit pa titull/truallit funksional/ oborrit në 

përdorim Nr.prot, 13555 Date 

27/07/2021. S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

19 03.03.2022 Kërkesë për 

info mbi afatin 

ligjor për 

lëvrimin e 

shërbimit 

03.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

datën  e përfundimit të shërbimit që ju keni aplikuar mund ta 

shikoni në fletën e aplikimit me të cilën keni kryer pagesën. 

Për më shumë informacion mbi shërbimin bashkëlidhur 

mund të gjeni kartelën informative.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 



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

20 03.03.2022 Kërkesë për 

info për 

pajisjen me 

certifikatë nga 

akti i martesë 

03.03.2022 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.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 

21 03.03.2022 Kërkesë për 

info për 

transaksionet e 

kryera 5 vitet e 

fundit 

04.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se, 

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://e-

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

9477. Fillimisht 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. 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.Nëse pagesa kryhet 

në bankë ose postë, duhet që t`i riktheheni edhe njëherë 

aplikimit për të ngarkuar mandatpagesan.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 

E plotë Nuk ka 



“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! 
22 03.03.2022 Kërkesë për 

info për 

pajisjen me 

vërtetim për 

kontributet e 

derdhura 

04.03.2022 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 periudha pune në ndërmarrje shtetërore (para 

datës 01.01.1994) " si dhe “Vërtetim për pagesën e 

kontributeve të sigurimeve shoqërore nga 01.01.1994 deri 

31.12.2011”ose në linket mëposhtë: 

https://e-

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

13886 

https://e-

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

13888 

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 nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
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 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! 
23 03.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

04.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Do ishte e nevojshme nr i aplikimeve për të 

cilat ju keni ankesë. 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 

24 03.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

04.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Do ishte e domosdoshme nr i aplikimit që keni 

kryer. i cili gjendet tek formulari i aplikimit me të cilin ju 

keni kryer pagesën si dhe mandat pagesën.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 

25 03.03.2022 Ankesë për mos 

marrje shërbimi 

në brenda 

afateve ligjore 

04.03.2022 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 

 mëposhtë kërkesën e qytetarit, i cili nuk ka marrë shërbimin 

E deleguar Nuk ka 



e kërkuar. Pagesa është kryer online.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 
26 04.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mundësinë dhe 

kriteret e 

hapjes së një 

zyre ADISA 

04.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të email-it tuaj, Ju informojmë se 

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 

(ADISA), është person juridik publik, i organizuar në 

formën e agjencisë autonome, me seli në Tiranë, në varësi të 

Kryeministrisë. ADISA ështe ngritur dhe funksionon bazuar 

në Ligjin nr. 13/2016 datë 18.02.2016 “Për mënyrën e 

ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e 

Shqipërisë”. ADISA nëpërmjet sporteleve fizike në zyrat 

Rajonale, vendore dhe zyrave me një ndalesë prane 

bashkive, asiston qytetarët në procesin e aplikimit për 

përfitimin e shërbimeve publike.Sa më sipër, Ju informojmë 

se shtrirja në territor e ADISA-s realizohet nëpërmjet planit 

vjetor të punës se këtij institucioni  dhe nuk është proces qe 

iniciohet nga institucione/ subjekte të tjera shtetërore apo 

private.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 

27 04.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

04.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Karta e identitetit do ishte e nevojshme për të 

kuptuar ku qëndron problematika.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 

28 04.03.2022 Kërkesë statusin 

e aplikimit 

04.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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. 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! 
29 04.03.2022 Kërkesë për 

info kohën kur 

mund të 

aplikohet për 

rinovim 

pasaportë 

04.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, ju munsd të 

aplikoni për rinovim pasaporte biometrike 3 - 6 muaj para 

afatit të skadencë.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 04.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

konfirmimin e 

lejes së 

barrlindjes 

07.03.2022 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 znj... kërkon të informohet nëse është 

konfirmuar leja e barrlindjes.Bashkëlidhur ID kartë.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj...Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

31 05.03.2022 Ankesë mbi 

vonesën e 

lëvrimit të 

shërbimit të 

ASHK-së 

07.03.2022 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 deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

 mëposhtë kërkesën e qytetarit si dhe dokumentacionin që 

vërteton kryerjen e pagesës online.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 
32 05.03.2022 Ankesë mbi 

vonesën e 

lëvrimit të 

aplikimit për leje 

legalizimi 

07.03.2022 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 drejtorive mund t'i gjeni në linkun e 

mëposhtëm:ëëë.ashk.gov.al/kontakt/drejtorite-vendore/ 

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 

33 06.03.2022 Kërkesë për 

info nëse duhet 

t’i nënshtrohet 

provimit për 

rinovimin e 

lejes së 

drejtimit. 

07.03.2022 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 nëse duhet t’i nënshtrohet provimit 

për rinovimin e lejes së drejtimit. Lutemi, një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

34 07.03.2022 Ankesë mbi 

vonesën e 

lëvrimit të 

aplikimit për 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

në gjithë 

territorin 

07.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

formularin e aplikimit me të cilin keni kryer pagesën në 

mënyrë që ta përcjellim tek institucioni përgjegjës.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 refuzuar Nuk ka 

http://www.ashk.gov.al/kontakt/drejtorite-vendore/


19:00.Faleminderit! 

35 06.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin e 

kryer për 

njehësimin e 

diplomës 

07.03.2022 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…, 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 

36 07.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

e aplikimit të 

rinovimit të 

pasaportës 

07.03.2022 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://e-

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

9765. 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 rikujtojmë që mund ta gjeni 

tek certifikata e lindjes 

 Zgjidh datën dhe orarin 

 Në fund zgjidh rezervo 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9765
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9765
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9765
https://rezervo.aleat.al/


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! 
37 07.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me statusin e 

aplikimit 

07.03.2022 Përshëndetje znj....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. 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! 

E plotë Nuk ka 

38 07.03.2022 Ankesë për 

mos lëvrimin e 

shërbimit 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

07.03.2022 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  mëposhtë kërkesën e qytetarit, i 

cili nuk ka marrë shërbimin e kërkuar. Bashkëlidhur mandat 

pagesa dhe formulari i aplikimit.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

39 07.03.2022 Kërkesë për 07.03.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë E deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


info në lidhje 

me pajisen 

me Certifikatë 

Rezidence një 

subjekt që 

është degë e 

një shoqërie të 

huaj 

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 ardhur në emailin tonë zyrtar, në 

të cilin kërkojnë informacion se si mund të pajisen 

me Certifikatë Rezidence një subjekt që është degë e një 

shoqërie të huaj.Faleminderit! 
40 07.03.2022 Kërkesë për 

reset passëordi 

08.03.2022 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 

41 07.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me proceduren 

që duhet të 

ndjekë për 

aplikimin për 

leje 

rikonstruksioni 

08.03.2022 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 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, lutem gjeni 

mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

procedure që duhet të ndjekë për aplikimin për leje 

E deleguar Nuk ka 



rikonstruksioni.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar 

në adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z…..Faleminderit 
42 07.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

certificate 

rezidente 

fiskale për 

pensionistët 

italianë 

08.03.2022 Në përgjigje të kërkesës së mëposhtme të Znj. për t’u pajisur 

me Çertifikatë Rezidence Tatimore nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve, sipas  Marrëveshjes Tatimore të 

përfunduar ndërmjet RSH dhe Italisë, për efekt të përfitimit 

të pensionit nga shteti Italian, si më poshtë iu sqarojmë 

procedurën që duhet ndjekur për të aplikuar në 

DPT:Kërkesë me shkrim në të cilën të përcaktohet shteti dhe 

viti fiskal për të cilën aplikojnë, si dhe  informacion të plotë 

në lidhje me arsyet e kërkesës për pajisje me Çertifikatë 

Rezidence Tatimore.Kërkesa duhet të jetë me nënshkrimin 

original të aplikuesit (emër/mbiemër-nënshkrim dhe firmë), 

si dhe të dhënat e plota të adresës së banimit 

aktual.Vërtetim origjinal lëshuar nga Drejtoria e Policisë së 

Shtetit në të cilin jepen hyrje-daljet në Republikën e 

Shqipërisë,  si dhe vërtetim në lidhje me adresën e banimit, 

si dhe kopje të dokumentit/dokumentave identifikues të 

përdorur nga individi aplikues.Kjo e fundit i referohet 

rasteve për individët që kanë më shumë se një 

pasaportë.Dokumentat që vërtetojnë të ardhurat personale të 

përfituara dhe deklaruara  brenda dhe jashtë Republikës së 

Shqipërisë. Për të vërtetuar të ardhurat e përfituara brenda 

dhe jashtë Republikës së Shqipërisë duhet të 

depozitohen kopje të dokumentave justifikues, si; kontrata e 

shërbimit apo/dhe punësimit, dokument 

dhe/ose formularë zyrtarë që  vërtetojnë shumën e të 

ardhurave të përfituara nga vendi i burimit (Formulari 

INPS_Instituti Kombetar Sig.Shoq.Italy), deklarimin dhe 

tatimin e paguar nëse ka sipas rastit.(dokumentat duhet të  

jenë në gjuhën shqipe, ose të përkthyer dhe legalizuar nga 

zyrë noteriale).Kontrata e pronësisë së bashku me nje kopje 

E plotë Nuk ka 



të çertifikatës së pasurisë së paluajtshme, të banesës ku 

banon apo kontrata e qerasë sipas rastit, ku referuar kësaj të 

fundit dhe pagesën e tatimit mbi qeranë të mbajtur në burim. 
(kopje kontrate origjinale dhe/ose e njehësuar me 

origjinalin, për rastin kur është me qera dhe/ose 

blerë, kopje të certifikatës së pronësisë së banesës për rastin 

me qera dhe/ose blerë).Kopje të dokumentit të identifikimit, 

passaportë ose kartë indetiteti, brenda afateve ligjore përsa i 

takon vlefshmërisë.Ju faleminderit, 
43 08.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

certificate 

rezidente 

fiskale për 

pensionistët 

italianë 

09.03.2022 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 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 

do të mund të gjeni kërkesën e znj., e cila kërkon të 

informohet mbi përfitimin e Certifikatës Fiskale për 

pensionistët italianë, të cilët dëshirojnë të jetojnë në 

Shqipëri.Në email kemi vendosur dhe komunikimin me 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

44 08.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

hartë kadastrale 

09.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

seju do të pajiseni me hartë kadastrale nëse ju keni bërë 

aplikimin dhe pagesën edhe për këtë shërbim jo vetëm për 

kartelën e pasurisë.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 

45 08.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

09.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 



e lidhjes së 

martesës me 

shtetas të huaj 

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 (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! 
46 08.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

09.03.2022 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 

47 09.03.2022 Kërkesë për 

punësim 

10.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni linkun: 

http://ëëë.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 

48 09.03.2022 Kërkesë për 

reset passëordi 

10.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 

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


 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 
49 10.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

që duhet të 

ndjekë për 

aplikimin për 

leje ndërtimi të 

brendshme 

10.03.2022 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 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, lutem gjeni 

mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

procedure që duhet të ndjekë për aplikimin për leje ndërtimi. 

Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z…. 

E deleguar Nuk ka 

50 10.03.2022 Ankesë për mos 

lëvrimin e 

shërbimit të 

kërkuar te 

ASHK-ja 

10.03.2022 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  mëposhtë kërkesën e z...., i cili 

nuk ka marrë shërbimin e kërkuar. Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

51 10.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me 

funksionimin e 

10.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Zyra ADISA Kombinat punon cdo ditë nga ora 08.00 deri 

15.00 për të asistuar qytetarët në kryerjen e 

aplikimeve.Përsa i takon sistemit ka pasur shkëputje të 

E plotë Nuk ka 



portalit 

eAlbania 

vazhdueshme.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 
52 11.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

vërtetim 

pikësh. 

11.03.2022 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…., ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me pajisjen 

me vërtetim pikësh.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

53 11.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

11.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni një 

kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë sepse 

nuk ju kemi dërguar kërkesë për dokumentacion.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 

54 11.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

aplikimin e disa 

shërbimeve të 

ASHK-së 

11.03.2022 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 shërbimet: 

“Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët 

dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)" ose në 

linkun: https://e-

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

9477 

“Aplikim për lëshim kopje kartele të pasurisë” ose në 

linkun: https://e-

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

9461 

Si dhe shërbimin “Aplikim për lëshim kopje të fragmentit të 

hartës kadastrale” ose në linkun https://e-

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

9462 

E plotë Nuk ka 
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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 nëpërmjet 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  
55 11.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

statusin e 

aplikimit 

15.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 
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pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. 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! 
56 11.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

aplikimin për 

pasaportë 

biometrike 

15.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se aplikimi për pasaportë biometrike kryhet 

vetëm në zyrbn ALEAT 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 

57 11.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

15.03.2022 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 
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(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! 
58 12.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

15.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se ju mund të aplikoni për "Aplikim për Leje 

Martese (Nulla Osta Matrimonio)" nëpërmjet portalit 

eAlbania në linkun: https://e-

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

9781. Për këtë certifikatë aplikohet pasi është kryer shpallja 

e martesë dhe ju jeni pajisur me Certifikatë për lidhje 

martese.Prokurën mund ta bëni në Konsullatën Shqiptare në 

Milano dhe duhet të jeni të dy prezent.Dokumentat që duhet 

E plotë Nuk ka 
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të ketë bashkëshorti juaj për të shpallur martesë në Shqipëri 

janë 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 

(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.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 13.03.2022 Kërkesë për info 

mbi afatin e 

përgjigjes së 

komisariatit për 

pasaportë 

biometrike 

15.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

afati i përgjigjes nga Policia e Shtetit është 1 ditë për 

aplikim emergjent dhe 1-7 ditë për aplikim normal.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 

60 13.03.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit për 

pasaportë 

biometrike 

15.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje/rinovim 

të Kartës së Identitetit ose rinovim të Pasaportës Biometrike 

kur pasaporta është lëshuar pas datës 31 Dhjetor 2011, 

nevojitet të rezervoni takimin pranë zyrave të ALEAT duke 

klikuar: 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. 

Kujdes! Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me 

aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin që do të duhet ta 

dorëzoni pranë Zyrës së 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

61 14.03.2022 Ankesë për mos 15.03.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


shfaqen e dozës 

së dytë të 

vaksinës 

“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.... ardhur në emailin tonë 

zyrtar, e cila paraqet problematikën e saj në lidhje me 

shfaqjen e dozës së dytë të vaksinës. S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 
62 14.03.2022 Kërkesë statusin 

e aplikimit 

15.03.2022 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. 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! 

E plotë Nuk ka 

63 14.03.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit për 

regjistrim 

biznesi të ri 

15.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

aplikimin për të regjistruar një biznes të ri mund ta bëni 

online përmes platformës e-albania, duke kërkuar shërbimin 

'' Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik '' ose 

duke klikuar në këtë link: https://e-

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

4930.Klikoni opsionin ''Përdor'' dhe plotësoni formularin 

elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në 

E plotë Nuk ka 
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formular më, pas klikoni butonin “Dërgo” në fund të 

formularit.Përgjigjja për miratim/refuzim ju vjen në email. 

Pas njoftimit në email hyni në faqen ëëë.qkb.gov.al dhe 

shkon tek rubrika “Kërko” më pas “Kërko në regjistrin 

tregtar” më tej “Kërko për statusin e aplikimit të subjektit”, 

vendos emër mbiemër si dhe numër aplikimt. Pas këtyre 

hapave do ju shfaqet NIPT.Pas miratimit të Nipt-it duhet të 

regjistroni biznesin në e-albania duke u loguar si biznes ku 

vendosni NIPT-in dhe të kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit 

si biznes në e-albania duhet të aplikoni shërbimin '' 

Certifikatë regjistrimi'' që të pajiseni me NIPT-in ose klikoni 

në këtë link:https://e-

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

12421Kujdes!Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i 

Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë 

link:https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn 

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! 
64 14.03.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e aplikimit për 

rinovim leje 

drejtimi 

15.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të rinovuar lejedrejtimin, personi i interesuar paraqitet 

pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin dhe dorëzon: 

 Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton 

aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të 

kategorisë përkatëse, të lëshuar jo më përpara se 

gjashtë muaj nga data e paraqitjes së kërkesës 

 Dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen 

përkatëse 

 Leje drejtimin qe i ka mbaruar afati i vlefshmerise 

 Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e 

shërbimit për lejedrejtimi 

Në përfundim, merret foto dixhitale dhe depozitohet 

E plotë Nuk ka 



nënshkrimi elektronik (emër + mbiemër), të cilat 

pasqyrohen në lejedrejtimi.Lejedrejtimi tërhiqet pas 30 

min pranë sporteleve të shërbimit me qytetarin të Drejtorisë 

Rajonale ku është bërë aplikimi.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 19:00Faleminderit 
65 14.03.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e ndryshimit të 

emrit 

15.03.2022 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 

ndryshimit të emrit.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

66 15.03.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të ndjek 

për pajisjen me 

dëshmi të 

ardhurash. 

15.03.2022 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”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar, në të 

cilin z…. kërkon të informohet se si mund të procedojë për 

pajisjen me dëshmi të ardhurash.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

67 15.03.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

për aplikimin e 

certifikatës së 

pronësisë 

15.03.2022 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" ose në linkun: 

 https://e-

E plotë Nuk ka 



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

9482 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 nëpërmjet 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! 
68 15.03.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjekë për 

pagesën e tatim 

ndikimit 

infrastrukturë 

mbi ndërtimet e 

reja. 

15.03.2022 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 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, 

lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për procedure që duhet të ndjekë për pagesën e 

tatim ndikimit infrastrukturë mbi ndërtimet e reja.Gjithashtu 

E deleguar Nuk ka 

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


bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj…..Faleminderit 
69 15.03.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

vërtetim 

(negativ/poziti

v) 

16.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se, 

duhet të aplikoni shërbimin “Aplikim për lëshim 

vërtetimesh (negativ/pozitiv)” përmes platformës qeveritare 

e-Albania, në linkun: https://e-

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

9464.Për të përdorur shërbimin klikoni “Përdor” në fund të 

faqes, vazhdoni me plotësimin e formularit elekronik. Në 

hapin e dytë vendosja e të dhënave të pronës nuk është e 

detyrueshme. Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të 

formularit; Numri i references së aplikimit do ju ndihmojë 

për të gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar mandate-

pagesën. 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 fusha , 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! 

E plotë Nuk ka 

70 15.03.2022 Kërkesë për info 

mbi pajisjen me 

dëshmi të 

ndarjes në 

16.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 



shqipëri identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  “Certifikatë personale" ose në linkun:  https://e-

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

38 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Ky 

shërbim  ju mundëson të shikoni dhe verifikoni të dhënat 

personale, dhe të gjeneroni certifikatën personale me vulë 

elektronike.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 nëpërmjet 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! 
71 16.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

plotësimin e 

formularit 

A1Z. 

16.03.2022 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 deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


e zotëron informacionin e kërkuar”. Mëposhtë gjeni 

kërkesën e znj., ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me 

plotësimin e formularit A1Z.Faleminderit 
72 16.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

aplikimin e 

pasaportës 

biometrike dhe 

ID kartë të 

shtetasit 

Kosovar të 

lindur në 

Shqipëri 

16.03.2022 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 z....., i cili kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket pajisjes me pasaportë biometrike dhe ID 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

73 16.03.2022 Kërkesë për 

sqarim në lidhje 

me shfaqjen e 

kontributeve për 

periudhën Tetor 

2021. 

16.03.2022 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 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku  znj.Vena paraqet 

shqetësimin e saj në lidhje me shfaqjen e kontributeve për 

periudhën Tetor 2021.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

korespondenca me institucionet.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të znj.....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

74 16.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

aplikimin e 

shërbimit:  “Vë

rtetim për 

individ të 

16.03.2022 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 individ të paregjistruar" ose në 

linkun: https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.asp

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175


paregjistruar" x?service_code=11175 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 nëpërmjet 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 
75 16.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

regjistrimin e 

fëmijës 

17.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


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! 
76 17.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

aplikimin e 

kryer për 

licencë 

17.03.2022 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 z...., i cili kërkon të  informohet 

në lidhje me aplikimin e kryer për licencë. Aplikimi i kryer 

me datë 10.03 2022.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

77 17.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 
17.03.2022 Përshëndetje znj...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

E deleguar Nuk ka 



procedurën që 

duhet të ndjek 

për legalizimin 

e apartamentit 

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, kërkesën e z., i cili kërkon të 

informohet rreth procedurën që duhet të ndjek për 

legalizimin e apartamentit të tij.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z….Faleminderit! 
78 17.03.2022 Kërkesë për 

asistencë në 

lidhje me 

deklarimin e 

punonjësve me 

hapjen e biznesit 

të ri 

18.03.2022 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 z…, i cili kërkon të asistencë mbi 

problematikën e paraqitur mëposhtë.Lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj shqetësimit të z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

79 18.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

18.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Në cilën Drejtori e keni kryer aplikimin 

psh: Tirana Veri, Tirana Jug, etj.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 

80 18.03.2022 Kërkesë për info 

procedurën për 

përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës së lindur 

jashtë shtetit 

18.03.2022 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: 

E plotë Nuk ka 



 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. 

Pas regjistrimit në Regjistrin Kombëtar në Shqipëri, fëmija 

quhet i regjistruar dhe mund të përfitoni cekun. 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.  Prokurën mund ta hartoni në 

Konsullatën Shqiptare më të afërt që keni sepse duhet të jetë 

me vulë Apostile.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! 
81 18.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

mundësinë e 

plotësimit të 

formularit A1Z 

23.03.2022 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 deleguar Nuk ka 



e qytetarit të ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me 

mundësinë e plotësimit të formularit A1Z. Faleminderit 
82 18.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

regjistrimin 

pranë DPT pas 

hapjes së NIPT 

23.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

pas miratimit të Nipt-it duhet të regjistroni biznesin në e-

albania duke u loguar si biznes ku vendosni NIPT-in dhe të 

kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit si biznes në e-albania 

duhet të aplikoni shërbimin '' Certifikatë regjistrimi'' që të 

pajiseni me NIPT-in ose klikoni në këtë link: https://e-

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

12421Kujdes!Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i 

Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë 

link:https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn 

Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

83 19.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurën për 

lidhje martese 

23.03.2022 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; 

E plotë Nuk ka 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn


Dokumentat duhet të merren pranë sporteleve të Zyrës së 

Gjendjes Civile ku ju keni vendbanimin. 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 

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 19.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

shërbimin:  “A

plikim për 

informacion 

zyrtar të 

pasurisë për 

individët dhe 

personat 

juridikë 

(privatë dhe 

publikë)" 

23.03.2022 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)" ose në 

linkun:https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx

?service_code=9477 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-

E plotë Nuk ka 

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


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 nëpërmjet 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 20.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

aksesimin e 

llogarisë në 

portalin 

ealbania kur ka 

skaduar karta 

23.03.2022 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 z., i cili kërkon të informohet 

mbi mundësinë e gjetjes së datës së skadencës në ID 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

86 20.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

mos pajisjen 

me certifikatë 

23.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


pronësie 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. Gjithashtu, ju informojmë 

që dokumentacionin, të cilin e keni bërë attach në aplikimin 

në portal duhet ta dërgoni nëpërmjet shërbimit postar pranë 

Drejtorisë përkatëse të ASHK-së. postëGjithë të mirat! 
87 20.03.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

që duhet 

të ndjeki përsa i 

përket pagesës 

së taksës së tokë 

në Bashkinë Fier 

23.03.2022 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 pagesës së taksës së tokë.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

88 23.03.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA 

23.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni link; http://ëëë.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 

89 20.03.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurat 

që duhet 
të ndjeki përsa i 

përket pagesës 

së sigurimeve 

shoqërore 

23.03.2022 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 deleguar Nuk ka 

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


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 

pagesës së sigurimeve shoqërore.S’a më sipër, lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 
90 21.03.2022 Kërkesë për info 

mbi mundësinë e 

kryerjes së 

aplikimit në 

portal kur ka 

skaduar karta 

identitetit 

23.03.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë 

me dije si më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që të 

kryeni shërbimin e kërkuar edhe pa qenë e vlefshme karta e 

identitetit.Faleminderit, 

E plotë Nuk ka 

91 21.03.2022 Ankesë për mos 

pajisje me 

certifikatè 

pronësie brenda 

afateve ligjore 

23.03.2022 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 mungesën e marrjes së përgjigjes për 

aplikimin e kryer me nr.25006, datë 10.06.2021. Gjithashtu 

dhe dokumentacionin e kryerjes së aplikimit. 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

92 22.03.2022 Kërkesë për 

kontakt të 

ASHK-së 

23.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju lutemi provoni 

adresën: Florian.Taci@ashk.gov.al 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 

93 22.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

pajisjen me 

23.03.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

mailto:Florian.Ta%C3%A7i@ashk.gov.al


vërtetim 

pikësh. 

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., ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me pajisjen me 

vërtetim pikësh. Faleminderit 
94 23.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

statusin e 

aplikimit 

23.03.2022 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. 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! 

E plotë Nuk ka 

95 23.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje mbi 

statusin e 

VKM-së për 

shpronësim 

23.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet të dërgoni një kërkese pranë Drejtorisë Vendore ku 

kërkoni detaje në cilë fazë ndodhet procedura VKM-së e 

përgatitur shtesë me nr.1336 e datës;21.02.2022. Nëse 

procedura është në fazën e paraqitjes së raportit në 

Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK-së apo për miratim 

pranë Këshillit të Ministrave?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 

96 23.03.2022 Kërkesë për info 23.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


në lidhje me 

afatin dhe 

procedurën për 

shërbimin:  “A

plikim për 

pension 

pleqërie, 

suplementar 

pilot, 

suplementar 

lundrues i 

nëndetëseve 

apo 

suplementar 

për akademik" 

ju mund të aplikoni për pension pleqërie me datë 11 Prill 

2022. Procedura që duhet të ndiqni është 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 pension pleqërie, 

suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo 

suplementar për akademik" ose në linkun: https://e-

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

6156 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 duhet të dërgoni 

dokumentacioni nëpërmjet shërbimit postar pranë Drejtorisë 

përkatëse të Sigurimeve Shoqërore. 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 nëpërmjet 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 

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


19:00.Faleminderit.  

97 23.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi përfitimin 

e Certifikatës 

Fiskale për 

pensionistët 

italianë, të cilët 

dëshirojnë të 

jetojnë në 

Shqipëri 

23.03.2022 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 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 do të mund të 

gjeni korespondencën e znj., e cila kërkon të informohet mbi 

përfitimin e Certifikatës Fiskale për pensionistët italianë, të 

cilët dëshirojnë të jetojnë në Shqipëri.Në email kemi 

vendosur dhe komunikimin me Drejtorinë e Përgjithshme të 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

98 23.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës me 

shtetas të huaj 

23.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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! 
99 23.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin 

për certificate 

pronësie 

23.03.2022 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  mëposhtë kërkesën e znj... për aplikimin 

E deleguar Nuk ka 



për certifikatë pronësie.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 
100 23.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin 

për certificate 

nga akti I 

lindjes 

24.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për t'u pajisur me certifikatë nga akti i lindjes procedura 

është si më poshtë vijon: 

 Në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga 

akti i lindjes, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes Civile. 

 Në rastin kur personi ka lindur nga viti 2008 deri 

tani, certifikata e aktit të lindjes do të shfaqet 

menjëherë pas zgjedhjes së familjarit. Certifikata 

gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë 

ligjore 

 Në rastin kur personi ka lindur përpara vitit 2008, 

aplikanti duhet të plotësojë formularin që i shfaqet 

dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i 

zyrës së Gjendjes Civile, i cili do t'i kthejë aplikantit 

një e-mail informues (në adresën e email-it të 

plotësuar në formular) se kur certifikata do të jetë 

gati. 

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 

101 24.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

për regjistrim 

biznesi 

24.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

aplikimin për të regjistruar një biznes të ri mund ta bëni 

online përmes platformës e-albania, duke kërkuar shërbimin 

'' Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik '' ose 

duke klikuar në këtë link: https://e-

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

4930.Klikoni opsionin ''Përdor'' dhe plotësoni formularin 

elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në 

formular më, pas klikoni butonin “Dërgo” në fund të 

formularit.Përgjigjja për miratim/refuzim ju vjen në email. 

Pas njoftimit në email hyni në faqen ëëë.qkb.gov.al dhe 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930


shkon tek rubrika “Kërko” më pas “Kërko në regjistrin 

tregtar” më tej “Kërko për statusin e aplikimit të subjektit”, 

vendos emër mbiemër si dhe numër aplikimt. Pas këtyre 

hapave do ju shfaqet NIPT.Pas miratimit të Nipt-it duhet të 

regjistroni biznesin në e-albania duke u loguar si biznes ku 

vendosni NIPT-in dhe të kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit 

si biznes në e-albania duhet të aplikoni shërbimin '' 

Certifikatë regjistrimi'' që të pajiseni me NIPT-in ose klikoni 

në këtë link: 

https://e-

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

12421Kujdes!Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i 

Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë 

link:https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn 

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 
102 24.03.2022 Kërkesë për 

mundësinë e 

aplikimit për 

pasaportë 

biometrike në 

Ambasadën 

Shqiptare në 

Madrid 

24.03.2022 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”.Si rrjedhojë, lutem gjeni 

mëposhtë kërkesën, ku  znj...., kërkon të ketë mundësinë për 

të aplikuar për pasaportë biometrike pranë Ambasadës 

Shqiptare në Spanjë.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili 

drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të znj..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

103 24.03.2022 Kërkesë për të 

dhëna teknike 

si dhe shembuj 

24.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju informojmë se 

qëllimi i krijimit të ADISA është transformimi i mënyrës së 

ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri, përmes qasjes me 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12421
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12421
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12421
https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn


kodimi ne 

gjuhe si php, 

.net, javascrip 

me qëllim 

zhvillimin e një 

programi për 

faturat 

elektronike 

qytetarin dhe përmirësimin e shërbimeve me natyrë 

administrative për qytetarin dhe biznesin. Gjithashtu, 

misioni i saj është të ofrojë shërbime publike nëpërmjet 

ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për 

qytetarët (front office) si dhe qendrave të shërbimeve 

publike të integruara me një ndalesë (one-stop-shop), 

duke ofruar shërbimet e disa institucioneve, të renditura dhe 

të përzgjedhura në bazë të kërkesave të qytetarëve, në një 

vend të vetëm. Gjithashtu ADISA do të angazhohet në 

koordinimin dhe monitorimin e hartimit të standardeve dhe 

bashkëpunimin midis institucioneve të administratës 

shtetërore që ofrojnë shërbime publike.Përsa më sipër nuk 

disponojmë informacion mbi kërkesën tuaj. Duke Ju 

falënderuar për mirëkuptimin!Ju urojmë gjithë të mirat! 
104 24.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim pikësh 

të provimit të 

shtetit 

25.03.2022 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…, ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me pajisjen 

me vërtetim pikësh.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

105 25.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

25.03.2022 Hello,Following your email, please send us a more complete 

request so we can inform you. Completed application form, 

in order to send it to the responsible institution.For any 

questions or ambiguities contact us at the toll free number 

0800 0 118, from Monday to Friday, from 08:00 to 19:00 or 

in the new communication channel (online chat) from 

Monday to Friday, from 08:00 to 19:00.Thank you! 

E refuzuar Nuk ka 

106 24.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

pajisjen me 

25.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem drejtohuni 

për informacion pranë Universitetit ku keni kryer studimet. 

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

E plotë Nuk ka 



listen e notave 

të bachelor 

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! 
107 25.03.2022 Ankesë për ,os 

lëvrimin e 

certifikatë së 

pronësisë brenda 

afateve ligjore 

25.03.2022 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 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, të qytetarit i cili nuk është pajisur me 

Certifikatë Pronësie megjithese afati i lëvrimit të shërbimit 

ka përfunduar me 02.03.2022.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

108 25.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

orarin e punës 

së Zyrës 

ALEAT 

28.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Zyrat e Gjendjes Civile dhe ALEAT 

punojnë nga e hëna - në të premte.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 

109 25.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

ndryshimin e 

emrit 

28.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju sqarojmë se 

procedura për ndryshimin e emrit dhe mbiemrit me kërkesë 

të personit të interesuar (Shtuar me ligjin nr.130/2013, datë 

25.4.2013), bazuar në Nenin 57/1, të ligjit Nr. 10 129, datë 

11.5.2009 "PËR GJENDJEN CIVILE", parashikon si më 

poshtë: 

1. Me përjashtim të rastit të korrigjimit të emrit/mbiemrit, 

çdo shtetas mund të kërkojë ndryshimin e emrit ose të 

mbiemrit pranë zyrës së gjendjes civile ku ka vendbanimin. 

Kërkesa duhet të përmbajë arsyen/shkakun e ndryshimit të 

emrit/mbiemrit dhe emrin/mbiemrin e ri që kërkohet të 

E plotë Nuk ka 



merret. Kërkesa paraqitet personalisht nga kërkuesi në zyrën 

e gjendjes civile përkatëse. 

2. Kërkesa për ndryshimin e emrit të përkohshëm, të 

vendosur nga prindërit, mund të bëhet nga vetë personi 

brenda një viti nga data e mbushjes së moshës madhore. Në 

këtë rast kërkesa përmban datën dhe nënshkrimin e 

kërkuesit, i cili duhet të përcaktojë qartë emrin e përhershëm 

që kërkon të marrë. 

3. Kërkesa për ndryshimin e emrit ose mbiemrit duhet të 

bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe 

papërshtatshmërie. Kjo dispozitë nuk gjen zbatim në rastin e 

aplikimit të kërkesës për ndryshimin e emrit të përkohshëm, 

sipas pikës 2 të këtij neni. Në asnjë rast nuk mund të 

kërkohet marrja e mbiemrave që u përkasin personave me 

rëndësi historike, apo të tillë që mund të çojnë në lajthim, 

lidhur me përkatësinë e familjeve të shquara në shkallë 

kombëtare apo të mirënjohura në bashkinë/komunën ku ka 

vendbanimin kërkuesi, të përcaktuara si të tilla sipas 

procedurës së përmendur në pikën 4 të këtij neni. 

4. Ministri përgjegjës për gjendjen civile parashikon me 

udhëzim rregullat lidhur me përcaktueshmërinë e 

emrave/mbiemrave që konsiderohen të papërshtatshëm, si 

dhe listën me emra dhe mbiemra të personave që kanë 

rëndësi historike, familjeve të shquara në shkallë kombëtare 

apo të mirënjohura në bashkinë/komunën ku ka 

vendbanimin kërkuesi, së bashku me një listë, pasi merr 

paraprakisht mendimin e institucioneve të specializuara. Ky 

udhëzim është i detyrueshëm për zbatim nga zyrat e 

gjendjes civile, si dhe çdo organ tjetër shtetëror.Nëse rasti 

që paraqitet parashikohet në dispozitat e mësipërme, mund 

të vijohet me procedurën pranë zyrës së gjendjes civile, në 

Njësinë Admnistrative, ku i interesuari ka vendbanimin.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 25.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

statusin e 

aplikimit 

28.03.2022 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. Kujdes! Ju kujtojmë që në 

momentin kur keni përfunduar aplikimin të gjitha 

dokumentat dhe mandat pagesa duhet të dërgohen nëpërmjet 

shërbimit postar pranë Drejtorisë Vendore të ASHK-së.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 

111 26.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

pajisjen 

me"Certifikatë 

nga akti i 

martesës” 

28.03.2022 Përshëndetje!Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i martesës" u 

mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të 

gjenerojne certifikatë nga akti i martesës me vulë elektonike 

me vlefshmëri të plotë ligjore. Ky shërbim ofrohet nga zyrat 

e Gjendjes Civile pranë prefekturës përkatëse ku ështe 

regjistruar martesa. 

 Në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga 

akti i martesës, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes 

Civile. 

 Në rastin kur martesa është lidhur nga viti 2008 deri 

tani, certifikata e aktit të martesës do të shfaqet 

menjëherë. 

Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë 

E plotë Nuk ka 



ligjore 

 Në rastin kur martesa është lidhur përpara vitit 2008, 

aplikanti duhet të plotësojë formularin që i shfaqet 

dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i 

zyrës së Gjendjes Civile i cili do t'i kthejë aplikantit 

një e-mail informues (në adresën e e-mail-it të 

plotësuar në formular) për kohën kur certifikata do të 

jetë gati. 

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 
112 26.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurat për 

lidhje martese 

28.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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! 
113 26.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurat për 

aplikimin e 

pasaportës 

28.03.2022 Përshëndetje,   Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me 

Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj 

aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet 

të plotësoni online në portalin e-Albania formularin e 

E plotë Nuk ka 



biometrike lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar linkun : https://e-

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

13851 

Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose 

rinovim të pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se 

aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit të 

procedurës së përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit ju do 

të njoftoheni me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të 

procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të 

miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të rezervoni datën 

dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e 

aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me 

aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së 

ALEAT.Në rast se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 

1 Janar 2012 duhet vetëm të rezervoni në këtë link 

https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e paraqitjes në 

sportelin ALEAT. 

  Zgjidh datën dhe orarin 

  Në fund zgjidh rezervo 

 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit. 

Kujdes! Emaili me të cilin jeni i regjistruar në e-albania 

duhet të jetë aktiv sepse atje do ju vijë miratimi i aplikimit 

tuaj dhe linku për rezervim.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! 
114 27.03.2022 Ankesë për mos 

marrjen e 

28.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet t'i drejtoheni me një kërkesë me shkrim Drejtorisë 

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


shërbimit nga 

ASHK-ja 
Vendore përkatëse duke shprehur qartë kërkesë tuaj si dhe 

duke bashkëlidhur fotokopje të dokumentave që dispononi. 

Kontaktet e Drejtorisë si mëposhtë vijon: 

znj. Elira Gogo 

Drejtoria Vendore Tirana Veri 

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! 
115 27.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

procedurat për 

aplikimin e 

lidhjes së 

martesës 

28.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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 

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! 
116 26.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

28.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Keni kryer aplikim për regjistrim prone? 

Lutemi, vendosni sa me shumë detaje në mënyrë që ta 

përcjellim kërkesën tuaj pranë ASHK-së.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 

117 28.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje për 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

pas aprovimit 

28.03.2022 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 te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

E deleguar Nuk ka 



për rrethim 

prone 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

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

mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

procedurën që duhet të ndjekë pas aprovimit për rrethim 

prone.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në 

adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj….Faleminderit 
118 28.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje mbi 

procedurat 

që duhet 

të ndjeki për 

shitjen e 

apartamenteve 

nga EKB. 

29.03.2022 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”.Më poshtë mund të gjeni 

kërkesën e z... ardhur në adresën tonë zyrtare,  i cili kërkon 

të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki për shitjen e 

apartamenteve nga EKB.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

119 28.03.2022 Kërkesë për info 

nëse janë 

dorëzuar 

raportet e 

barrëlindjes 

nga 

ekonomistja e 

firmës 

29.03.2022 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 znj....., e 

cila kërkon të informohet nëse janë dorëzuar raportet e 

barrëlindjes nga ekonomistja e firmës?Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj.....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

120 28.03.2022 Kërkesë për info 

mbi aplikimin e 

bërë për KEMP 

29.03.2022 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 



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 mëposhtë kërkesën e znj....., e cila kërkon 

të informohet mbi aplikimin e bërë për KEMP më datë 8 

Mars 2021.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj....Faleminderit! 
121 28.03.2022 Kërkesë për info 

mbi rezervimin e 

ALEAT për 

pasaportë 

biometrike 

29.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se 

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 Bashkisë duhet 

të zgjidhni Kamëz.  

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Për të 

aplikuar më pas duhet të paraqitesh pranë Zyrës ADISA 

Kamëz.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 

122 28.03.2022 Kërkesë për info 

mbi aplikimin 

për certifikatë 

nga akti 

martesës 

29.03.2022 Përshëndetje!Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i martesës" u 

mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të 

gjenerojne certifikatë nga akti i martesës me vulë elektonike 

me vlefshmëri të plotë ligjore. Ky shërbim ofrohet nga zyrat 

e Gjendjes Civile pranë prefekturës përkatëse ku ështe 

regjistruar martesa. 

 Në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga 

akti i martesës, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes 

Civile. 

 Në rastin kur martesa është lidhur nga viti 2008 deri 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


tani, certifikata e aktit të martesës do të shfaqet 

menjëherë. 

Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë 

ligjore 

 Në rastin kur martesa është lidhur përpara vitit 2008, 

aplikanti duhet të plotësojë formularin që i shfaqet 

dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i 

zyrës së Gjendjes Civile i cili do t'i kthejë aplikantit 

një e-mail informues (në adresën e e-mail-it të 

plotësuar në formular) për kohën kur certifikata do të 

jetë gati. 

Dokumentet që të kenë vlerë jashtë vendit duhet të 

legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. 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.Faleminderit 
123 29.03.2022 Kërkesë për info 

mbi mos 

shfaqjen e 

certifikatës së 

rikuperimit nga 

covid në 

portaalin e-

albania 

29.03.2022 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 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”.Në emailin 

e meposhtem gjeni kërkesën e të znj.... ardhur në emailin 

tonë zyrtar, e cila kërkon të informohet për mos pasqyrimin 

e certifikatës së shërimit në portalin e-albania.Bashkëlidhur 

dhe kopjen e testit molekular.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

124 29.03.2022 Ankesë për 

gabim në 

29.03.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

E deleguar Nuk ka 



certifikatën e 

pronësisë 
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  mëposhtë kërkesën e z.... i cili shpreh 

shqetësimin e tij për gabimin në adresën e apartamentin në 

certifikatën e pronësisë.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 
125 29.03.2022 Kërkesë për info 

mbi kryerjen e 

aplikimit për 

rinovim 

pasaporte 

biometrike 

30.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me 

Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj 

aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet 

të plotësoni online në portalin e-Albania formularin e 

lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar linkun : 

https://e-

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

13851 

Për të kryer aplikimin për pajisje/rinovim të Kartës së 

Identitetit ose rinovim të Pasaportës Biometrike kur 

pasaporta është lëshuar pas datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet 

të rezervoni takimin pranë zyrave të ALEAT duke klikuar: 

rezervo.aleat.al. Nëse pasaporta juaj aktuale është lëshuar 

pas datës 31 Dhjetor 2011dhe ju keni rezervuar tek ALEAT, 

duhet të paraqiteni pranë Zyrës ADISA Shkodër për të 

vazhduar me aplikimin.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 

126 29.03.2022 Kërkesë për info 

mbi plotësimin e 

formularit për 

aplikimin e 

pezullimit të 

30.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
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aktivitetit shërbimin:  “Aplikim për njoftim për pushimin e 

përkohshëm të aktivitetit" ose në linkun: https://e-

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

13678 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Ju bëjmë 

me dije se formulari i aplikimit ngarkohet automatikisht në 

aplikim nëse aplikimi plotësohet në të gjithë hapat e tij. Pasi 

klikoni DËRGO aplikimi vazhdon dhe me dy hapa të tjerë të 

cilët janë: 

 Nënshkruaj 

 Dërgo panënshkruar 

 Pasi të keni klikuar në të gjithë hapat e aplikimit formulari 

do të ngarkohet në mënyrë automatike në aplikim.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! 
127 29.03.2022 Kërkesë për info 

mbi mundësinë 

e tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës edhe 

pse nuk janë të 

martuar 

ligjërisht. 

30.03.2022 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 mundësinë 

e tërheqjes së bonusit të fëmijës edhe pse nuk janë të 

martuar ligjërisht.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

128 29.03.2022 Kërkesë për info 

mbi ndryshimin 

e mbiemrit në 

licencë si dhe në 

nënshkrimin 

elektronik pas 

30.03.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678
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ndryshimit të 

mbiemrit nga 

lidhja e martesës 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

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

mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

kërkesën e tij mbi ndryshimin e mbiemrit në licencë si dhe 

në nënshkrimin elektronik.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

emaili drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj....Faleminderit! 
129 29.03.2022 Kërkesë për info 

mbi 

pamundësinë për 

rinovimin  e 

kartës së 

shëndetit në 

kategorinë 

student. 

30.03.2022 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, 

lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për pamundësinë për pajisje me kartë 

shëndeti.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në 

adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

130 30.03.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

30.03.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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 

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! 
131 30.03.2022 Kërkesë për info 

mbi të ardhurat e 

barrëlindjes. 

30.03.2022 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 znj...., e 

cila kërkon të informohet mbi të ardhurat e 

barrëlindjes.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

E deleguar Nuk ka 



znj....Faleminderit! 

132 30.03.2022 Kërkesë për info 

mbi 

dokumentacioni

n që nevojitet 

për lidhje 

martese në burg 

në Europë 

30.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, ne mund tju 

përgjigjemi vetëm për dokumentat që kërkon/lëshon shteti 

shqiptar për lidhjen e martesës. Dokumentacion dhe 

procedurë, të cilën e kemi sqaruar në emailin e mëparshëm. 

Përsa i takon dokumentacionit që mund të kërkojë burgu ku 

ju po kryeni dënimin ju duhet të interesoheni pranë 

sektorëve përkatës atje.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 

133 30.03.2022 Kërkesë për info 

mbi statusin e 

aplikimit 

30.03.2022 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. 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! 

E plotë Nuk ka 

134 30.03.2022 Kërkesë për info 

mbi procedurë 

që duhet ndjekur 

për regjistrimin e 

fëmijë së lindur 

jashtë vendit 

30.03.2022 Përshëndetje i 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 

E plotë Nuk ka 
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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 

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

19:00.Faleminderit! 
135 30.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje me 

problematikën 

e paraqitur 

gjatë kryerjes 

së aplikimit për 

31.03.2022 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 deleguar Nuk ka 



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

 mëposhtë kërkesën e znj...., e cila kërkon të  informohet 

në lidhje me problematikën e paraqitur gjatë kryerjes 

së aplikimit për regjistrim..Faleminderit 
136 30.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

31.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Keni kryer procedurën e divorcit?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 

137 31.03.2022 Kërkesë për info 

në lidhje 
me shërbimin 

"Certifikatën e 

ekspertit 

zjarrfikës 

privat". 

31.03.2022 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 kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet nëse mund të pajiset me shërbimin "Certifikatën 

e ekspertit zjarrfikës privat".Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

 

  


