
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE GUSHT 2022 

 

Nr. 

Ren

dor 1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigjes4 

Përgjigje5 

 
Mënyra e 

përfundimit 

të kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 30.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

tërheqjen e 

bonusit të fëmijës 

02.08.2022 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. 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) 

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. 



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! 
2 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

problemet e 

shfaqura gjatë 

procesit të 

aplikimit të 

shërbimit të 

QKB-së 

02.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e zyrës legale për problemet e 

shfaqura gjatë procesit të aplikimit.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

3 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

problemet e 

shfaqura gjatë 

procesit të 

aplikimit të 

shërbimit të 

ASJK-së 

02.08.2022 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, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania. Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

4 02.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

02.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

E deleguar Nuk ka 



lidhje me 

problemet e 

shfaqura gjatë 

procesit të 

aplikimit të 

shërbimit të 

QKB-së 

“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 ankesën e qytetarit për mungesën e arsyeve të 

refuzimit të aplikimit për licencë.Faleminderit!  
5 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

refuzimin e 

licencës së 

farmacisë 

02.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse aplikimi i mëparshëm  është refuzuar, 

duhet të riaplikoni.https://e-

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

4607. Nëse aplikimi nuk shkon deri në fund, ose për 

problematika gjatë aplikimit, dërgoni email në adresën: 

asistencaonline@qkb.gov.al. Ose kontaktoni kujdesin e 

klientit të Qendrës Kombëtare të Biznesit ne numrin 

042250066.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 

6 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

rifreskimin e 

certifikatës së 

pasurisë 

02.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se certifikata e pronësisë nuk rifreskohet. 

Lëshohet vetëm një herë. E rifreskuar merret kartela e 

pasurisë. Për këtë, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania shërbimin: “Aplikim për lëshim kopje kartele të 

pasurisë”, në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

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

9461. 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 

7 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë të 

pasurisë 

02.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkësës Tuaj për informacion Ju 

bëjmë me dije se portali e-albania për shërbimet e Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës është në funksion të plotë. Lutemi 

kontrolloni seksionin "Dokumentat e mia" në llogarinë Tuaj 

E plotë Nuk ka 

mailto:asistencaonline@qkb.gov.al
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461


në e-albania. Aty do të gjeni përgjigjet dhe dokumentat për 

të cilat keni aplikuar. Është mënyra e vetme e marrjes së 

dokumenteve me vulë elektronike.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

në 19:00.Faleminderit! 
8 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me kriteret 

për pranimin në 

universitet për 

vitin akademik 

2022-2023 

02.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkësës Tuaj për informacion Ju 

bëjmë me dije se kriteret e pranimit në universitet dhe kuotat 

për vitin akademik 2022 – 2023 i gjeni në linkun e 

mëposhtëm: [https://unitir.edu.al%20%0D/]https://unitir.edu.al   

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 

9 02.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me leje drejtimi 

pasi ka kryer 

konvertimin në 

Itali dhe tashmë i 

ka skaduar 

02.08.2022 Përshëndetje znj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si 

rrjedhojë, po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin 

tonë zyrtar ku qytetari interesohet për procedurën e pajisjes 

me leje drejtimi pasi ka kryer konvertimin në Itali dhe 

tashmë i ka skaduar.Lutemi, një përgjigje drejtuar 

qytetarit. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

10 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

problemet e 

shfaqura gjatë 

procesit të 

aplikimit të 

02.08.2022 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 deleguar Nuk ka 



shërbimit të 

ASJK-së 
e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në adresën zyrtare të emailit 

ku qytetari ankohet për mos lëvrimin e shërbimit nga 

ASHK-ja. Lutemi një sqarim për problematikën e 

paraqitur.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  
11 30.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën dhe 

dokumentat e 

lidhjes së 

martesës 

02.08.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës:  
1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme.  
2. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin.  
3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa.  
Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë:  

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes;  
2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”;  

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit;  
Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

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

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

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente:  

1. certifikatë lindje;  
2. certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”;  

E plotë Nuk ka 



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!  
12 30.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vonesën në 

lëvrimin e 

shërbimit Njësim 

notash 

02.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet për kërkesën e tij për shërbimin, Njësim notash, 

për të cilin nuk ka marrë akoma përgjigje. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

13 02.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

problemet e 

shfaqura gjatë 

procesit të 

aplikimit të 

shërbimit 

dorëzim 

pasqyrash 

finaciare  

02.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e qytetarit për asistencë mbi 

përfundimin e aplikimit.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

14 02.08.2022 Kërkesë për 02.08.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë E plotë Nuk ka 



informacion në 

lidhje me afatet 

dhe procedurat e 

përfitimit të 

bonusit 

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 

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!  
15 02.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

02.08.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

E plotë Nuk ka 



aplikimin 

rinovim 

pasaporte për 

fëmijën 

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=

9765Pas shqyrtimit të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 

dite për aplikim me procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 

ditësh për aplikim normal nga Policia e Shtetit, dhe më pas 

duhet të vijoni me rezervimin e takimit prane zyrave të 

ALEAT.Për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin 

në adresën: https://rezervo.aleat.al/ 

Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat e kërkuara tek 

plotësimi i nr ID për fëmijën ju rikujtojmë që mund ta gjeni 

tek certifikata e lindjes  

1. Zgjidh datën dhe orarin  

2. Në fund zgjidh rezervo  

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit. Për 

rinovimin e pasaportës duhet të paraqiteni në zyrën ALEAT 

ku keni 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 16:00. Faleminderit!  
16 02.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin 

rinovim 

pasaporte 

03.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se si rezultat i sulmit kibernetik ndaj e-

albanias, lutemi drejtohuni në sportelet e komisariatit të 

policisë për të aplikuar për formularin për rinovim ose 

pajisje për herë të parë me pasaportë. Dokumentat që duhet 

të keni me vete janë:  

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/


 Karta e identitetit  

 Dy foto format dokument 4x5  

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  
17 03.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin 

rinovim 

pasaporte 

03.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shtetasit mund të aplikojnë për Pasaportë:  

 Me procedurë normale - (Afati kohor i prodhimit të 

pasaportës është 15 ditë kalendarike)  

 Me procedurë të Përshpejtuar - (Afati kohor i 

prodhimit të pasaportës është 2-3 ditë kalendarike)  

Për fëmijet nën moshën 16 vjeç duhet të jetë prezent njëri 

nga prindërit, një person i Autorizuar me Prokurë ose 

kujdestari ligjor! Ju jeni mbi 16 vjec kështu që mund të 

aplikoni pa praninë e prindit. Dokumentat e nevojshme 

janë:  

 Kuponi original (Normale / të Përshpejtuar) i blerë 

në Postë.  

 Formulari i Vetëdeklarimit i Policisë për aplikim 

Pasaporte*.  

 Kartë ID e vlefshme (për shtetasit mbi moshën 16 

vjeç).  

Ju duhet të bëni rezervimin në 

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

plotësoni të dhënat e kërkuara. 

1.         Zgjidh datën dhe orarin  

2.         Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorim. 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 

18 04.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

04.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se para se ju mund të aplikoni për kartë ID pa 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


aplikimin 

rinovim ID kartë 
ju përfunduar afati.Duhet  vetëm të rezervoni në këtë 

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

në sportelin ALEAT. 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!  
19 05.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 
procedurën dhe 

mënyrën e 

aplikimit për 

rimbursim 

shpenzime 

vdekje jashtë 

vendit.  

05.08.2022 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 email-in 

tonë zyrtar ku qytetari interesohet për procedurën dhe 

mënyrën e aplikimit për rimbursim shpenzime vdekje jashtë 

vendit.Lutemi, një përgjigje drejtuar qytetarit. Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

20 06.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 
procedurën e 

pajisjes me 

rinovim 

dëshmie së 

aftësisë së 

lundrimit. 

08.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar nga z....., i cili 

kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki 

përsa i përket pajisjes me rinovim dëshmie së aftësisë së 

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

juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

21 07.08.2022 Kërkesë e paqartë 

për shërbimin që 

08.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kërkesa Juaj është e pa plotë. Në kërkesën 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.noclick_al/


interesohet 

qytetari për të 

kryer aplikimin 

Tuaj nuk referoni emrin e shërbimit që nuk arrini të 

aplikoni. 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 06.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisje 

me vërtetim mbi 

derdhjen e 

kontributeve 

08.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bejme me dije se per te marre informacion mbi kontributet, 

në e-albania mund të aplikoni këto shërbime:  

Vërtetim për periudha pune në ndërmarrje shtetërore (para 

datës 01.01.1994) https://e-

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

13886  
Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve 

shoqërore nga 01.01.1994 deri 31.12.2011 https://e-

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

13888  
Vërtetim për periudha pune në ish - kooperativat bujqësore 

(KB) https://e-

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

13885  
Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve 

shoqërore (pas datës 01.01.2012) https://e-

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

13908  
Zgjidhni periudhën për të cilën interesoheni dhe bëni 

aplikimin. Pas shqyrtimit nga ISSH, vërtetimet i gjeni në 

seksionin “Dokumentat e mia” në llogarinë Tuaj në e-

albania. 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 

23 06.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kryerjen e 

aplikimit për 

08.08.2022 Përshëndetje! Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

procedura e njësimit të dipomave të lëshuara nga 

Institucionet e Arsimit të Lartë është e spjeguar në linkun 

më poshtë:  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13908


njëhsim diplome 

si dhe mbi 

kriteret për 

pranim në 

universitet për 

vitin akademik 

2022-2023 

https://e-

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

853  

Portali e-albania mundëson që shtetasit e huaj të logojnë 

direkt në portal. Pasi të klikoni butonin "Përdor", lutemi të 

klikoni te rrethi Passport/ID dhe të vendosni të dhënat e 

shtetasit të huaj.Më pas vazhdoni me plotësimin e formularit 

dhe ngarkimin e dokumentave. Pasi të keni përfunduar me 

ngarkimin e dokumentave dhe pagesës on line, lutemi që 

dokumentacionin e noterizuar ta dërgoni me postë në 

QSHA.Nëse nuk arrini të përdorni portalin e-albania, mund 

të paraqiteni në QSHA me dokumentat e skanuara në USB 

dhe punonjësit e QSHA do ju ndihmojmë të bëni aplikimin 

on line. Në linkun e mëposhtë mund të gjeni info mbi 

kriteret e pranimit për cdo universitet:   
https://maturashteterore.com/kriteret-e-universiteteve-2022-

2023/.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  
24 05.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

njësimit të 

diplomës në 

momentin që nuk 

arrin ta kryej 

aplikimin online. 

08.08.2022 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, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar të 

znj…, e cila interesohet për procedurën e njësimit të 

diplomës në momentin që nuk arrin ta kryej aplikimin 

online.Lutemi, një përgjigje drejtuar znj….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 deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=853
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=853
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=853


25 08.08.2022 Kërkesë e paqartë 

për pajisjen me 

leje kalimi 

09.08.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Në cilin shtet jetoni në mënyrë që t'i drejtohemi 

përfaqësisë sonë diplomatike në atë shtet. Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

26 08.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajsjen 

me certifikatë 

pronբsie kur 

prona është fituar 

nga babai me 

ligjin 7501 

09.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion për cështjen që 

referoni në kërkesën për informacion, aplikoni nga llogaria e 

babait në e-albania shërbimin: “Aplikim për informacion 

zyrtar të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë 

dhe publikë)”, në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

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

9477.Procedura duhet të shoqërohet me një kërkesë me 

shkrim nga ana Juaj në format PDF, në të cilën do ta 

ngarkoni në hapin e tretë të aplikimit. Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës do T`Ju pajisë me informacionin që kërkoni. Nëse 

Ju keni qenë pjesë e certifikatës familjare të vitit 1991, kohë 

kur është bërë marrja e tokës në përdorim, mund ta kërkoni 

këtë informacion edhe nga llogaria Juaj personale në e-

albania. Gjithsesi, mënyra e drejtë është që këtë kërkesë për 

informacion ta iniciojë babai Juaj nga llogaria e tij, pasi 

AMTP-të janë lëshuar në emër të kryefamiljarit. 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 08.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

pronësie 

09.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion për cështjen që 

referoni në kërkesën për informacion, aplikoni nga llogaria e 

babait në e-albania shërbimin: “Aplikim për informacion 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


zyrtar të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë 

dhe publikë)”, në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

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

9477. Procedura duhet të shoqërohet me një kërkesë me 

shkrim nga ana Juaj në format PDF, në të cilën do ta 

ngarkoni në hapin e tretë të aplikimit. Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës do T`Ju pajisë me informacionin që kërkoni.  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!  
28 09.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

pranë QKB-së 

për ndryshim të 

dhënash 

09.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e qytetarit për asistencë mbi 

aplikimin e kryer.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

29 09.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kërkesën e 

kryer për 

përfitimin e 

statusit i verbër 

09.08.2022 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 e ardhur në 

adresën tonë zyrtare nga z...., i cili interesohet për kërkesën 

e kryer për përfitimin e statusit i verbër.Gjithashtu 

bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


30 09.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

njësimit të 

diplomës në 

momentin që nuk 

arrin ta kryej 

aplikimin online. 

09.08.2022 Përshëndetje Zj….Shpresoj që ky e-mail tju gjejë 

mirë.QSHA është në komunkim të vazhdueshëm me AKSHI 

përsa i përket rivendosjes në funksion të shërbimit të 

njësimit të diplomave, por ende nuk kemi nj përgjigje se kur 

ky shërbim do të rivendoset në funskion. Ju lutem dërgoni 

me postë në adresë të QSHA dokumentacionin shkresor në 

mënyrë që të fitojmë kohë.Kur të rivendoset në funksion 

shërbimi, mund të bëni dhe aplikimin on line.Gjithë të mirat. 

E plotë Nuk ka 

31 09.08.2022 Kërkesë e ardhur 

nga studio ligjore 

...... për pajisje 

me leje 

qëndrimi 

provizore për 

dy shtetas të 

huaj. 

10.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku studio ligjore 

paraqet kërkesën e saj për pajisje me leje qëndrimi provizore 

për dy shtetas të huaj.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të zyrës Legal & Tax Albania.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

32 10.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

lidhje martese 

jashtë vendit 

10.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës:  

1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme.  
2. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin.  

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa.  
Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë:  

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

E plotë Nuk ka 



ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes;  

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese";  
3. fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Ju mund të aplikoni për tu pajisur me kartë identiteti në 

mënyrë që të vazhdoni procedurën për tu pajisur me leje 

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

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë 

për lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit. Nëse martesa 

do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor 

nga shpallja e martesës, duhet të pajisen me këto 

dokumente:  
1. certifikatë lindje;  
2. certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”;  

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare. Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

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

19:00.  Faleminderit!  
33 10.08.2022 Kërkesë për 

informacion nëse 

duhet të 

aplikojnë për 

pajisje me leje 

drejtimi 

automjeti me 

10.08.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



specifikimet 

teknike 

bashkelidhur. 

rrjedhojë, po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin 

tonë zyrtar ku studio ligjore …….. interesohet nëse duhet të 

aplikojnë për pajisjes me leje drejtimi për mjetin me 

karakteristikat e mëposhtme si dhe specifikimet teknike 

bashkëlidhur.Lutemi, një përgjigje drejtuar studios 

ligjore.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  
34 11.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për rideklarimin 

e pasqyrave 

financiare pas 

ndryshimeve të 

kryera. 

11.08.2022 Përshëndetje zj.....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 z...., i cili 

kërkon të informohet mbi procedurën që duhet të ndjek për 

rideklarimin e pasqyrave financiare pas ndryshimeve të 

kryera.Lutemi, një përgjigje drejtuar z....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

35 11.08.2022 Kërkesë për reset 

passwordi në 

llogarinë e-

albania 

11.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të gjeneruar një pasword të ri duhet të 

veproni si më poshtë: Nëse nuk keni akses tek emaili me të 

cilin jeni rregjistruar në portal, hapni një adresë te re email 

dhe 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. 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 

E plotë Nuk ka 



19:00.  Faleminderit!  

36 11.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

për pajisjen me 

certifikatë pasurie 

11.08.2022 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 adesën 

tonë zyrtare ku zj…., interesohet për aplikimin e kryer më 

datë 18.08.2022 dhe nr prot 17134.Lutemi, një përgjigje 

drejtuar zj…..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 deleguar Nuk ka 

37 12.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën si 

kryhet aplikimi 

kur të mungojnë 

të dhënat e 

pronës 

12.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

lutem referojuni shënimit në krye të dokumentit 

bashkëlidhur ku citohet që në rastin kur nuk ka të dhëna për 

vol dhe faqe vendosni 999. 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 

38 11.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

aplikimit kur nuk 

janë të sakta të 

dhënat e pronës 

12.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se për te marre informacion mbi ecurine e 

kerkeses per legalizim, duhet te aplikoni 

sherbimin: “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. 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


Për të përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund të faqes 

dhe vijoni me plotësimin e formularit elekronik. 

Pavarësissht se Ju nuk keni të dhëna prone, për të orientuar 

sistemin duhet të vendosni një zonë të saktë kadastrale, 

ndersa volumin dhe faqen i vendosni 99. Zona kadastrale 

duhet jetë zona që përfshin parcelën tuaj ndërtimore.  

Për shembull:Nëse informacionin zyrtar e kërkoni për 

qytetin e Tiranës, do përzgjidhni Drejtoria vendore Tirana 

Veri dhe do të vendosni Zonë kadastrale 8110, volum 99, 

faqe 99. Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të 

formularit. Numri i referencës së aplikimit do ju ndihmojë 

për të gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar mandatpagesën. 

Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në 

bankë për të kryer pagesën, ose kryeni pagesën online 

përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose krediti. 

Pas kryerjes së pagesës  në bankë ose postë, duhet që t`i 

riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 

mandatpagesën.  

Ngarkimi i mandatpagesës: Duhet të  logoheni në e-

Albania dhe të kërkoni shërbimin e aplikuar. Nuk do të 

kryeni aplikim të ri por do të shkoni në fund të formularit, 

në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e një aplikimi të 

kryer”. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e referencës së 

aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, ngarkoni 

faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”.  

Në kërkesën Tuaj për informacion nuk referoni nëse 

aplikimin e keni shoqëruar me një kërkesë të detajuar 

me shkrim apo jo. 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 
39 11.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

12.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Agjencia Funerale është e detyruar T`ju 

pajisë me faturë tatimore për shpenzimet funerale. Pasi të 

E plotë Nuk ka 



kryerjes së 

mbylljes së 

pensionit pas 

vdekjes 

merrni faturën e shpenzimeve funerale duhet të aplikoni në 

e-albania shërbimin "Mbyllje pensioni", nëse i ndjeri ka 

qenë pensionist.   

 Nëse është trajtuar me ndihmë ekonomike nga 

minibashkia, drejtohuni pranë minibashkisë për të 

përfituar shpenzimet e funeralit.   
 Nëse ka qenë ende në marrdhënie pune, faturën e 

shpenzimeve të funeralit dhe një certifikatë vdekje 

duhet t’i dorëzoni pranë qendrës së punës.  
Për të bërë mbylljen e pensionit, duhet të aplikoni nga 

llogaria Juaj në e-albania shërbimin” Aplikim për mbyllje 

pensioni” në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

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

6162  

Hapat e procedurës:  
 Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania;  
 Zgjidhni shërbimin "Aplikim për mbyllje pensioni";  
 Klikoni butonin "Përdor";  
 Plotësoni formën përkatëse për këtë kërkesë dhe 

dërgoni aplikimin;  
 Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë 

aplikimit duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH 

përkatëse.   
Ju lutem mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre 

dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit 

tuaj. Pavarësisht se me cilin ligj e keni përfituar pensionin, 

për mbylljen e tij aplikohet vetem në këtë link. 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!  
40 12.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

12.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

E deleguar Nuk ka 



aplikimin e kryer 

në QKB për 

ndryshim të 

dhënash dhe nuk 

ka marr nr cështje 

“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 qytetarit për asistencë mbi 

aplikimin e kryer.Faleminderit!  
41 12.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

në QKB 

15.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e qytetarit për asistencë mbi 

aplikimin e kryer.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

42 14.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me kalimin 

e shtetases ruse 

në portin e 

Durrësit në 

drejtim të Italisë 

kur nuk është e 

pajisur me vizë 

Shengen 

15.08.2022 Përshëndetje të nderuar,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 e ardhur në 

adresën tonë zyrtare nga zj...., e cila interesohet për: 

1. A do të lejojë kontrolli i pasaportave në portin e Durrësit 

nisjen nga Shqipëria drejt Italisë nëse gruaja nuk kam vizë 

Shengen, por është e afërme e linjës së parë të një shtetasi të 

Ukrainës? Gjithashtu, për shkak të luftës nuk mund të 

kthehemi në Ukrainë, ku kanë jetuar me burrin për 7 vitet e 

fundit. 

2. Nëse po. Nëse mund të mbështetemi në disa 

direktiva/dekrete/ligje kur do të kalojnë kufirin me 

E deleguar Nuk ka 



Shqipërinë? Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj….Faleminderit!  
43 13.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

nga akti i lindjes 

15.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë certifikatë nga akti i lindjes, 

për aktet e lindjes të regjistruara pas vitit 2010, duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin “ 

Certifikatë nga akti i lindjes” në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

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

11176. Ndërsa për aktet e regjistruara para vitit 2010, duhet 

të paraqiteni në zyrën e arkivave në Prefekturën e Qarkut ku 

është regjistruar akti i lindjes.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 

44 13.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

mënyrën e 

aksesimit të 

llogarisë në e-

albania 

15.08.2022 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. 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 

45 13.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

shtetësi shqiptare 

15.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë kërkesën për fitim shtetësie 

shqiptare duhet të aplikoni në portalin e-albania shërbimin 

“Kërkesë për fitim shtetësie” në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

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

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627


9627 .Dokumentacionin për secilin tip fitimi të shtetësisë e 

gjeni në linkun e mëposhtëm:   

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumenta

cioni.pdf .Lidhur me faktin se Ju keni në përdorim 

shtëpinë e një shtetasi të Kosovës në Shqipëri, një nga 

dokumentet e kërkuara në procedurë është dhe Akti i 

pronësisë së banesës ose kontrata e zënies me qera të 

banesës (fotokopje e noterizuar). 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!  
46 14.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

licencë DDD 

15.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Licence DDD, nga 

llogaria e biznesit në e-albania duhet të aplikoni shërbimin:  
Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit, 

në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

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

4607. Në këtë link do të gjeni dhe licencën për të cilën jeni i 

interesuar. II.8.A - Shërbime ekspertize higjieno-

shëndetësore. 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, dhe Qendren Kombetare te biznesit 

ne kontaktet, 042250066, ose ne adresen email, 

info.qkb@qkb.gov.al. Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

47 14.08.2022 Kërkesë për 

informacion për 

punësim 

15.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të aplikuar për punësim, duhet të 

regjistroheni në e-albania si punëkërkues i papunë. Aplikim 

për regjistrim si punëkërkues i papunë në linkun e 

mëposhtëm:  
https://e-

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

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550


12550. Zyra e Punësimit njofton aplikantin nëse aplikimi 

është pranuar apo refuzuar, së bashku me arsyetimin 

përkatës. Në rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra 

e Punësimit i cakton një datë dhe orë aplikantit për takimin 

pranë kësaj zyre punësimi, në te cilën aplikanti duhet të 

paraqitet për intervistën për pune. 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!  
48 14.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

legalizimin e 

ndërtimit pa leje 

15.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë kërkesë për legalizim, duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin: “Kërkesë 

për legalizim të ndërtimit pa leje”, në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

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

14542. Shërbimi elektronik "Kërkesë për legalizim të 

ndërtimit pa leje" u mundëson qytetarëve të aplikojnë online 

për legalizim dhe pajisje me dokument pronësie për 

ndërtimet pa leje, të ndërtuara pas datës 10.08.1991, për të 

cilat nuk është aplikuar më parë për legalizim. Dokumentet 

e nevojshem janë:  
 Certifikatë familjare;  
 Plan rilevimi nga topograf i licensuar;  
 Foto të objektit në të katër pozicionet.  

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 

49 14.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën për 

pajisje me Leje 

15.08.2022 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 deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542


Mjedisore në 

rastin e 

laboratorit 

klinik/biokimik 

dhe 

mikrobiologjik 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e zyrës .......mbi dokumentacionin 

dhe procedurën për pajisje me Leje Mjedisore në rastin e 

laboratorit klinik/biokimik dhe 

mikrobiologjik.Faleminderit!  

50 13.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me aksesin 

në llogarinë e-

albania 

15.08.2022 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.  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 

51 15.08.2022 Kërkesë për 

asistencë mbi 

aksesin në 

llogarinë e-

albania 

15.08.2022 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, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania. Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

52 13.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

rinovimin e lejes 

së drejtimit kur 

15.08.2022 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 



ka skaduar dhe 

personi jeton 

jashtë Shqipërisë 

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 z…. interesohet për rinovimin e lejes së 

drejtimit.Lutemi, një përgjigje drejtuar qytetarit. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00. Faleminderit  
53 12.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me zonën 

kadstrale të 

pronës 

15.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju kërkojmë të na 

përshkruani ku e keni pronën që të shohim mundësinë për 

tju gjetur zonën kadastrale.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 

54 15.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me mos 

pajisjen me 

numër CN pas 

kryerjes së 

aplikimit për 

regjistrimin 

fillestar të ...... 

sh.a. 

15.08.2022 Përshëndetje të nderuar, 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 studios ......., të cilë 

paraqesin shqetësimin për mos pajisje me numër CN pas 

kryerjes së aplikimit për regjistrimin fillestar të ...... 

sh.a. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të studios 

ligjore.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

55 15.08.2022 Kërkesë për 

asistencë të 

studios ....., për 

përfundimin me 

sukses të 

aplikimit 

regjistrim 

15.08.2022 Përshëndetje të nderuar, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në 

këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

E deleguar Nuk ka 



Personi fizik. kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën për 

asistencë të studios ....., për përfundimin me sukses të 

aplikimit regjistrim Personi fizik.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të studios ligjore.Faleminderit!  
56 15.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

dorëzimin e 

raporteve të 

barrëlindjes 

15.08.2022 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 në bazë të kontributeve që 

keni derdhur kërkoni shërbimin:  " Kërkesë për shpërblim 

lindje për personat e punësuar” ose në linkun: https://e-

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

10059 ose shërbimin “Kërkesë për shpërblim lindje dhe 

grant për fëmijë të lindur për personat e vetëpunësuar” në 

linkun https://e-

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

10060 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. 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. Në rast të dhëniës së raportit 

mjekësor me nënshkrim elektronik nga mjeku nuk është e 

nevojshme dërgimi me postë, por vetëm ngarkohet në 

portalin e-Albania.Dokumentet origjinale që i keni 

bashkëlidhur gjatë aplikimit duhet të dërgohen me postë 

pranë DRSSH përkatëse. Ju lutem mbani në konsideratë që 

zarfi i përcjelljes së këtyre dokumenteve të shoqërohet me 

numrin e aplikimit 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 16.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

17.08.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se Prokura e Posaçme për personin që do të kryejë 

E plotë Nuk ka 



apostolimin e 

prokurës së 

posacme 

regjistrimin duhet të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i 

përkthyer në gjuhë  shqipe dhe i noterizuar. 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 16.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

regjistrimit të 

fëmijës së lindur 

jashtë vendit dhe 

aplikimin për 

pasaportë 

biometrike 

17.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shtetasit shqiptare rezidentë jashtë kufijve 

shtetërore, kanë mundësinë të aplikojnë nëpërmjet portalit e-

albania aktet e gjendjes civile. Në këtë rubrikë bën pjesë dhe 

shërbimi “Aplikim për regjistrim fëmijë”. Ky shërbim 

aplikohet nëpërmjet linkut:   
https://e-

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

9767  

Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti janë:  
 Akti i lindjes ose certifikata e lindjes së fëmijës, 

lëshuar nga autoritetet e huaja (i legalizuar ose 

pajisur me vulë apostile)  
 Dokumente identifikimi të prindërve (pasaportë ose 

kartë identiteti shqiptare)  
 Përkthimi i aktit ose certifikatës së lindjes, i 

legalizuar ose pajisur me vulë apostile (nëse nuk e 

legalizoni apo apostiloni përkthimin e certifikatës, 

kërkohet përkthimi në gjuhën shqipe të kryhet në 

konsullatë, ose nëse është kryer përkthimi nga 

përkthyes të licensuar, duhet që konsulli të lëshojë 

“vërtetim përkthimi". Tarifa e përkthimit apo 

vërtetimit të përkthimit është 10 euro për faqe dhe 

është detyrim i qytetarit aplikues)  
 Pëlqimi me deklaratë noteriale të prindit të huaj 

(nëse njëri nga prindërit është shtetas i huaj), për 

lejimin e regjistrimit të fëmijës në Shqipëri.  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767


Pasi bëhet regjistrimi i fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, fitoni të drejtën e aplikimit për 

pajisjen me pasaportë shqiptare të fëmijes duke aplikuar nga 

llogaria e njërit prind në e-albania. Aplikim për pasaportë 

dhe kartë identiteti (për shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë 

kufijve) https://e-

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

9765. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në online 

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

19:00.  Faleminderit  
59 16.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me afatin e 

pajisjes me 

certifikatë 

martese pas 

kryerjes së 

martesës 

17.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas lidhjes së martesës ju pajiseni në 

moment me certifikatë martese.Për cdo pyetje ose paqartësi, 

na kontaktoni në online chat, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

60 16.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

kryerjes së 

shërbimit ndarje 

nga certifikata 

familjare 

17.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për kryerjen e shërbimit ndarje nga familja 

duhet të paraqiteni pranë nëpunësit të Zyrës së Gjendjes 

Civile ku keni vendbanimin.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në online chat, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.  Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

61 17.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

mundësinë 

lidhjes së 

martesës në 

Shqipëri dy 

shtatas të huaj 

që nuk janë 

17.08.2022 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, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z..... i cili interesohet nëse mund 

të lidhin martesën në Shqipëri dy shtatas të huaj që nuk janë 

E deleguar Nuk ka 



rezident në 

Shqipëri. 

rezident në Shqipëri.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit.Faleminderit!  
62 17.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje dëshmitarët 

e lidhjes së 

martesës 

18.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëjmë me dije se 

dëshmitarët nuk duhet të jenë familjarë.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 

63 17.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

për licencë si 

ekspert vlerësues 

i pasurive të 

paluajtshme. 

18.08.2022 Përshëndetje zj....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 z.... kërkon të informohet për 

aplikimin e kryer për licencë si ekspert vlerësues i pasurive 

të paluajtshme.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar 

në adresën tone zyrtare. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z.....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

64 18.08.2022 Kërkesë për 

asistencë për një 

problem në 

gjenerimin e 

certifikatës 

familjare 

18.08.2022 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, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z..... për asistencë për një 

problem në gjenerimin e certifikatës familjare.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

65 17.08.2022 Kërkesë për reset 

passwordi në 

llogarinë e-

albania 

18.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin 

jeni rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

E plotë Nuk ka 



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.  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  
66 17.08.2022 Ankesë për mos 

respektim afatesh 

nga ASHK-ja 

18.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pasi realizoni aplikimin, dokumentin për të 

cilin keni aplikuar e gjeni në seksionin “Dokumentet e mia” 

në llogarinë Tuaj në e-albania.  Nëse nuk u ka mbërritur, 

dërgoni email në adresën e ankesave: ankesa@ashk.gov.al  
ose depozitoni ankesën Tuaj në portalin e bashkëqeverisjes 

në linkun e mëposhtëm.  

https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim  

Tek opsioni zgjidhni ministrinë, do të zgjidhni 

Kryeministrinë, institucioni në varësi të ministries, Agjencia 

Shtetërore e Kadastrës. Tek dega rajonale, do të zgjidhni 

drejtorinë përkatëse dhe qytetin ku keni drejtuar 

aplikimin. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

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

19:00.  Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

67 17.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

konfirmimin e 

të dhënat e 

deklaruara nga 

personat të cilat 

do të punësohen 

nga një shtetas i 

18.08.2022 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, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e shtetasit të huaj, i cili interesohet 

E deleguar Nuk ka 

mailto:ankesa@ashk.gov.al
https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim


huaj të konfirmojë të dhënat e deklaruara nga personat të cilat do 

të marr në punë.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  
68 18.08.2022 Kërkesë për 

informacion nëse 

duhet të pajisen 

me vizë hyrëse 

për në Shqipëri 

shtetasit 

amerikanë nën 

18 vjec. 

19.08.2022 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, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e shtetasit të huaj, i cili interesohet 

të nëse duhet të pajisen me vizë hyrëse për në Shqipëri 

shtetasit amerikanë nën 18 vjec.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

69 18.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

orarin zyrtar 

19.08.2022 Përshëndetje,      Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, 

Ju bëjmë me dije se orari zyrtar është nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 16.30 dhe të Premte, nga ora 

08:00 deri në 14.00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

70 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer për 

formularin A1Z 

19.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku z......, kërkon të 

informohet për aplikimin e kryer për formularin 

A1Z.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z.....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

71 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

Urdhërin e 

Ministrit të 

19.08.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



Punëve të 

Brendshme 

nr.325/5 datë 

21.02.2015 "Për 

njohjen e 

Shtetësisë 

Shqiptare". 

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 studios ligjore Legal & Tax 

Albania, të cilët interesohen Urdhërin e Ministrit të Punëve 

të Brendshme nr.325/5 datë 21.02.2015 "Për njohjen e 

Shtetësisë Shqiptare". Lutemi për një përgjigje drejtuar 

kërkesës së studios ligjore.Faleminderit!  
72 21.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vecimin nga 

trungu familjar 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shërbimi "Vecim Familje", ose ndarje nga 

Trungu Familjar nuk aplikohet nëpërmjet e-albania-s. Për 

këtë shërbim duhet të paraqiteni në sportelin e gjendjes 

civile. Nëse nga trungu familjar do të lëvizni si person i 

vetëm, këtë shërbim e realizoni duke aplikuar në e-albania 

shërbimin: “Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi”.  

Dokumentet ligjore të parashikuar për këtë shërbim janë:  

 Kopje e noteruar e certifikatës së pronësisë në emrin 

Tuaj;  

 Kontratë qeraje e noteruar e banesës ku do të jetoni;  

 Akt-Përdorimi noterial banese.  

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 

73 20.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me statusin 

e pronës 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pasi realizoni aplikimin, dokumentin për të 

cilin keni aplikuar e gjeni në seksionin “Dokumentet e mia” 

në llogarinë Tuaj në e-albania.  Nëse nuk u ka mbërritur, 

dërgoni email në adresën e ankesave:ankesa@ashk.gov.al  

Ose depozitoni ankesën Tuaj në portalin e bashkëqeverisjes 

në linkun e mëposhtëm.  

https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim  
Tek opsioni zgjidhni ministrinë, do të zgjidhni 

Kryeministrinë. Institucioni në varësi të ministrisë, Agjencia 

E plotë Nuk ka 

mailto:ankesa@ashk.gov.al
https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim


Shtetërore e Kadastrës. Tek dega rajonale, do të zgjidhni 

drejtorinë përkatëse dhe qytetin ku keni drejtuar 

aplikimin. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

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

19:00.  Faleminderit  
74 20.08.2022 Kërkesë e paqartë 22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kërkesa është e paqartë. Në kërkesën Tuaj 

referoni korrigjim atësie, ndërkohë flisni për derdhje 

kontributesh.  Lutemi qartësoni kërkesën Tuaj për 

informacion duhe na shkruar në chat online nga e hëna në të 

premte nga ora 08.00 deri në orën 19.00, ose na 

telefononi 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 

75 20.08.2022 Kërkesë për reset 

passwordi 

22.08.2022 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.  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 

76 20.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

regjistrimin e 

pronës 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacionin për të cilin jeni 

i interesuar, 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=

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


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. Kërkesa do 

të ngarkohet në hapin e tretë të aplikimit të shërbimit në e-

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

të faqes dhe vijoni me plotësimin e formularit 

elekronik. Panvarësisht se Ju nuk keni të dhëna prone, për të 

orientuar sistemin duhet të vendosni një zonë të saktë 

kadastrale, ndërsa volumin dhe faqen i vendosni 99. Zona 

kadastrale duhet jetë zona që përfshin zonën ku ndodhet 

objekti Juaj. Për shembull:  
Nëse informacionin zyrtar e kërkoni për qytetin e Tiranës, 

do të përzgjidhni Drejtoria vendore Tirana Veri dhe do 

vendosni Zonë kadastrale 8110, volum 99, faqe 99. Klikoni 

butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit. Numri i 

referencës së aplikimit do ju ndihmojë për të gjurmuar 

aplikimin dhe ngarkuar mandatpagesën.Shkarkoni 

mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në bankë për 

të kryer pagesën, ose kryeni pagesën online përmes portalit 

e-Albania me një kartë debiti ose krediti. 

Pas kryerjes së pagesës  në bankë ose postë, duhet që t`i 

riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 

mandatpagesën. Ngarkimi i mandatpagesës:  
Duhet të logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e 

aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri por do të shkoni në 

fund të formularit, në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e 

një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e 

referencës së aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, 

ngarkoni faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”. Për cdo pyetje 

ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00.  Faleminderit!  

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


77 20.08.2022 Kërkesë për reset 

passwordi 

22.08.2022 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.  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 

78 20.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

lidhje martese me 

shtetas të huaj 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

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

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

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar:  
 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile;  
 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese);  
 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj;  
 Fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

E plotë Nuk ka 



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

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm:  

 Certifikatë lindje;  
 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”;  

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare. Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

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

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin. Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

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

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

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

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

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

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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  
79 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

cregjistrim 

biznesi 

22.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku znj...., kërkon të 

informohet për kryerjen e aplikimit cregjistrim 

E deleguar Nuk ka 



biznesi.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj.....Faleminderit!  
80 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

pajisjen me 

certifikatë trungu 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë trungu 

familjar, duhet të paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të 

arkivave pranë Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të 

gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë. Për Qarkun e 

Tiranës, procedohet si më poshtë vijon: Për Tirana qytet, do 

paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu pajisur me 

certificatë trungu. Për fshatrat, do paraqiteni pranë 

Prefekturës së qarkut Tiranë. 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 

81 18.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

plotësimin e AV 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të Ju duhet të dërgoni pranë Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës Drejtoria Fier, kopje të certifikatës 

së pronësisë. Këtë e realizoni duke aplikuar shërbimin AV0. 

Hapat e aplikimit të këtij shërbimi janë si më poshtë: Për të 

plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt Verifikimi” ju 

duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-Albania dhe më 

pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar së fundmi, 

shërbim për të cilin do të plotësoni dokumentacionin me 

AV. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet të 

klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në fund të 

faqes ku do të gjeni një tabelë me këtë pamje: Pasi të 

plotësoni të dhënat e mësipërme, klikoni 

butonin “Dërgo”. Ky dokument (AV) është kërkesa ose 

shkresa juaj që do ia drejtoni ASHK-së. Nëse nuk arrini ta 

aplikoni shërbimin, dërgoni me rrugë postare 

dokumentin që u kërkon ASHK në shkresën dërguar 

Juve për të aplikuar AV0, dhe një deklarim me shkrim 

se nuk po arrini dot të dërgoni aplikimin e kërkuar nga 

ana e tyre. Per cdo pyetje apo paqartesi na kontaktoni ne 
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kanalin informativ pa pagese 0800 0118, ose online chat, 

nga e hena ne te premte ne fashen orare 08.00 – 

19.00 Faleminderit!  
82 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kryerjen e 

aplikimit për 

pasaportë 

biometrike dhe 

ID kartë 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ,Ju 

bëjmë me dije se mund t`i aplikoni njekohesisht te dy 

dokumentet, edhe leternjoftimin elektronik dhe pasaporten 

biometrike. Ne kerkesen Tuaj per informacion nuk jeni 

shprehur nese pajisjen me karte identiteti dhe pasaporte e 

keni per here te pare apo rinovim. 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 

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. Ne rastin 

kur aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet pervec ngarkimit te fotos, edhe 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar. 

Pas shqyrtimit të aplikimit 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 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, 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 
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rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe 

orën e paraqitjes në sportelin ALEATKujdes! 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.Nese nuk jeni i regjistruar ne e-albania, do 

aplikoni per T`u pajisur me karte identiteti dhe me pas 

do te beni regjistrimin per te vazhduar me aplikimin per 

pasaporte biometrike sipas procedures se mesiperme.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! 
83 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me TVSH 

e produkteve të 

teknologjisë.  

22.08.2022 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, po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin 

tonë zyrtar ku z…..interesohet për TVSH e produkteve të 

teknologjisë. Lutemi, një përgjigje drejtuar z…. 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 deleguar Nuk ka 

84 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rinovimit të lejes 

drejtimit kur ka 

humbur 

22.08.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se për të rinovuar lejedrejtimin, si fillim duhet të bëni 

denoncimin në Komisariatin që mbulon vendbanimin tuaj. 

Denoncimi mund të kryhet dhe nga një i afërmi 

juaj.  Shërbimi "rinovim i patentës" kryhet 30 ditë nga data e 

denoncimit të humbjes në polic. Pas këtij afati personi i 

interesuar paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin 

dhe dorëzon:  
 Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton 
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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 

nënshkrimi elektronik (emër + mbiemër), të cilat 

pasqyrohen në lejedrejtimi. Kini parasysh*Nëse lejen e 

drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, qytetari plotëson 

gjatë aplikimit një deklaratë ku autorizon tërheqjen e lejes së 

tij nga një person tjetër.Leja e drejtimit tërhiqet pranë 

sporteleve të shërbimit të Drejtorive Rajonale ku është bërë 

aplikimi. Në Tiranë, leja e drejtimit tërhiqet në zyrat e 

shërbimit te ish-NSHRAK. Në Tiranë (zyrat e shërbimit në 

ish-NSHRAK), leja e drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. 

Në drejtoritë e tjera kjo procedurë mund të zgjasë 3-5 ditë 

pune. Për më shumë inormacion: https://ëëë.dpshtrr.al/leje-

drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit. 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  
85 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

aplikimit për 

pension pleqërie 

22.08.2022 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 pension pleqërie, suplementar 

pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar 

për akademik” ose në linkun:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
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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 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.  Kujdes! Menjëherë pas aplikimit dokumentet që 

posejdoni dhe një kopje të aplikimit duhet t’i dorëzoj 

përmes Postës shqiptare sha, në adresë të Drejtorisë 

Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, e cila mbulon 

vendbanimin tuaj.Punonjësi i institucionit merr në trajtim 

aplikimin e dërguar dhe lajmëron aplikantin rreth vendimit 

të marrë për aplikimin e tij, konform afateve 

zyrtare.   Pas aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit 

kërkesa do të vlerësohet nga strukturat rajonale të 

sigurimeve shqoqërore, brenda afteve zyrtare.  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 
86 20.08.2022 Kërkesë për reset 

passwordi në 

ealbania 

22.08.2022 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  
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Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.  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  
87 21.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

pajisjes me 

certifikatë 

rezidence 

tatimore 

22.08.2022 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:  "Certifikatë Rezidence Tatimore” ose në 

linkun: https://e-

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

13203 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”.  Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi 

të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

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

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

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

19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

88 22.08.2022 Ankesë për mos 

aksesin e 

llogarisë së 

ealbania 

22.08.2022 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 
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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 për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania. Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit Faleminderit!  
89 22.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rinovimit të lejes 

drejtimit kur ka 

humbur 

22.08.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se për të rinovuar lejedrejtimin, si fillim duhet të bëni 

denoncimin në Komisariatin që mbulon vendbanimin tuaj. 

Denoncimi mund të kryhet dhe nga një i afërmi 

juaj.  Shërbimi "rinovim i patentës" kryhet 30 ditë nga data e 

denoncimit të humbjes në polic. Pas këtij afati 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 

nënshkrimi elektronik (emër + mbiemër), të cilat 

pasqyrohen në lejedrejtimi. Kini parasysh*Nëse lejen e 

drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, qytetari plotëson 

gjatë aplikimit një deklaratë ku autorizon tërheqjen e lejes së 

tij nga një person tjetër.Leja e drejtimit tërhiqet pranë 

sporteleve të shërbimit të Drejtorive Rajonale ku është bërë 

aplikimi. Në Tiranë, leja e drejtimit tërhiqet në zyrat e 

shërbimit te ish-NSHRAK.  

Në Tiranë (zyrat e shërbimit në ish-NSHRAK), leja e 

E plotë Nuk ka 



drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e tjera 

kjo procedurë mund të zgjasë 3-5 ditë pune. Për më shumë 

inormacion: https://ëëë.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-

lejes-se-drejtimit. 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  
90 22.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës me 

shtetas të huaj 

23.08.2022 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 

(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 
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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! 
91 22.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

pranë ASHK-së 

23.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj, Ju lutem na 

informoni se në cilën drejtori të ASHK-së keni aplikuar si 

dhe na dërgoni kopje të aplikimit në mënyrë që ta dërgojmë 

ankesën në drejtorinë përkatëse.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 

92 24.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

rimbursimin e 

shpenzimeve të 

vdekjes kur i 

ndjeri ka ndërruar 

jetë jashtë vendit 

24.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, ju 

bëjmë me dije dokumentacionin që duhet të dërgoni pranë 

institucionit kompetent në mënyrë që të përfitoni 

rimbursimin e shpenzimeve. Dokumentet që duhet të 

dorëzoni janë:  

 Dokumenti i vdekjes nga shteti ku ka ndodhur 

vdekja;  

 Faturë, biletë apo dokument tjetër që vërteton se 

E plotë Nuk ka 



shpenzimet e transportit i kanë kryer familjarët apo 

të afërmit e të ndjerit;  

 Vërtetim për vendin e varrimit në Shqipëri;  

 Certifikatë vdekje nga zyra përkatëse e gjendjes 

civile në Shqipëri;  

 Vërtetim nga banka i numrit të llogarisë bankare i 

personit të familjes që do tërheqë shpërblimin;  

 Numër kontakti të personit që do të dërgojë 

dokumentacionin me qëllim komunikimin në rast 

mungesash.  

Numër kontakti të personit që do të dërgojë 

dokumentacionin me qëllim komunikimin në rast 

mungesash. Dokumentacioni i mësipërm duhet të jetë 

origjinal ose kopje e noterizuar. Dokumentacioni në gjuhë të 

huaj të jetë i përkthyer në shqip dhe i noterizuar.  

Dokumentet e mësipërme do të dërgohen pranë Zyrave të 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Rimbursimi i 

këtyre shpenzimeve bëhet brenda një viti nga dita e sjelljes 

së kufomës në Shqipëri.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!  
93 23.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

për vërtetim 

ndërtimi pa leje 

në proces 

legalizimi 

24.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku z.....i, kërkon të 

informohet për kërkesën e tij për shërbimin, për ndërtim në 

proces legalizimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z......Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

94 23.08.2022 Kërkesë për 24.08.2022 Përshëndetje z……Në zbatim të ligjit nr. 119, datë E deleguar Nuk ka 



informacion në 

lidhje me 

kryerjen e 

aplikimit njëhsim 

diplome 

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 të znj……, e cila interesohet për procedurën e 

njësimit të diplomës në momentin që nuk arrin ta kryej 

aplikimin online. Lutemi, një përgjigje drejtuar 

znj…..Faleminderit  
95 23.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me zyrën e 

gjendjes civile 

ku mund të 

tërheq 

certifikatë lindje 

të gjyshit. 

24.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet për zyrën e gjendjes civile ku mund të tërheq 

certifikatë lindje të gjyshit.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

96 24.08.2022 Kërkesë për mos 

merrjen 

parasysh 

aplikimi i kryer 

për leje 

ndërtimi në 

KKT. 

24.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj.... kërkon të mos 

merret parasysh aplikimi i kryer për leje ndërtimi në 

KKT.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj.....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 



97 24.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurat e 

njohjes së 

vendimit të 

divorcit të kryer 

jashtë vendit 

24.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se në Rregjistrin Kombëtar transkriptohen të 

dhënat për shtetasit shqiptarë sipas akteve të zyrave të 

vendeve të huaja. Ju duhet të paraqisni pranë Gjykatës së 

Apelit në Shqipëri kërkesën për njohje të vendimit civil të 

huaj për zgjidhjen e martesës. Bashkëlidhur kërkesës, duhet 

vendimi origjinal i gjykatës së vendit ku është kryer divorci, 

me vulë apostile, i legalizuar dhe i përkthyer në gjuhën 

shqipe, sëbashku me shënimin që ky vendim është i formës 

së prerë, certifikatën e martesës dhe certifikatë familjare (e 

nxjerrë nga ZGJC Shqiptare), vërtetim nga gjykata e rrethit 

gjyqësor të qytetit tuaj në Shqipëri se nuk jeni apo nuk keni 

kryer pranë gjykatave shqiptare zgjidhjen e martesës si dhe 

procure përfaqësimi nëse ky veprim do të kryhet nga një i 

afërmi juaj. Më pas vendimin e Gjykatës së Apelit në 

Shqipëri do ta regjistroni pranë ZGJC ku do të mund të 

ndryshohen mbiemri juaj në Regjistrin Kombëtar.  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 

98 24.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me dublikat të 

diplomës së 

shkollës së 

mesme 

25.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se dëftesa e pjekurisë është dokument që 

lëshohet vetëm një herë dhe nuk mundësohet dublikata. Për 

T`u pajisur me listë notash dhe vërtetim përfundimi të ciklit 

shkollor, paraqituni pranë sekretarisë së shkollës ku keni 

përfunduar studimet, ose pranë sporteleve të postës 

shqiptare ku do të plotësoni formularin.Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

99 24.08.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

hapjen e llogarisë 

në e-albania 

25.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se regjistrimi në portalin qeveritar e-Albania 

mund të kryhet si për shtetasit shqiptarë, ashtu dhe për 

E plotë Nuk ka 



shtetasit e huaj të pajisur me leje qëndrimi në Shqipëri. 

Shtetasit shqiptarë mund të regjistrohen nëpërmjet numrit 

personal të Identifikimit, të cilin mund ta gjejnë në kartën e 

tyre të identitetit ose në pasaportë. Ndërsa shtetasit e huaj 

mund të regjistrohen nëpërmjet numrit të identifikimit, me 

të cilin janë pajisur në momentin e marrjes së lejes së 

qëndrimit. Pasi të jetë hapur portali www.e-albania.al 
 duhet të ndiqen hapat e mëposhtëm:  

 Klikoni "Regjistrohu/Register"  

 Plotësoni të gjitha të dhënat e specifikuara në 

formularin e regjistrimit  

 Kodi i përdoruesit (NID: Numri personal i 

identifikimit) / User Personal Identification Number 

(NID): Është numri personal i identifikimit.  
 Data e skadimit të kartës së identitetit / Identification 

document expiry date: Vendosni datën e skadimit të 

kartës së identitetit në formatin datë.muaj.vit.  
 Fjalëkalimi / Password: Sigurohuni që fjalëkalimi të 

jetë 8 deri në 12 karaktere i gjatë dhe nuk duhet të 

fillojë ose mbarojë me hapësira.  

 E-mail: Në këtë adresë do të vijë linku i aktivizimit 

të llogarisë dhe të gjitha njoftimet që kanë te bëjnë 

me aplikimet tuaja.  
 Numri i celularit / Mobile phone number: Sigurohuni 

që të vendoset në formatin e duhur. Për numrat 

shqiptarë formati është '06xxxxxxxx' ndersa për 

numrat jashtë Shqipërisë, formati i saktë është 

'0044/0039/0032xxxxxxxx', në varësi të shtetit ku 

jetoni.  

 Të dhënat personale (Emri / Name, Mbiemri / 

Surname, Atësia / Father Name, Mëmësia / Mother 

Name, Datëlindja / Birthdate): Duhet të bëhet kujdes 

që të gjitha të dhënat të jenë të sakta dhe të 

https://e-albania.al/


përputhen më të dhënat e Regjistrit të Gjendjes 

Civile.  

*Kujdes me të dhënat që mund të kenë "ë", ose "ç".  
 

 Nëse edhe pas verifikimit të të dhënave tuaja në 

Gjendjen Civle do të keni vështirësi me regjistrimin 

kontaktoni me helpdesk në login@e-albania.al.  

 Plotësoni kodin katër shifror të dërguar me SMS në 

numrin tuaj të telefonit dhe klikoni në linkun e 

aktivizimit në adresën tuaj e-mail për aktivizimin e 

llogarisë tuaj.  
 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!  
100 24.08.2022 Ankesë për 

DRASHK Korcë  

për mos lëvrimin 

e shërbimit 

brenda afateve 

25.08.2022 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, po ju 

parashtrojmë kërkesën e përsëritur  në adesën tonë zyrtare 

ku zj.Rushiti, interesohet për aplikimin e kryer më datë 

18.08.2022 dhe nr prot 17134.Lutemi, një përgjigje drejtuar 

zj……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 deleguar Nuk ka 

101 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

gjendjen juridike 

të pronës pasi 

janë kryer disa 

aplikime 

25.08.2022 Përshëndetje zj.....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 

E deleguar Nuk ka 



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

gjeni në emailin e mëposhtëm, kërkesën e zj....,e cila kërkon 

të informohet rreth gjendjes juridike të pronës.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të zj….Faleminderit!  
102 25.08.2022 Ankesë për 

DRASHK 

Shkodër  për mos 

lëvrimin e 

shërbimit brenda 

afateve 

25.08.2022 Përshëndetje zj...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, kërkesën e zj....., e cila kërkon të 

informohet rreth aplikimit të kryer nga klienti i saj më datë 

29.03.2022 pranë Zyrës Vendore e ASHK-së Shkodër.  

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj….Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

103 25.08.2022 Kërkesë e paqartë 

në lidhje me 

përkthimin e 

dokumentave 

25.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Dokumentat mund të përkthehen në cdo 

moment pranë zyrave të përkthyesit. 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 

104 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me fondet 

për tërheqjen e 

bonusit të fëmijës 

26.08.2022 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 e ardhur në 

adresën tonë zyrtare nga zj..., e cila interesohet për tërheqjen 

E deleguar Nuk ka 



e bonusit të fëmijës.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili 

drejtuar në adresën tone zyrtare. Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të zj....Faleminderit!  
105 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

regjistrimin në 

QKEV 

26.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj.....,  kërkon të 

bëj regjistrimin në QKEV.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të zj....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

106 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje  me pajiset 

me nr CN pas 

aplikimit për 

regjistrim fillestar 

të personave fizik 

26.08.2022 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 studio ligjore .......,  kërkon të pajiset 

me nr CN pas aplikimit për regjistrim fillestar të personave 

fizik.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën 

tone zyrtare. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

studios ligjore.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

107 25.08.2022 Kërkesë e paqartë 26.08.2022 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 

108 26.08.2022 Kërkesë për 26.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 



informacion mbi 

afatin e lëvrimit 

të shërbimit 

certifikatë 

pronësie 

bëjmë me dije se pas konfirmimit të pagesës dhe kryerjes së 

verifikimeve përgjigja do ju shfaqet tek Dokumentet e 

mia brenda 15 ditë pune.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 
109 26.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

gjobat e biznesit 

26.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku znj...., kërkon të 

informohet për gjobat.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

110 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

denoncimit të 

pasaportës 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë deklarimin e dokumenteve të 

humbura duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin; “Deklarimi i humbjes së dokumenteve të ndryshme” 

në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1492

2. Ndërsa lidhur me faktin se nuk logoheni dot në e-albania do 

veproni si më poshtë: Nëse nuk arrini të logoheni (futeni) në 

llogarinë Tuaj ne e-albania dhe nuk keni akses tek emaili me të 

cilin jeni rregjistruar në portal, hapni një adresë të re email dhe 

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. 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 
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111 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

kryerjes së 

aplikimit për 

shërbimin fshirje 

hipoteke 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë fshirjen e hipotekës ligjore 

duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin: “Aplikim për fshirjen e hipotekës (kontraktore, 

gjyqësore, apo ligjore)” në linkun e mëposhtëm: https://e-

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

13903. Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë 

aplikimit duhet të dërgohen me postë pranë DRASHK-së 

përkatëse. Mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së 

këtyre dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit 

tuaj. Në hapin e dytë të aplikimit do të shtoni dhe shërbimin: 

“Lëshim kopje kartele të pasurisë”. 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 

112 26.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

pajisjes me 

certifikatë para 

vitit 2010 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë që datojnë 

para vitit 2010 nuk mundësohen në e-albania. Ju duhet të 

paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të arkivave pranë 

Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të gjitha qarqet, 

përjashtuar qarku Tiranë. Për Qarkun e Tiranës, procedohet 

si më poshtë vijon: Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë 

Bashkisë Tiranë për tu pajisur me certificatë. Për fshatrat, do 

paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha 

bashkitë e komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, 

certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve 

respektive.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 

113 26.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

pajisjes me 

certifikatë trungu 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Certifikatat e trungut familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata procedohet si 

më poshtë: Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13903
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Tiranë për tu pajisur me certificatë trungu. Për fshatrat, do 

paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha 

bashkitë e komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, 

certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve 

respektive. 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 26.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

kryerjes së 

aplikimit për 

shërbimin 

regjistrim leje 

legalizimi dhe 

certifikatë 

pronësie 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

pasi jeni pajisur me leje legalizimi ju duhet ta kryeni 

aplikimin 30 ditë pas datës së lëshimit të lejes nga drejtoria 

përkatëse: Ju mund të aplikoni për këtë shërbim online 

përmes platformës qeveritare e-Albania në linkun: https://e-

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

9444 dhe aplikoni duke plotësuar formularin elektronik që 

shfaqet në platformë dhe duke ngarkuar dokumentacionin e 

nevojshëm për lëvrimin e shërbimit. Në hapin e dytë duhet 

të shtoni edhe këto shërbime:  

 L1- Lëshim certifikate pronësie;  
 I5- Lëshim kopje kartele te pasurisë;  
 I4- Lëshim kopje te fragmentit te hartës kadastrale.  

Dokumentacioni i nevojshëm për t`u ngarkuar është shkresa 

përcjellëse, ose në mungesë të saj leja e legalizimit. Leja e 

legalizimit ose çdo document tjetër duhet të ngarkohet në të 

gjitha rubrikat e detyrueshme në hapin e tretë. Dokumentat 

duhet të jenë si një dokument i vetëm në formatin 

pdf. Aplikimi për regjistrimin e lejes së legalizimit dhe 

pajisjes me certifikatë pronësie nuk penalizohet me gjobë, 

por kujdes! Në hapin e tretë, si datë lëshimi të dokumentit 

do të vendosni datën e kryerjes së aplikimit të mësipërm. Në 

fund klikoni opsionin “Dërgo”. Shkarkoni mandatpagesën 

me të cilën mund të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën 

ose kryeni pagesën online përmes portalit e-Albania me një 

kartë debiti ose kredit. Nëse pagesa kryhet në bankë ose 

E plotë Nuk ka 



postë, duhet që t`i riktheheni edhe njëherë aplikimit për të 

ngarkuar mandatpagesën.  

Ngarkimi i mandatpagesës:Duhet të  logoheni në e-

Albania dhe të kërkoni shërbimin e aplikuar. Nuk do të 

kryeni aplikim të ri por do të shkoni në fund të formularit, 

në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e një aplikimi të 

kryer”. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e referencës së 

aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, ngarkoni 

faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”. Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00. Faleminderit 
115 26.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

kryerjes së 

aplikimit akt 

verifikimi 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Për të plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt 

Verifikimi” ju duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-

Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar 

së fundmi, shërbim për të cilin do të plotësoni 

dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet 

të klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në fund të 

faqes ku do të gjeni një tabelë me këtë pamje: Pasi të 

plotësoni të dhënat e mësipërme, klikoni 

butonin “Dërgo”.Ky dokument (AV) është kërkesa ose 

shkresa juaj që do ia drejtoni ASHK-së. 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 

116 27.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

aplikimin 

rivlërsim pasurie 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se të gjithë individët, të cilët kanë në pronësi 

pasuri të paluajtshme, kanë të drejtë që, nga data e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji, deri në datën 30 prill 2022 të bëjnë 

rivlerësimin e kësaj pasurie me vlerën e tregut. Parashikimi i 

pikës 1, të këtij neni, zbatohet edhe për kërkesat e dorëzuara 

pranë ASHKsë, të cilat nuk kanë përfunduar brenda datës 30 

E plotë Nuk ka 



prill 2022, në rast se pagesa e tatimit për to bëhet para datës 

31 korrik 2022. Pra sipas citimit të mësipërm pagesa pas 

datës 31 korrik 2022 nuk ka vlerë. Lidhur me faktin që nuk 

u ka ardhur fatura e rivlerësimit nga ASHK-ja, duhet të 

kishit dërguar email në adresë: ankesa@ashk.gov.al, për të 

zgjidhur problemin para përfundimit të afatit ligjor të 

rivlerësimit. 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!  
117 27.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

pajisjes me 

certifikatë trungu, 

familje para vitit 

2010 

29.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se të gjitha certifikatat që datojnë akte (lindje, 

martese, vdekje, etj) para vitit 2010, nuk mundësohen në e-

albania. Për këto certifikata procedohet si më poshtë:Për 

Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu 

pajisur me certificatë.Për fshatrat, do paraqiteni pranë 

Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha bashkitë e 

komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, certifikatat merren 

pranë Prefekturave të qarqeve respektive. 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 

118 27.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

mandat pagesës 

29.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas dërgimit të aplikimit dhe pajisjes me 

mesazhin se aplikimi u dërgua me sukses, tek opsioni 

Mesazhet e mia, ju shkarkohet numri i referencës së 

aplikimit, ndërsa tek opsioni Dokumentet e mia, u 

shkarkohet mandat pagesa për aplikimin e kryer.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 

119 27.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

pajisjes me 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

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

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

E plotë Nuk ka 

mailto:ankesa@ashk.gov.al


vërtetim 

kontributesh 
shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur:  https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887  
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888  
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13885  
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886  

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 

hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 

bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

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

portalit. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit!  
120 29.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën që 

29.08.2022 Përshëndetje znj. ...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

E deleguar Nuk ka 
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duhet të ndjekë 

për kalimin e të 

ardhurave nga 

barrëlindja në 

rastin kur ka 

ndryshuar nr e 

llogarisë 

bankare. 

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 

zj..... kërkon të informohet për procedurën që duhet të 

ndjekë për kalimin e të ardhurave nga barrëlindja në rastin 

kur ka ndryshuar nr e llogarisë bankare.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të zj....Faleminderit!  
121 27.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

pajisjen me 

vërtetim mbi vitet 

e punës 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion mbi kontributet, 

në e-albania mund të aplikoni këto shërbime: “Vërtetim për 

periudha pune në ndërmarrje shtetërore (para datës 

01.01.1994)” ose në linkun: https://e-

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

13886 si dhe shërbimin “Vërtetim për pagesën e 

kontributeve të sigurimeve shoqërore nga 01.01.1994 deri 

31.12.2011” ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_co

de=13888. Zgjidhni periudhën për të cilën interesoheni dhe 

bëni aplikimin. Pas shqyrtimit nga ISSH, vërtetimet i gjeni 

në seksionin “Dokumentat e mia” në llogarinë Tuaj në e-

albania. 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 

122 28.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

fillimin e procesit 

të rivlerësimit 

29.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se të gjithë individët, të cilët kanë në pronësi 

pasuri të paluajtshme, kanë të drejtë që, nga data e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji, deri në datën 30 prill 2022 të bëjnë 

rivlerësimin e kësaj pasurie me vlerën e tregut.Parashikimi i 

pikës 1, të këtij neni, zbatohet edhe për kërkesat e dorëzuara 

pranë ASHK-së, të cilat nuk kanë përfunduar brenda datës 

30 prill 2022, në rast se pagesa e tatimit për to bëhet para 

E plotë Nuk ka 
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datës 31 korrik 2022.Nuk ka vendim për periudhë tjetër 

rivlerësimi. 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 28.08.2022  29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të aplikuar për pension pleqërie në 

portalin e-albania janë dy shërbime. Nëse aplikantit i duhet 

një vit kohë për t`i lindur e drejta e përfitimit të pensionit të 

pleqërisë, duhet të aplikojë shërbimin: “Kërkesë paraprake 

për përfitim pensioni pleqërie”, në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

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

2302. Nëse aplikanti e ka mbushur moshën e përfitimit të 

pensionit të pleqërisë, ose i duhen edhe dy muaj, duhet të 

aplikojë shërbimin: “Aplikim për pension pleqërie, 

suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo 

suplementar për akademik”, në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

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

6156. Logohuni me të dhënat Tuaja në e-albania, klikoni 

linkun e shërbimit, dhe në brendësi të aplikimit do gjeni 

edhe dokumentacionin e nevojshëm që do të ngarkoni në 

aplikim. Kujtojmë se dokumentacioni duhet të jetë në 

format PDF. 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 

124 28.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

përfitimin e 

bonusit të fëmijës 

kur ka lindur 

jashtë 

29.08.2022 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. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.  Për të kryer regjistrimin e 

E plotë Nuk ka 
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fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta:  

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve;  
 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar.  

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit. Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin 

e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) 

certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 

“Për bonusin e lindjes”.  Personi i autorizuar (i pajisur me 

prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Shërbimit 

Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 

dorëzimin e 2 (dy) certifikatave (familjare dhe lindje e 

fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas 

masës së përcaktuar.   Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

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

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

08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  
125 28.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

aplikimin 

rinovim 

pasaporte 

29.08.2022 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=

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


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 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. Do 

keni parasysh që në zyrat e ALEAT të paraqiteni afërsisht 3 

ditë pasi ju ka ardhur njoftimim me sms nga Policia e 

Shtetit, në mënyrë që të ketë shkuar fizikisht formulari i 

policisë. 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 
126 29.08.2022 Kërkesë për 

informacion nëse 

të vetëpunësuarit 

shtetas të huaj 

në punë 

sezonale për cilin 

tip leje pune dhe 

qëndrimi mund të 

29.08.2022 Përshëndetje të nderuar, 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, 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


aplikojnë si dhe 

cfarë ndodh me 

vlefshmërinë e 

këtyre lejeve në 

përfundim të 

aktivitetit 

sezonal?  

gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku Zyra ligjore 

"Legal & Tax Albania" kërkon të informohet nëse 

të vetëpunësuarit shtetas të huaj në punë sezonale për cilin 

tip leje pune dhe qëndrimi mund të aplikojnë?Gjithashtu 

cfarë ndodh me vlefshmërinë e këtyre lejeve në përfundim 

të aktivitetit sezonal? Faleminderit!  

127 29.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

dokumentacionin 

dhe procedurën 

e njësimit të 

diplomës të 

shtetasit 

Malazez, i cili 

është diplomuar 

në Bachelor në 

Prishtinë. 

29.08.2022 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, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar të 

zj….., e cila interesohet për procedurën e njësimit të 

diplomës të shtetasit Malazez, i cili është diplomuar në 

Bachelor në Prishtinë. Lutemi, një përgjigje 

drejtuar zj….Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

128 30.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

kryerjen e 

aplikimit të 

shërbimeve 

kryerje e 

shërbimit të 

detyrueshëm 

ushtarak dhe 

dëshmi penaliteti 

30.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të marrë shërbimet e kërkuar mund të aplikoni në 

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

me search kërkoni shërbimin:  "Certifikatë e Gjendjes 

Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)” ose në linkun:  

https://e-

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

13259 si dhe shërbimin   "Vërtetim të kryerjes/moskryerjes së 

shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv” në linkun: 

https://e-

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

14420. 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-

E plotë Nuk ka 
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albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

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

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

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

Faleminderit! 
129 29.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

dokumentacionin 

dhe procedurën 

e njësimit të 

diplomës 

Bachelor dhe 

Master në Itali 

30.08.2022 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, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar të 

z……, i cili interesohet për procedurën e njësimit të 

diplomës në inxhinieri ndërtimi, i cili është diplomuar në 

Bachelor dhe Master në Itali.Lutemi, një përgjigje 

drejtuar z….Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

130 29.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për tu 

regjistruar në 

Universitetin e 

Mjeksisë 

30.08.2022 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, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj..... kërkon të 

E deleguar Nuk ka 
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informohet mbi procedurën që duhet të ndjek për tu 

regjistruar në Universitetin e Mjeksisë.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të zj.... Faleminderit!  
131 30.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

aplikimin për ID 

kartë 

30.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se ju mund të aplikoni në Tiranë për ID kartë. 
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 

132 30.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

ndryshim 

aktiviteti. 

30.08.2022 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, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në adresën tonë zyrtare ku 

z…… interesohet si duhet të veprojë për ndryshim 

aktiviteti. Lutemi, një përgjigje drejtuar qytetarit. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

133 31.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

fitimit të 

shtetësisë 

shqiptare 

31.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë kërkesën për fitim shtetësie 

shqiptare duhet të aplikoni në portalin e-albania shërbimin 

“Kërkesë për fitim shtetësie” në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

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

9627 . Dokumentacionin për secilin tip fitimi të shtetësisë e 

gjeni në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumenta

cioni.pdf. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

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

E plotë Nuk ka 
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19:00.  Faleminderit!  

134 31.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

pajisjes me 

dëshmi penaliteti 

me vulë apostile 

31.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për tu pajisur me dëshmi penaliteti duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin: 

“Certifikatë e gjendjes gjyqësore (Dëshmia e Penalitetit) në 

linkun e mëposhtëm:  

https://e-

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

13259. Pasi Ju gjenerohet dokumenti me vulë elektronike në 

seksionin “Dokumentet e mia” në llogarinë Tuaj në e-

albania, e printoni, e përktheni e noteroni, dhe më pas e 

dërgoni për vule apostile pranë Ministrisë së Jashtme në 

rrugë postare. Nëse jeni rezidente jashtë vendit dhe nuk e 

keni të mundur të veproni sipas procedurës së mësipërme, 

duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin: “Aplikim për vërtetimin e verifikimit të gjendjes 

gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)” në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

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

12583. Shtetasit shqiptarë, të cilët kanë nevojë të pajisen me 

vërtetimin mbi gjendjen gjyqësore, pas plotësimit të 

formularit dhe autorizimit të nënshkruar për kryerjen e 

verifikimeve të nevojshme nga përfaqësues të 

ambasadës/konsullatës, njoftohen se aplikimi është pranuar.  
Shtetasi shqiptar informohet me anë të e-mail-it mbi 

procedurat që duhen ndjekur në vijim për:  

 Kryerjen e pagesës;  

 Dërgimin e autorizimin të nënshkruar origjinal;  

 Dërgimin e mandatin origjinal;  
 Dërgimin e një zarfi me pullë të parapaguar me 

adresën e shtëpisë të shënuar qartë dhe me gërma të 

mëdha për dërgimin e vërtetimit të gjendjes 

gjyqësore (Dëshmisë së Penalitetit).  

E plotë Nuk ka 
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Vërtetimi mbi verifikimin e gjendjes gjyqësore dërgohet me 

postë, në adresën e shënuar nga vetë qytetari. Informimi i 

hapave të ndërmarra dhe njoftimi kryhet me anë të adresës 

elektronike (e-mail) të shënuar në formularin e 

aplikimit. Lidhur me pyetjen Tuaj për formën e autorizimit, 

Ju informojmë se nuk është format tip, por shprehja e 

aplikantit me shkrim se autorizon konsullin të kryejë 

verifikimin e gjendjes Tuaj gjyqësore. Këtë autorizim e 

ngarkoni si dokument në aplikim. 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!  
135 30.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

aplikimin e kryer 

për lëshim 

vertifikate 

pronësie 

31.08.2022 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 e-mailin 

tonë zyrtar ku z…… interesohet për aplikimin e kryer me 

nr.15282, 08.08.2022. Lutemi, një përgjigje drejtuar 

qytetarit. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

136 31.08.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

numër 

matrikullimi 

31.08.2022 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, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 

E deleguar Nuk ka 



zj....... kërkon të pajiset me nr matrikullimi. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të zj.....Faleminderit!  
137 31.08.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

përfundimin e 

aplikimit leje 

pune 

31.08.2022 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, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në adresën tonë zyrtare ku 

z….. kërkon asistencë për përfundimin e aplikimit leje pune. 
Lutemi, një përgjigje drejtuar qytetarit. Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

 

 

  


