
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  

 

Nr. 

Ren

dor 1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigjes4 

Përgjigje5 

 
Mënyra e 

përfundimit 

të kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 30.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

Vërtetim për 

periudha pune 

në ndërmarrje 

shtetërore (para 

datës 

01.01.1994) 

01.07.2022 Përshëndetje z.....Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

si më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Vërtetim për periudha pune në ndërmarrje 

shtetërore (para datës 01.01.1994)”ose në linkun: https://e-

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

13886 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.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 

2 30.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

01.07.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

E deleguar Nuk ka 

                                                           
1 Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve 
2 Data e regjistrimit të kërkesës 
3 Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
4 Data e kthimit të përgjigjes 
5 Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
6 Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar 
7 Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik. 

https://e-albania.al/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


Regjistrimin e 

Pronarëve 

Përfitues për 

shoqërinë ..... 

shpk 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e subjektit ........., të cilët kërkojnë 

të  informohen në lidhje me Regjistrimin e Pronarëve 

Përfitues për shoqërinë ..... shpk. Problematika e 

paraqitur më poshtë.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit! 
3 30.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

raport mjekësor 

për paaftësi në 

punë 

01.07.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Raporti Mjekësor i aftësisë për punë 

merret duke u paraqitur tek mjeku i familjes. Ky shërbim 

nuk mundësohet online 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 

4 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me formën 

e kontratës së 

qirasë që duhet 

për për rinovimin 

e lejes së 

qëndrimit. 

01.07.2022 Përshëndetje z. ….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku Zyra ligjore 

"......", të cilë kërkojnë të informohen në lidhje me formën e 

kontratës së qirasë që duhet për për rinovimin e lejes së 

qëndrimit.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

subjektit ligjor.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

5 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

rinovimin e lejes 

01.07.2022 Përshendetje, Në përgjigje të kërkesë suaj për 

informacion, rinovimi i leje të drejtimit si nje dokument 

identifikimi mund te behet vetem me paraqitjen e personit 

fizik bazuar në:  

  

E plotë Nuk ka 



së drejtimit  Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), e 

cila është në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës 

dhe Energjisë (MIE). 

 Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

Drejtimit është Udhëzim i Ministrit të Transportit 

dhe Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, 

elementët grafikë dhe mënyra e plotësimit të 

lejedrejtimit të ri të mjeteve rrugore”; 

 Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e 

Certifikatës Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit 

të aftësive psiko-fizike për të drejtuar mjete me 

motor. Udhëzimi i sipërcituar ka përcaktuar se Leje 

Drejtimi lëshohet në Degët e Drejtuesve të 

Mjeteve  të Drejtorive Rajonale në plotësim të çdo 

specifikë të dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy 

elemente sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe 

firma digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me 

Leje Drejtimi. Këto dy elemente sigurie për 

momentin nuk mund të arrihen nëpërmjet portalit e-

albania. 

 Rinovimi i Leje Drejtimit është një shërbim që 

i ofrohet zotëruesit të lejedrejtimit në sportelet e 

shërbimit të Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të 

Trasportit Rrugor dhe për vet specifikat që ka ky 

shërbim, nuk mund të ofrohet nëpërmjet portalit e-

albania . 

Në lehtësimet e mundësuara nga DPSHTRR në Tiranë, leja 

e drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit të ish-NSHRAK, 

leja e drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e 

tjera kjo procedurë është lehtësuar në 3-5 ditë pune. 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, 
6 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

dorëzimin 

raporteve të 

barrëlindjes nga 

ekonomistja e 

firmës 

01.07.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

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

nëse janë dorëzuar raportet e barrëlindjes nga ekonomistja e 

firmës? Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

7 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

rimbursim 

shpenzime 

trasporti të ndjeri 

nga jashtë vendit 

04.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se në rastet kur i njderi ka ndërruar jetë jashtë 

territorit të Republikës së Shqipërisë. Për futjen në vend të 

kufomave dhe/ose mbetjeve mortore, që vijnë nga shtetet e 

tjera, i interesuari për transportimin e kufomës duhet të 

paraqesë, nëpërmjet autoriteteve përkatëse ose personalisht, 

në autoritetin konsullor shqiptar, në shtetin ku ka ndodhur 

vdekja: 

 kërkesën për lejen e transportimit të kufomës 

dhe/ose mbetjet mortore për në Shqipëri; 

 certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga autoritetet 

përgjegjëse; 

 certifikatën e organeve përgjegjëse, që vërteton se 

janë respektuar të gjitha kushtet sanitare për 

transportimin e kufomës dhe/ose mbetjet mortore. 

Dokumentacioni i mësipërm paraqitet nga i interesuari me 

rrugë postare ose me faks.Autoriteti konsullor shqiptar 

E plotë Nuk ka 



lëshon lejen për futjen e kufomës në Republikën e 

Shqipërisë, me postë ose me faks. Autoriteti konsullor 

shqiptar njofton Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë 

e Punëve të Brendshme, ministrinë që mbulon veprimtarinë 

e shërbimeve publike dhe prefektin e qarkut ose kryetarin e 

njësisë vendore ku do të çohet kufoma dhe/ose mbetjet 

mortore. Në përfundim, pasjetuesi ose i interesuari, dorëzon 

dokumentacionin pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë për të përfituar rimbursimin e shpenzimeve të 

transportit të kufomës.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 
8 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për ID 

kartë në të njëjtin 

orar që ka fiksuar 

takimin për 

aplikim për 

pasaportë 

04.07.2022 Përshëndetje,  Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj.Pirja, e cila kërkon të 

informohet nëse mund të aplikojë për ID kartë në të njëjtin 

orar që ka fiksuar takimin për aplikim për 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

9 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin 

regjistrimi në 

klasë të parë 

04.07.2022 Përshëndetje znj…Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

si më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin:  " 

Regjistrimi në klasë të parë”ose në linkun: https://e-

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

10117 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10117
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10117
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10117


“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! 
10 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kërkesën për 

heqje dorë nga 

shtetësia 

shqiptare. 

04.07.2022 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, 

gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku znj....i, e cila 

kërkon të informohen në lidhje me kërkesën për heqje dorë 

nga shtetësia shqiptare. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

11 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

familjare trungu 

04.07.2022 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 

E plotë Nuk ka 

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


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! 
12 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

për legalizim prej 

shumë kohësh 

04.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion mbi ecurinë e 

kërkesës për legalizim, duhet të aplikoni 

shërbimin:“Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për 

individët dhe personat juridikë (privatë dhe 

publikë)”  përmes platformës qeveritare e-Albania, në 

linkun: https://e-

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

9477. Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku 

të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo 

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

do të ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-Albania. 

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

dhe vijoni me plotësimin e formularit elekronik.Fillimisht 

duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku të sqaroni arsyet 

e përdorimit të këtij Pavarësissht 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 të 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 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 

E plotë Nuk ka 

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


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! 
13 02.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

veprimet që 

duhen kryer për 

aplikimin pajisje 

me pasaportë 

biometrike 

04.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se 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 

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.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 

14 02.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me vërtetim mbi 

bazën e vlerësuar 

04.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë vërtetimin për bazën e 

vlerësuar duhet të aplikoni në e-albania shërbimin:”Vërtetim 

për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore (pas 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.noclick_al/


dhe vërtetim për 

individ të 

paregjistruar 

datës 01.01.2012)”, ose në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

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

13908. Ndërsa për të marrë vërtetim që nuk keni aktivitet 

biznesi, do aplikoni shërbimin:”Vërtetim për individ të 

paregjistruar”, ose në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=11175. 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! 
15 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimn e kryer 

për pajisjen me 

vërtetim për hyrje 

dalje 

04.07.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

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

informohen në lidhje me aplikimin për pajisjen me vërtetim 

për hyrje dalje.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

16 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me kalimin 

e të ardhurave të 

barrëlindjes 

04.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të na dërgoni ID kartë e më pas ta 

kalojmë kërkesën tek institucioni përkatës.Për cdo pyetje 

ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00. Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

17 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë kur 

ka ndryshuar 

mbiemri 

04.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pasi keni ndryshuar mbiemrin si rezultat i 

regjistrimit të aktit të martesës, nga llogaria Juaj në e-

albania, gjeneroni certifikatë personale apo familjare ku do 

të figuroni me mbiemrin e ri.  

E plotë  Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13908
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13908
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13908
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175


 Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj) 

 Certifikatë familjare (shqip / në gjuhë të huaj) 

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 
18 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me vërtetim 

kontributesh kur 

shtetasi ka lënë 

shtetësinë 

shqiptare 

04.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

informojmë se të gjithë shtetasit me leje qëndrimi në 

Shqipëri duhet të regjistrohen në njësitë Administrative në 

adresën ku kanë edhe banesën.Me regjistrimin e lejes së 

qëndrimit pranë Njësisë Administrative, pajiseni me numër 

identifikimi NID, me të cilin bëni dhe regjistrimin në 

portalin e-albania. Pas regjistrimit në portal, mund të 

gjeneroni cdo dokument që është emëtuar gjatë kohës së 

qëndrimit 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. 

E plotë Nuk ka 

19 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me vërtetim 

kontributesh kur 

shtetasi ka lënë 

shtetësinë 

shqiptare 

04.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

informojmë se të gjithë shtetasit me leje qëndrimi në 

Shqipëri duhet të regjistrohen në njësitë Administrative në 

adresën ku kanë edhe banesën.Me regjistrimin e lejes së 

qëndrimit pranë Njësisë Administrative, pajiseni me numër 

identifikimi NID, me të cilin bëni dhe regjistrimin në 

portalin e-albania. Pas regjistrimit në portal, mund të 

gjeneroni cdo dokument që është emëtuar gjatë kohës së 

qëndrimit 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. 

E plotë Nuk ka 

20 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

regjistrimin e 

fëmijës 

04.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se regjistrimi i aktit të lindjes nuk 

mundësohet online në e-albania. Për të bërë regjistrimin e 

fëmijës duhet të paraqiteni pranë Njësisë Administrative 

duke pasur me vete Aktin e asistencës së lindjes nga spitali, 

dhe dy letërnjoftimet elektronike të prindërve (kartat e 

E plotë Nuk ka 



identitetit) brenda afatit të vlefshmërisë.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! 

21 04.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me reset 

passwordi në 

portalin e albania 

04.07.2022 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 

22 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me hapjen 

e llogarisë në 

portalin e-albania 

04.07.2022 

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

dije se personi mund të hapi llogari personale në e-albania. 

Nuk ështb e nevojshme që karta ID të jetë e vlefshme spse 

për hapjen e llogarisë duhet vetëm nr personal.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 04.07.2022 

 

Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

personale, e cila 

do përdoret jashtë 

vendit 

04.07.2022 

 
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, në 

llogarinë tuaj dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun:  

https://e-

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

38 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Dokumenti 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38


do ju shfaqet menjëherë, nëse ju duhet në gjuhë të huaj 

mjafton të klikoni lart në të djathtë. Dokumentat e siguruara 

nga e-albania kanë të njëjtën vlerë ligjore por nëse 

dokumenti do të përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe 

më pas të legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në 

Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për 

legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës 

Shqiptare.Për cdo pyetje ose paqartësi 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! 
24 04.07.2022 

 

Kërkesë për 

asistencë në 

lidhje me hapjen 

e llogarisë në 

portalin e-albania 

04.07.2022 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 

25 04.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

regjistrim marke 

pranë DPPI 

05.07.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  dokumentacionin e studios ligjore ........, të cilët e 

kanë kryer aplikimin  për shoqërinë "......." shpk me nr 

kërkese AL/......S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

E deleguar Nuk ka 



ana juaj.Faleminderit! 

26 04.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me afatin e 

vlefshmërisë së 

dokumentave të 

tërhequra për 

shpallje martese 

05.07.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se në ditën e 11(njëmbëdhjetë) pas shpalljes së 

martesës, të dy partnerët e ardhshëm pajisen me Certifikatë 

lindje për leje lidhje martese. Akti i shpalljes së martesës 

është i vlefshem 365 ditë, ndërsa certifikatat me shënimin 

"Për leje lidhje martese" kanë fuqi ligjore 15 ditë. Kjo do të 

thote që nëse ju nuk e realizoni lidhjen e martesës brenda 15 

ditëve nga dita e 11 - të e shpalljes se martesës, do ju duhet 

të tërhiqni certifikata të reja pranë zyrave respektive të 

gjendjes civile.Dokumentat janë të vlefshëm brënda një afati 

3 mujor nga dita e tërheqjes së tyre. 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.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 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

regjistrimin e 

ndërtesës së 

ndërtuara para 

vitetve 90 

05.07.2022 Përshëndetje znj....Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

si më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin: 

"Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit pa titull/truallit 

funksional/oborrit në përdorim” ose në linkun: https://e-

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

14468 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. 

Përfundoni aplikimin dhe shkarkoni mandatpagesën me të 

cilën mund të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën ose 

kryeni pagesën online përmes portalit e-Albania me një 

kartë debiti ose kredit. Nëse pagesa kryhet në bankë ose 

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

ngarkuar mandatpagesën.Ngarkimi i mandatpagesës: 

Duhet të  logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e 

E plotë Nuk ka 



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”.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 

Vendore të ASHK-së ku është prona juaj.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

28 05.07.2022 Kërkesë e paqartë 05.07.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Për cilin institucion po aplikoni?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 

29 05.07.2022 Kërkesë për 

sqarim në lidhje 

me përgjigjen e 

ASHK-së për 

aplikimin ndarje 

pasurie 

05.07.2022 Përshëndetje      Në vijim të komunikimeve, Ju bëjmë me 

dije se bazuar në përgjigjen e fundit të ardhur nga Drejtoria 

Vendore e ASHK-së si insitucioni përgjegjës për shërbimin 

që ju keni kërkuar nevojitet të bëhet një AV0 lidhur me 

aplikimin fillestar të kryer në muajin Mars 2022 ku janë 

bërë pagesat për certifikatë, kartelë, hartë. Sic jeni njoftuar 

dhe nga ASHK për bashkëpronarin tjetër duhet të kryhet 

aplikimi për certifikatë, kartelë dhe hartë në mënyrë që të 

gjenerohen këto dokumenta dhe për bashkëpronarin 

tjetër.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin 

E plotë Nuk ka 



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! 
30 05.07.2022 Kërkesë për 

sqarim në lidhje 

me kodet e 

aplikimit të 

dërguara nga 

ASHK-ja 

06.07.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës tuaj për 

informacion , Ju bëjmë me dije se kodet e përmendura nuk 

janë formularë por shërbime si më poshtë vijon: 

- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

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

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

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online 

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

31 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rinovimit të lejes 

së drejtimit të 

humbur jashtë 

vendit 

06.07.2022 Përshëndetje Z. …Ju informojmë se lidhur me procedurën 

që duhet të ndiqet për rinovimin e lejes së drejtimit shqiptare 

të humbur jashtë Shqipërisë, ju duhet të kryeni veprimet e 

mëposhtme:Fillimisht duhet të kryeni denoncimin për 

humbjen e lejes së drejtimit në shtetin ku jetoni. Pasi është 

bërë ky denoncim, duhet të legalizohet në Shqipëri, në një 

nga Komisariatet e Policisë. Pas legalizimit të vërtetimit për 

humbjen e lejes së drejtimit në Komisariatin e Policisë, 

duhet të paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve 

të Transportit Rrugor, për t'u pajisur me një leje drejtimi të 

re. Nëse leja e drejtimit e  humbur është lëshuar para 

Shkurtit 2017, duhet të paraqiteni personalisht për rinovimin 

e lejes së drejtimit. Nëse leja e drejtimit e  humbur është 

lëshuar nga Shkurti 2017, mund të paraqitet një i afërmi juaj 

me anë të një prokure të noterizuar ku e autorizoni ju të 

kryejë shërbim pranë sporteleve të DRSHTRR, për t'u 

pajisur me një dublikatë të lejes së 

drejtimit. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

E plotë Nuk ka 



 Dokument identifikimi; 

 Vërtetimin e denoncimit  të humbjes së lejes së 

drejtimit; 
Certifikatë mjeksore me fotografi (nëse lejen e 

drejtimit e dëshironi me afat vlefshmërie të plotë dhe 

nëse paraqiteni personalisht). 
Tarifa për lejen e re të drejtimit është 3500 lekë, ndërsa për 

dublikatën është 2000 lekë. Informacion të detajuar gjeni në 

këtë link: https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-

vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-

drejtimit .Faleminderit, 
32 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

pajisjes me 

certifikatë nga 

akti i lindjes për 

personat e lindur 

para vitit 2010 

06.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të marrë shërbimin e kërkuar mund të paraqiteni pranë 

Zyrës së Gjendjes Civile ku është 

regjistruar akti i lindjes.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 

33 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

pajisjes me 

certifikatë 

familjare trungu 

06.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se certifikata familjare e vitit 1990, 

konsiderohet si “Certifikatë trungu familjar”. Shërbimi 

"Certifikatë trungu familjar" nuk mundësohet online në 

portalin e-albania.   

Për T`u pajisur me Certifikatë trungu familjar, do paraqiteni 

në zyrën e gjendjes civile të arkivave pranë prefekturës së 

Qarkut Tuaj. Kjo vlen per 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 

E plotë Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-drejtimit


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

19:00. Faleminderit! 
34 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

aplikimit për 

pasaportë 

biometrike dhe 

ID kartë kur këto 

të fundit kanë 

humbur 

06.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se para se të aplikoni për Pasaportë 

biometrike dhe Kartë identiteti, duhet të bëni denoncimin e 

humbjes së dokumentave në Policinë e Shtetit duke aplikuar 

nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin "Deklarimi i 

humbjes së dokumenteve të ndryshme" në linkun e 

mëposhtëm: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=14922. Nëse pasaporta dhe karta e identitetit që u 

kanë humbur jane 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. Në rastin 

kur aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet përvec ngarkimit të 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 Vërtetimin e denoncimit të 

dokumenteve të humbura, që do të duhet ta dorëzoni pranë 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


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.Nëse 

nuk jeni i regjistruar në e-albania, do aplikoni për T`u 

pajisur me kartë identiteti dhe më pas do të bëni 

regjistrimin për të vazhduar me aplikimin 

për pasaportë biometrike sipas rasteve të cituara 

mësipër.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! 
35 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

pajisjes me 

cerifikatë martese 

të lidhur para vitit 

2010 dhe pajisjen 

me certifikatë 

trungu familjar 

06.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shërbimi "Certifikatë nga akti i marteses" 

mundësohet online në portalin e-albania për aktet e 

regjistruara pas vitit 2010.  Për aktet e martesave të 

regjistruara para vitit 2010, duhet të paraqiteni në zyren 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 të 

tërhequr certifikatat.Për fshatrat, do paraqiteni pranë 

Prefekturës së qarkut Tiranë.Për Certifikatat e Trungut 

Familjar, do të paraqiteni në zyrën e gjendjes civile të 

arkivave pranë Prefekturës së qarkut 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! 

E plotë Nuk ka 

36 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me kalimin 

e të ardhurave 

nga barrëlindja 

06.07.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se duhet të na dërgoni ID kartë në mënyrë që më pas 

ta përcjellim kërkesën tek institucioni përgjegjës për 

shërbimin e kërkuar.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.noclick_al/


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! 
37 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rinovimit të lejes 

së drejtimit të 

humbur jashtë 

vendit 

06.07.2022 Përshëndetje Z. …Ju informojmë se lidhur me procedurën 

që duhet të ndiqet për rinovimin e lejes së drejtimit shqiptare 

të humbur jashtë Shqipërisë, ju duhet të kryeni veprimet e 

mëposhtme:Fillimisht duhet të kryeni denoncimin për 

humbjen e lejes së drejtimit në shtetin ku jetoni. Pasi është 

bërë ky denoncim, duhet të legalizohet në Shqipëri, në një 

nga Komisariatet e Policisë. Pas legalizimit të vërtetimit për 

humbjen e lejes së drejtimit në Komisariatin e Policisë, 

duhet të paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve 

të Transportit Rrugor, për t'u pajisur me një leje drejtimi të 

re. Nëse leja e drejtimit e  humbur është lëshuar para 

Shkurtit 2017, duhet të paraqiteni personalisht për rinovimin 

e lejes së drejtimit. Nëse leja e drejtimit e  humbur është 

lëshuar nga Shkurti 2017, mund të paraqitet një i afërmi juaj 

me anë të një prokure të noterizuar ku e autorizoni ju të 

kryejë shërbim pranë sporteleve të DRSHTRR, për t'u 

pajisur me një dublikatë të lejes së 

drejtimit. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 
 Dokument identifikimi; 

 Vërtetimin e denoncimit  të humbjes së lejes së 

drejtimit; 
Certifikatë mjeksore me fotografi (nëse lejen e 

drejtimit e dëshironi me afat vlefshmërie të plotë dhe 

nëse paraqiteni personalisht). 
Tarifa për lejen e re të drejtimit është 3500 lekë, ndërsa për 

dublikatën është 2000 lekë. Informacion të detajuar gjeni në 

këtë link: https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-

vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-

drejtimit .Faleminderit, 

E plotë Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-drejtimit


38 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

pajisje me 

Certifikatë nga 

akti i lindjes 

07.07.2022 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, në 

llogarinë tuaj dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë nga akti i lindjes)" dhe ju mund të 

pajiseni online nëse akti i lindjes është regjstruar para vitit 

2010. Nësë është pas 2010 nuk mund të pajiseni online por 

në sportelet e zyrës së gjendjes civile. Por ju mund të 

aplikoni online shërbimin:  "Certifikatë personale (shqip / në 

gjuhë të huaj)" ose në linkun: https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38 d

he më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Dokumenti do ju 

shfaqet menjëherë, nëse ju duhet në gjuhë të huaj mjafton të 

klikoni lart në të djathtë. Nëse dokumenti do të përdoret 

jashtë vendit duhet noterizuar dhe më pas të legalizohet në 

institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën 

dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi 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 

39 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

detyrimiet që i 

lindin nga dy 

punësimi. 

07.07.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër 

gjeni mëposhtë kërkesën e subjektit "….", ku znj. 

… interesohet mbi detyrimiet që i lindin nga dy 

punësimi.Lutemi për një përgjigje nga ana 

E deleguar Nuk ka 



juaj.Faleminderit! 

40 06.07.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

probleme në 

llogarinë e-

albania 

07.07.2022 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 deleguar Nuk ka 

41 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procesin e 

aplikimit të 

regjistrimit të 

krediteve për 

licencë infermieri 

07.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të regjistruar kreditet e përfituara në 

licencën e ushtrimit të profesionit, nga llogaria Juaj në e-

albania duhet të aplikoni shërbimin: “Aplikim për 

regjistrimin në programin e certifikimit të profesionistëve të 

shëndetësisë” ose në linkun: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=14039. Klikoni butonin" Përdor". Plotësoni 

formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara 

në formular. Do të njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni 

“Dokumentet e mia” në e-Albania për regjistrimin. 

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit eshte 10 ditë.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 

42 06.07.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

probleme në 

07.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për t`u pajisur me një pasword të ri, pasi 

nuk kanë funksionuar kodet që u janë gjeneruar në numrin e 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14039
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14039
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llogarinë e-

albania 
telefonit apo në email-in Tuaj, duhet të veproni si më 

poshtë:Nga adresa Juaj email dërgoni këto të dhëna në 

adresën helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait  

 datëlindja e nënës 

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! 
43 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

07.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se fillimisht duhet të kryeni shpalljen e 

martesës. Procedura për të bërë shpalljen e martesës mes 

dy shtetasve shqiptar në Republikën e Shqipërisë është si 

më poshtë vijon:Kërkesa për shpallje bëhet nga 

bashkëshortët e ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata 

me prokurë të posaçme. Shpallja e martesës bëhet nga të dy 

bashkëshortët e ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në 

bashki / njësi administrative ku kanë vendbanimin. Gjatë 

shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm do të 

përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet 

martesa.Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës 

janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje 

martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimi 

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.  Pas kalimit të afatit 10 ditor 

nga e nesërmja e shpalljes, secili nga bashkëshortët e 

E plotë Nuk ka 



ardhshëm pajiset me dokumentin certifikatë lindje për lidhje 

martese. Në ditën e caktuar për lidhjen e martesës duhet të 

jenë të pranishëm dhe dy dëshmitarë.Lidhur me pyetjen 

tuaj, ju bëjmë me dije se shpallja e martesës bëhet ne te 

dyja gjendjet civile duke qene prezent te dy. Ne mungese te 

njerit nga partneret duhet te pajise me prokure me vule 

apostile Juve ose nje person te trete per te bere shpalljen ne 

emer te tij.Për cdo pyetje apo paqartësi  na kontaktoni në 

kanalin informativ pa pagesë 0800 0118, ose online chat, 

nga e hëna në te premte ne fashen orare 08.00 – 

19.00.Faleminderit! 
44 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

pajisjes me 

dokument që 

tregon 

ndryshimin e 

gjeneraliteteve 

07.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kërkesa juaj është e pa plotë. Nuk keni 

referuar se me ç`lloj akti keni bërë ndryshimin e 

gjeneraliteteve.Nëse ndryshimi i gjeneraliteteve ka ardhur si 

rezultat i Aktit të Martesës, dokumenti që e vërteton këtë 

është Certifikatë nga Akti i Martesës. Nëse gjeneralitetet i 

keni ndryshuar me kërkesën Tuaj pranë Gjendjes Civile, 

vërtetimin do t`Jua lëshoje Gjendja Civile.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 07.07.2022 Kërkesë e paqartë 

mbi AMTP 

07.07.2022 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 

46 07.07.2022 Kërkesë për 

kontrollimin e të 

dhënave të 

vendlindjes së 

fëmijë 

07.07.2022 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, në 

llogarinë tuaj dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

E refuzuar Nuk ka 



shërbimin:  "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun: https://e-

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

38 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni opsionin për fëmijën nën 16 vjec. . 

Dokumenti do ju shfaqet menjëherë dhe ju mund të 

kontrolloni të dhënat personale. Nëse dokumenti ka gabime 

duhet të paraqiteni pranë sporteleve të gjendjes civile ku 

është kryer regjistrimi i fëmijës.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! 
47 23.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

kuadër të 

projektit 

për  monitorimin 

e reformës në 

administratën 

publike, që është 

duke zbatuar 

Instituti për 

Demokraci dhe 

Ndërmjetesim 

mbi hartimin e 

VKM nr. 252, 

datë 29.04.2022 

dhe qëndrimin e 

ADISA-s 

05.07.2022 Në përgjigje të kërkesës tuaj ardhur nëpërmjet e-mail-it më 

datë 23.06.2022 me objekt “Kërkesë për Informacion”, 

protokolluar në ADISA me nr. 534 Prot, datë 24.06.2022, ju 

informojmë se Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të 

Integruara (ADISA) është krijuar dhe organizohet sipas 

ligjit 13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike 

në sportel në Republikën e Shqipërisë”, i cili ka në fokus 

ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet sporteleve fizike. 

Me Urdhërin e Kryeministrit nr. 158, datë 25.11.2019 “Për 

marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për 

aplikimin e shërbimeve vetëm online nga data 01.01.2020”, 

u vendos që ADISA do të asistonte qytetarët, në sportel, në 

aplikimin e shërbimeve në portalin e-albania.Në gjithë 

veprimtarinë e saj, ADISA ka vendosur standarde në 

mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike.Në kontekstin e 

pyetjeve që ju ngrini mbi temën e mbylljes së sporteleve, 

dëshirojmë t’Ju bëjmë me dije disa informacione tashmë të 

njohura dhe të bëra publike:  

 Qeveria e Republikës së Shqipërisë ka si kryefjalë të 

mandatit të saj të 3-të qeverisës togfjalëshin 

E plotë Nuk ka 



"revolucion digjital", një revolucion i nisur me 

shumë sukses që në muajt e parë të mandatit të l-rë. 

 Në kuadër të revolucionit digjital në Shqipëri, faza 

ku të gjitha aplikimet do të kalojnë vetëm online dhe 

do të lëvrohen me nënshkrim apo vulë elektronike, 

ka nisur prej janarit 2020, duke u kryer punë paralele 

nga Agjencia Kombëtare e Teknologjisë së 

Informacionit (AKSHI), si me zhvillimin e 

sistemeve në institucionet e administratës qendrore, 

thjeshtëzimin e procedurave për të marrë një 

shërbim, ashtu dhe me promovimin publik të faktit 

se sportelet do të mbyllen, mesazh ky i dhënë nga 

Kryeministri në shumë dalje publike dhe së fundmi 

në takimet nëpër qarqe, për të promovuar ligjin e 

bashkëqeverisjes dhe shërbimet e e-albania-s, në 

dhjetor 2021 dhe janar 2022. Vendimi u konkretizua 

me shpalljen publikisht nga Kryeministri të datës 1 

maj 2022 si data e mbylljes së sporteleve dhe e 

kalimit të shërbimeve online, përveç atyre që kanë 

nevojë për prezencë fizike. Promovimi i këtij 

mesazhi është kryer nga të gjitha institucionet e 

administratës shtetërore të cilat janë shërbimofruese.  

 Karantinat e COVID-19 treguan qartazi se qytetarët 

shqiptarë nuk hasën vështirësi për të aksesuar në e-

Albania për të marrë leje lëvizjeje apo për shërbime 

të tjera. Vetë fakti që e-Albania ka 2,5 milionë 

përdorues tregon shkallën e lartë të shfrytëzimit dhe 

të aksesimit të shërbimeve përmes portës kryesore të 

ndërveprimit me shtetin. Domethënës është dhe fakti 

se në Shqipëri, në bazë të raportit vjetor 2021 të 

AKEP-it, 99,1% e shqiptarëve kanë akses dhe janë 

përdorues të internetit.  

 Sigurisht, nga institucionet shqiptare dhe nga 



AKSHI janë kryer studime paraprake për të 

vlerësuar mundësinë e kalimit të shërbimeve vetëm 

online, pikë së pari duke pasur në vëmendje 

shërbimin ndaj qytetarit dhe, nga ana tjetër, për të 

minimizuar fenomenet korruptuese dhe mungesën e 

transparencës që shoqëronte dhënia e shërbimit në 

sportel, për të mos lënë mënjanë kostot 

administrative të minimizuara dhe kohën e 

shpenzuar në radha për marrjen e informacionit në 

çdo institucion. 

Në zbatim të nenit 61 të ligjit 107/2021 “Për 

bashkëqeverisjen” dhe Vendimit nr. 252, datë 29.04.2022 të 

Këshillit të Ministrave “Për procedurat e ofrimit të 

shërbimeve online nga institucionet shërbimofruese dhe për 

metodologjinë e monitorimit e të kontrollit të veprimtarisë 

administrative të ofrimit të tyre” , mbyllja e të gjitha 

sporteleve, që nuk kërkojnë prezencë fizike të qytetarëve 

dhe ofrimin e tyre vetëm online në portalin e-albania, 

konsiderohet si një hap shumë i rëndësishëm për të 

shmangur korrupsionin, pritjet në radhë të qytetarëve, 

zvarritjeve për marrjen e një dokumenti shtetëror. Vendimi 

për mbyllje i të gjitha sporteleve fizike,  nuk solli ndryshim 

sa i përket punonjësve të ADISA-s, të cilët vazhdojnë të 

jenë në të njëjtat marrëdhënie pune, por ata tashmë do të 

punojnë për të mbështetur sistemet, që shërbimet të kryhen 

sa më shpejt dhe në mënyrë eficente.Gjithashtu, ju bëjmë 

me dije se në ndihmë të qytetarëve, ADISA ka marrë të 

gjitha masat e nevojshme për të asistuar në mënyrën e duhur 

dhe sa më cilësore, për pyetjet e ndryshme mbi aplikimet, 

nëpërmjet numrit jeshil pa pagesë, 0800 0118 dhe chat-it në 

adresën www.adisa.gov.al. Të gjithë qytetarët, përfshirë 

edhe personat me aftësi të kufizuar, mund t’i drejtohen 

këtyre mënyrave të komunikimit, që të asistohen në 

http://www.adisa.gov.al/


aplikimet e tyre për shërbimet publike. Aktualisht, Agjencia 

e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), në 

zbatim të akteve ligjore në kuadër të ofrimit të shërbimeve 

publike vetëm online dhe Urdhërit të Kryeministrit nr. 87 

datë 13.05.2022 “Për angazhimin e strukturave të Agjencisë 

së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) për 

të bashkëpunuar me Agjencinë për Dialog dhe 

Bashkëqeverisje (ADB), për realizimin e disa detyrave 

lidhur me ofrimin e shërbimeve” po bashkëpunon me 

Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje (ADB) për: 

 Monitorimin e zbatimit të afateve të përdorimit të 

Sistemit të Qarkullimit të Dokumenteve me 

Nënshkrim Elektronik (SQDNE), në rastet kur duhet 

të ketë shkëmbim dokumentacioni shoqërues 

ndërmjet institucioneve, deri në marrjen e shërbimit 

e të dokumentit përfundimtar me vulë elektronike 

ose nënshkrim elektronik nga qytetarët dhe subjektet 

sipas afateve ligjore, si dhe;  

 Ndjekjen e ecurisë së ankesave të administruara nga 

ADB-ja për mënyrën e ofrimit  të shërbimeve nga 

institucionet shtetërore në nivel qarku. 

Në këtë kuadër është përgatitur urdhëri i përbashkët i dy 

agjencive për organizimin e punës dhe hapat që do të ndiqen 

në bashkëpunimin ndërmjet tyre. Ju informojmë gjithashtu, 

se gjatë gjithë këtij procesi, ADISA ka njoftuar qytetarët për 

kalimin e shërbimeve online dhe cilat janë kanalet/mjetet me 

anë të së cilave mund të asistohen për aplikimin e 

shërbimeve publike, nëpërmjet fletëpalosjeve të vendosura 

në çdo Zyrë Rajonale/Vendore, adresës së web-it dhe të 

gjitha rrjeteve sociale të saj.Për sa më sipër, theksojmë se 

ADISA zbaton në mënyrë rigoroze çdo akt ligjor dhe 

nënligjor në fuqi për të bërë të mundur dhe përmirësuar 

shërbimin e administratës publike ndaj qytetarëve dhe 



biznesit.Duke ju falënderuar për bashkëpunimin. 

48 07.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me tarifën 

e regjistrimit të 

aktit të martesës 

08.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, po 

Ju dërgojme kartelën informative të shërbimit "Regjistrimi i 

Lidhjës së Martesës". Aty do të gjeni dokumentacionin dhe 

tarifat e shëbimit.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 07.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vlefshmërinë e 

dokumentave me 

vulë digjitale 

08.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se dokumentet me vulë elektronike të 

gjeneruara nga llogaria Juaj në e-albania janë të vlefshme 

për t`u pajisur me vulë apostile.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 

50 08.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me vërtetim që 

dregon 

ndryshimet e 

gjeneraliteteve 

08.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse gjeneralitetet i keni ndryshuar me 

kërkesën Tuaj pranë Gjendjes Civile, apo me një akt tjetër 

ligjor (vendim gjykate, saktësim, apo korrigjim) vërtetimin 

do t`Jua lëshojë Gjendja Civile e Arkivave pranë Bashkisë 

ose Prefekturës së Rrethit 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! 

E plotë Nuk ka 

51 08.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me fitimin 

e shtetësisë 

shqiptare në 

rastin kur babai 

ka lindur në 

Shqipëri 

08.07.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj...., e cila kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i përket 

fitimit të shtetësisë shqiptare psi babai i saj ka lindur në 

E deleguar Nuk ka 



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

juaj.Faleminderit! 
52 09.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje rinovimin e 

patentës pasi ka 

ndryshuar 

gjeneralitetet 

12.07.2022 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 mëposhtme të znj…..Lutemi, 

një përgjigje drejtuar qytetarit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

53 09.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me orarin 

zytar të zyrave të 

ISSH-së 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se të 

gjitha institucionet shtetërore punojnë në orarin nga e Hëna 

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

ora 08:00 deri në 14.00. Në rastet kur festa apo festat zyrtare 

bie/bien në ditën apo ditët e pushimit javor (e shtunë dhe/ose 

e diel), atëherë pushimi shtyhet në ditën apo ditët pasardhëse 

të punës (e hënë dhe e martë).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 

54 09.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

mundësinë e 

ekuvalentimit të 

diplomës së 

shkollës së 

mesme. 

12.07.2022 Përshëndetje z……Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të  një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë 

gjeni kërkesën e znj…., ardhur në emailin tonë zyrtar në 

lidhje me mundësinë e ekuvalentimit të diplomës së shkollës 

së mesme.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

55 11.07.2022 Kërkesë për 12.07.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 



asistencë në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

pas 

problematikës 

së shfaqur gjatë 

regjistrimit të 

pronarit 

përfitues 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e subjektit "........", i cili kërkon 

asistencë në lidhje me procedurën që duhet të ndjekë pas 

problematikës së paraqitur më poshtë.S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 
56 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vlefshmërinë e 

dokumentave të 

siguruara nga e-

albania 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se dokumentet me vulë elektronike të 

gjeneruara nga llogaria Juaj në e-albania janë të vlefshme 

ligjërisht. Nëse dokumenti do të përdoret jashtë vendit duhet 

noterizuar dhe më pas të legalizohet në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare. Përsa i takon pajisjes me 

certifikatë nga akti i martesës mund ta merrni nëpërmjet 

portalit vetëm nëse martesa është lidhur pas vitit 2010 në të 

kundërt duhet të paraqiteni pranë Zyrës së Gjendjes Civile 

ku keni lidhur martesën. Nëse plotësoni kushtet e 

mësipërme ju duhet të aplikoni në e-albania 

për shërbimet në linket e mëposhtëm:https://e-

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

38 

https://e-

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

11178. 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 

57 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

12.07.2022 Përshëndetje znj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178


lidhje me pajisjen 

me librezë 

pensioni për 

personat që 

përfitojnë 

pension si jetimë 

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në 

këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e znj...., e 

cila kërkon të informohet nëse mund të pajiset me librezë 

pensioni për personat jetimë.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të znj....Faleminderit! 
58 04.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

trungu familjar 

12.07.2022 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 

59 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me kodet e 

dërguara nga 

ASHK-ja për 

kryerjen e 

aplikimit të AV 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kodi I3, është shërbimi, “Aplikim për 

informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat 

juridikë (privatë dhe publikë)”. Shërbimi aplikohet 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 shërbimi. Kjo kërkesë 

duhet të firmoset nga ana juaj dhe të skanohet. Ajo do të 

ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-Albania.Për të 

E plotë Nuk ka 
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përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund të faqes dhe 

vijoni me plotësimin e formularit elekronik.Fakti që u 

kërkohen 4 njësi, nënkupton se Ju kërkoni informacion për 4 

prona. 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! 
60 09.07.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

statusin e 

aplikimit për 

legalizim 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pasi aplikoni shërbimin "Kërkesë për 

legalizim të ndërtimit pa leje", pajiseni me numër reference 

aplikimi. Numri i referencës u shërben për të kontrolluar 

statusin e aplikimit. Pasi realizoni aplikimin, Institucioni 

ofrues i shërbimit, në këtë rast ASHK, Ju kontakton 

nëpërmjet llogarisë Tuaj në e-albania në seksionin 

"Dokumentat e mia".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 

61 09.07.2022 Kërkesë për 

informacion për 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se hapi i mare i lidhjes se marteses, eshte 

E plotë Nuk ka 



procedurën për 

shpallje martese 
shpallja e marteses.  Procedura për të bërë shpalljen e 

martesës midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të 

huaj 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: 

 certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për 

lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese); 

 dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit. 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë 

martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”. 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare. Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës 

(certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i legalizuar, 



përcillet për regjistrim në shërbimin e gjendjes civile në 

Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku bashkëshorti shqiptar 

ka vendbanimin. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

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

nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 
62 10.07.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mundësinë e 

aplikimit për 

pasaportë në 

Tiranë kur 

vendbanimi është 

Shkodër 

12.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni 

me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të procedurës ligjore 

të kërkuar nga Policia e Shtetit. 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. Lidhur me pyetjen Tuaj se a mund të aplikoni në 

një nga zyrat Aleat në qytetin e Tiranës, ndërsa jeni banor i 

qytetit të Shkodrës, përgjigjja është JO. Duhet të rezervoni 

takimin dhe të paraqiteni për aplikimin e pasaportës vetëm 

në qytetin e Shkodrës, pasi formulari i aplikimit Tuaj në e-

albania aprovohet dhe dërgohet pranë zyrave Aleat nga 

Komisariati i Policisë Shkodër.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 

63 10.07.2022 Kërkesë për 

informacion për 

procedurën për 

shpallje martese 

12.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

mes dy shtetasve shqiptar në Republikën e 

Shqipërisë është si më poshtë vijon :Kërkesa 

për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose nga 

personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme. Shpallja e 

martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e ardhshëm në zyrat 

e gjendjes civile në bashki / njësi administrative ku kanë 

vendbanimin. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e 

ardhshëm do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes 

civile do të lidhet martesa.Dokumentet e nevojshëm 

për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

E plotë Nuk ka 



ardhshëm nuk janë prezent në procedurën 

e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin 

“për shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; (Karta e 

identitetit brenda afatit te vlefshmerise)       

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.  Pas kalimit të afatit 10 ditor 

nga e nesërmja e shpalljes, secili nga bashkëshortët e 

ardhshëm pajiset me dokumentin certifikatë lindje për 

lidhje martese. Në ditën e caktuar për lidhjen e martesës 

duhet të jenë të pranishëm dhe dy dëshmitarë.Lidhur me 

pyetjen tuaj, Ju bëjmë me dije se dokumenti i vetëm i 

pranuar si mjet identifikimi në shpalljen e martesës dhe 

në lidhjes e saj, është Leternjoftimi eletronik, ose e 

quajtur ndryshe Karta e identitetit. Pasaporta 

biometrike nuk pranohet.Për cdo pyetje apo paqartësi  na 

kontaktoni në kanalin informativ pa pagesë 0800 0118, ose 

online chat, nga e hëna në te premte ne fashen orare 08.00 – 

19.00.Faleminderit 
64 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kryerjen e 

aplikimit për 

legalizim 

12.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kërkuar legalizimin e ndërtimit pa 

leje, 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. Dokumentet që duhet të ngarkoni në aplikim dhe më 

pas t`i dërgoni me rrugë postare pranë Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës janë: 

• Foto të objektit në të katër pozicionet; 

• Plan rilevimi; 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
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• Certifikatë familjare. 

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 
65 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

kryerjes së 

aplikimit për herë 

të parë të ID 

kartë 

12.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bejme me dije se Procesi i Aplikimit në rast kur letërnjoftimi 

Elektronik është për herë të pare, kalon në këto hapa: 

         Blerja e kuponit në Postë. 

         Paraqituni tek Gjendja Civile përkatëse për identifikim 

         Rezervimin e takimit në faqen rezervo.aleat.al 

         Paraqituni në zyrën e aplikimit Aleat në orën/datën e 

caktuar 

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 

66 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

konvertimit të 

lejes së drejtimit 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni tek shërbimet konsullore 

në e-albania shërbimin: “Aplikim për vërtetimin e 

verifikimit të lejes së drejtimit (patentës) për konvertim 

ose denoncim” ose në linkun: 
https://e-

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

12584 

Ky shërbim elektronik iu mundëson shtetave shqiptarë 

rezidentë jashtë territorit të Shqipërisë, të marrin verifikimin 

e lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose denoncim 

përmes postës duke aplikuar online pranë përfaqësive 

diplomatike dhe konsullore përkatëse. Shtetasit shqiptarë të 

cilët kanë nevojë të pajisen me vërtetimin e verifikimit të 

lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose denoncim, pas 

plotësimit të formularit dhe kryerjes së verifikimeve të 

nevojshme nga përfaqësues të ambasadës/konsullatës, 

njoftohen se aplikimi është pranuar. Shtetasi shqiptar 

E plotë Nuk ka 
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informohet me anë të e-mail-it mbi procedurat që duhen 

ndjekur në vijim për: 

1. Kryerjen e pagesës, 

2. Dërgimin e mandatin origjinal, 

3. 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 lejes së drejtimit për konvertim ose 

denoncim.Vërtetimi mbi verifikimin e lejes së drejtimit 

(patentës) për konvertim ose denoncim 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.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! 
67 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

plotësimit të AV 

12.07.2022 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 

  

68 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

aplikim për 

12.07.2022 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, 

E plotë Nuk ka 



pasaportë 

biometrike 
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.  Pas 

shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-mail 

për miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga 

Policia e Shtetit. 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, 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 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. 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! 
69 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin të 

ardhura 

barrëlindje 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

informojmë se për të përfituar pagesën e raporteve të 

barrëlindjes, në rastin kur përfituesja nuk është e punësuar 

në momentin që i lind e drejta e lejes së lindjes, aplikon nga 

llogaria personale në e-albania shërbimin:“Kërkesë për 

shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar”, në 

linkun e mëposhtëm: 
https://e-

E plotë Nuk ka 
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albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=10060 

 Raportet e paralindjes, lehonisë dhe pas lindjes;  

 Certifikatë lindje të fëmijës me shënimin “Për 

shpërblim”, do ngarkohen në format PDF. 

Pas aplikimit, do dërgohen me poste fizikisht në Agjencinë 

Lokale të Sigurimeve Shoqërore të qytetit Tuaj, duke 

vendosur mbi zarf numrin e referencës së aplikimit. Lidhur 

me pyetjen Tuaj, Ju informojmë se nuk mund të bëni 

aplikim për muajt paraardhës. Ju mund të aplikoni për 

muajin korrent, ndërsa me postë do i dërgoni raportet e 

të dy muajve. 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! 
70 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

trungu familjar 

12.07.2022 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 

71 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vlefshmërinë e 

dokumentave të 

siguruara në e-

albania 

12.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se sipas legjislacionit shqiptar, cdo dokument 

që gjenerohet dhe shkarkohet nga llogaria e qytetarit në 

portalin e-albania, është dokument ligjor dhe i standardizuar 

për t`u përdorur brenda dhe jashtë vendit. Për përdorim 

jashtë vendit, është detyrim ligjor legalizimi i certifikatës së 

gjeneruar në gjuhë të huaj nga llogaria Juaj në e-albania, në 

Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Për cdo pyetje 

E plotë Nuk ka 



ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00. Faleminderit! 

72 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me leje për 

kryerjen e 

rikonstruksionit 

të shtëpisë 

13.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të drejtoheni për informacion dhe 

sqarim pranë Bashkisë Tiranë, si institucioni kompetent për 

shqyrtimin e kësaj çështje.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 12.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pamundësinë e 

pajisjes me 

certifikatë 

martese. 

13.07.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Lutem, gjeni më poshtë 

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

problematikën e paraqitur në email për mos pamundësinë e 

pajisjes me certifikatë martese.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

74 12.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certfikatë 

familjare trungu 

13.07.2022 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 

75 12.07.2022 Kërkesë për 13.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 



informacion në 

lidhje me 

kryerjen e disa 

here të 

regjistrimit të 

fëmijës në klasën 

e 10 

bejme me dije se pas aplikimit nga llogaria e prindit në e-

albania të shërbimit “Regjistrimi në klasë të dhjetë” në 

linkun e mëposhtëm: 

https://e-

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

10118. Shkolla njofton elektronikisht aplikuesin në rast 

pranimi ose mospranimi të regjistrimit brenda 5 ditëve nga 

momenti i dërgimit të aplikimit. Në rast mospranimi, 

personi që ushtron përgjegjësinë prindërore, vazhdon 

aplikimin brenda afatit në institucionin arsimor ku i takon 

regjistrimi i fëmijës.Lidhur me pyetjen Tuaj, ju bëjmë me 

dije se nuk përbën problem riaplikimi.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 
76 12.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certfikatë 

familjare trungu 

13.07.2022 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 

77 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet ndjekur për 

rinovim leje 

drejtimi kur ka 

humbur 

13.07.2022 Përshëndetje e 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10118
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10118
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10118


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 drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e 

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

shumë inormacion:  

https://www.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 
78 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pamundësinë 

për pajisje me 

kartë shëndeti 

14.07.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit


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

lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për pamundësinë për pajisje me kartë shëndeti. 

Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj...Faleminderit! 
79 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

martese para vitit 

2010 

14.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë martese ku 

kjo e fundit është lidhur para vitit 2010, duhet të paraqiteni 

në Zyrën e Gjendjes Civile ku është lidhur martesa.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 

80 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pamundësinë e 

pajisjes me 

certifikatë 

martese kur 

është dorëzuara 

akti i 

regjistrimit të 

martesës 

14.07.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Lutem, gjeni më poshtë 

sqarimin e znj...., e cila e ka dorëzuar aktin e lidhjes së 

martesës pranë Bashkisë Durrës.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

81 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

personale të 

gjyshes së ndjerë. 

14.07.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku znj....., e cila 

kërkon të informohen në lidhje me procedurën që duhet të 

E deleguar Nuk ka 



ndjekë për pajisje me certifikatë personale të gjyshes së 

ndjerë. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj..Faleminderit! 
82 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin  për 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie dhe nuk 

ka marr ende 

përgjigje 

14.07.2022 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 zyrtar të 

institucionit tonë, kërkesa e z…. i cili ka aplikuar për 

pajisjen me certifikatë pronësie dhe nuk ka marr ende 

përgjigje.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 

83 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vonesën në 

pajisje me 

certifikatë 

fiskalizimi. 

14.07.2022 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 znj.... për vonesë në pajisje me 

certifikatë fiskalizimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

84 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet ndjekur për 

rinovim leje 

drejtimi kur ka 

14.07.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



humbur dhe në 

Komisariat nuk 

gjëndet asnjë 

dokument që 

vërteton 

pronësinë 

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

po ju parashtrojmë kërkesën e mëposhtme të znj….Lutemi, 

një përgjigje drejtuar qytetarit. Faleminderit 

85 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

për legalizim 

14.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion mbi ecurinë e 

kërkesës për legalizim, duhet të aplikoni shërbimin: 

“Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët 

dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)”  përmes 

platformës qeveritare e-Albania, në linkun: 

 https://e-

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

9477 

Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku të 

sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo kërkesë 

duhet të firmoset nga ana juaj dhe të skanohet. Ajo do të 

ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-Albania. Për të 

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

vijoni me plotësimin e formularit elekronik. Pavarësissht 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 parcelën tuaj ndërtimore.Për shembull: 

Nëse informacionin zyrtar e kërkoni për qytetin e Tiranës, 

do 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 

E plotë Nuk ka 

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


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! 
86 13.07.2022 Kërkesë për 

asistencë 

për një 

problem në 

dorëzimin e 

pasqyrave 

financiare nëpër

mjet portalit e-

albania 

14.07.2022 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 dorëzimin e pasqyrave 

financiare nëpërmjet portalit e-albania. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

87 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vonesës në 

ofrimin e 

shërbimit nga 

Drejtoria Vendo

re ......  e ASHK 

14.07.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

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

emailin e mëposhtëm, kërkesën e ripërsëritur të z..., i cili 

kërkon të informohet rreth vonesës në ofrimin e shërbimit 

nga Drejtoria Vendore ......  e ASHK-

E deleguar Nuk ka 



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

juaj.Faleminderit! 
88 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me vërtetim të 

lejes së drejtimit 

për konvertim 

14.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni tek shërbimet konsullore 

në e-albania shërbimin: “Aplikim për vërtetimin e 

verifikimit të lejes së drejtimit (patentës) për konvertim 

ose denoncim” ose në linkun: 
https://e-

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

12584 

Ky shërbim elektronik iu mundëson shtetave shqiptarë 

rezidentë jashtë territorit të Shqipërisë, të marrin verifikimin 

e lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose denoncim 

përmes postës duke aplikuar online pranë përfaqësive 

diplomatike dhe konsullore përkatëse. Shtetasit shqiptarë të 

cilët kanë nevojë të pajisen me vërtetimin e verifikimit të 

lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose denoncim, pas 

plotësimit të formularit dhe kryerjes së 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 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 lejes së drejtimit 

për konvertim ose denoncim. 

Vërtetimi mbi verifikimin e lejes së drejtimit (patentës) për 

konvertim ose denoncim 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.Për cdo pyetje ose 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12584
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12584
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12584


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! 
89 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me vërtetim të 

lejes së drejtimit 

për konvertim 

kur shtetasi është 

brenda kufijve të 

Shqipërisë kur ku 

shërbim ofrohet 

vetëm për 

shtetasit jashtë 

vendit 

14.07.2022 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 mëposhtme të z. …., i cili 

kërkon të pajiset me Vërtetimin e verifikimit të lejes së 

drejtimit (patentës) për konvertim ose denoncim. Lutemi, 

një përgjigje drejtuar qytetarit. Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

90 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me mos pajisjen 

me certifikatë 

pronësie 

15.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

informojmë se kërkesa Juaj është e paqartë. Referoni se 

kërkoni të pajiseni me certifikatë të re pasi e vjetra ka dalë 

jashtë përdorimit. Certifikata e pronësisë lëshohet vetëm një 

herë dhe aplikohet për dublikate në rast se humbet ose 

dëmtohet. Citoni se keni probleme me numrin e pasurisë. 

Nëse keni ndonjë nga të dhënat e pronës gabim, duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin "Aplikim 

për korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së 

paluajtshme". Në kërkesën Tuaj për informacion nuk 

referoni se cilin shërbim keni aplikuar lidhur me problemin 

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 

E plotë Nuk ka 

 

 

  


