
 

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 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

përfitimin e 

Pasaportës Start 

up. 

01.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

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

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Përfitim nga Fondi "Start Up" i akorduar nga 

buxheti i shtetit” ose në linkun: https://e-

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

14410 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”.  Gjithashtu, Ju njoftojmë se më pas ju mund të 

aplikoni shërbimit “Pasaporta e Startup-it / Start-up Passport 

” në linkun   https://e-

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

14900. 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 

E plotë Nuk ka 

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

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14900
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14900
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14900
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


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 
2 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

përllogaritjen e 

pensionit si 

"Fonditor". 

01.06.2022 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 z….., i cili kërkon të informohet 

mbi përllogaritjen e pensionit si "Fonditor".Lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj z. …Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

3 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mos pajisjen me 

certifikatë nga 

akti i lindjes 

01.06.2022 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 ka aplikuar për 

certifikatë nga akti i lindjes dhe nuk është pajisur ende me 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

4 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën pë 

pajisjen me 

certifikatë 

martese 

01.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

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

mundësohet online në portalin e-albania për aktet e 

regjistruara pas vitit 2010. Për aktet e martesave të 

regjistruara pas vitit 2010, duhet të paraqiteni në Zyrën e 

E plotë Nuk ka 



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 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! 
5 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

pajisjen me 

certifikatë trungu 

01.06.2022 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 

6 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën dhe 

dokumentacionin 

për shërbimin 

lidhje martese me 

shtetas të huaj 

01.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

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

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); 

E plotë Nuk ka 



 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! 
7 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

afatin e fillimit të 

pagesës së 

KEMP 

01.06.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



gjeni mëposhtë kërkesën e qytetarit, i cili kërkon të 

informohet mbi afatin e fillimit të pagesës së KEMP. Lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj qytetarit.Faleminderit! 
8 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

aplikimin për 

përfitimin e të 

ardhurave nga 

barrëlindja 

01.06.2022 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”, ose në linkun 

e mëposhtëm:https://e-

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, dokumentat e mësiperm, do të dërgohen me 

postë fizikisht në Agjencinë Lokale të Sigurimeve 

Shoqërore të qytetit Tuaj, duke vendosur mbi zarf numrin e 

referencës së 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! 

E plotë Nuk ka 

9 01.06.2022 Kërkesë për 

pasqyrimin e 

krediteve të 

stomatologut 

pranë QKEV 

01.06.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e znj…, e cila kërkon regjistrimin e krediteve  pranë QKEV. 

Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

10 01.06.2022 Kërkesë e paqartë 

në lidhje me 

01.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

E refuzuar Nuk ka 



periudhën e 

kryerjes së lejes 

së lindjes 

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! 
11 01.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

tërheqjen e 

bonusit të fëmijës 

02.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

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

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

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

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin 

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

certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 

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

prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Shërbimit 

Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 

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

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

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

E plotë Nuk ka 



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

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

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
12 01.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mundësinë e 

kryerjes së 

sigurimit 

vullnetar mbi 18 

vjec 

02.06.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni mëposhtë kërkesën e znj…., e cila kërkon të 

informohet mbi  mundësinë  e pagesë së kontributeve 

vullnetare.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj znj…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

13 02.06.2022 Kërkesë për reset 

password në 

llogarinë e-

albania 

02.06.2022 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 

14 02.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

penalitetet për 

mos kryerjen e 

kolaudimit të 

02.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se datën e kontrollit teknik të fundit e gjeni në 

dokumentet Tuaja. Vendimi për ndryshimin e kohës së 

kontrollit teknik të mjetit nuk konsiston në ndryshimin e 

datës, por të vitit. Ishte një herë në vit. Bëhet një herë në dy 

E plotë Nuk ka 



mjetit në kohë vjet. Nëse Ju e keni realizuar kontrollin teknik në datën 8 

korrik 2020, u takon të realizoni rikontrollin në datën 8 

korrik 2022.Përsa i përket pyetjes lidhur me penalitetet për 

shkelje të afatit të kontrollit teknik, mjeti nga  Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, ka sanksion 

vetëm 1.000 lek.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 02.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

penalitetet për 

mos kryerjen e 

kolaudimit të 

mjetit në kohë 

02.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se datën e kontrollit teknik të fundit e gjeni në 

dokumentet Tuaja. Vendimi për ndryshimin e kohës së 

kontrollit teknik të mjetit nuk konsiston në ndryshimin e 

datës, por të vitit. Ishte një herë në vit. Bëhet një herë në dy 

vjet. Nëse Ju e keni realizuar kontrollin teknik në datën 8 

korrik 2020, u takon të realizoni rikontrollin në datën 8 

korrik 2022.Përsa i përket pyetjes lidhur me penalitetet për 

shkelje të afatit të kontrollit teknik, mjeti nga  Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, ka sanksion 

vetëm 1.000 lek.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 

16 02.06.2022 Kërkesë për 

pajisje me 

dokumentacioni 

përkatës të gjitha 

prona që 

disponon si 

trashëgimtare 

03.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

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

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për 

individët dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)”ose në 

linkun: https://e-

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

9477 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Gjithashtu, 

Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari 

në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

E plotë Nuk ka 

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


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! 
17 02.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

c regjistrimin e 

përkohëshëm të 

mjetit 

03.06.2022 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…Lutemi, një 

përgjigje drejtuar qytetarit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

18 02.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mundësinë e 

regjistrimit në 

provimin e 

shtetit për 

mësuesi 

03.06.2022 Përshëndetje z…Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e z…., ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me mundësinë 

e regjistrimit në provimin e shtetit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

19 02.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

03.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj per informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me autorizim për mbajtje 

E plotë Nuk ka 

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


aplikimin për 

pajisje me armë 

gjahu 

dhe përdorim arme gjahu, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj 

në e-albania shërbimin, “Autorizim për blerje/mbajtje armë 

(gjahu/sportive) për individë”, në linkun e 

mëposhtëm: https://e-

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

14142.Pas përgatitjes së formularit të autorizimit ju do të 

njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” 

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! 
20 03.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi  mundësinë

  e kalimit të 

pensionit të 

babait të ndjerë, 

nënës së tij 

03.06.2022 Përshëndetje znj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni mëposhtë kërkesën e znj.Vogeli, e cila kërkon të 

informohet mbi  mundësinë  e kalimit të pensionit të babait 

të ndjerë, nënës së tij.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj znj…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

21 03.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

mënyrën 

e pajisjes me 

kartë shëndeti të 

residentëve të 

huaj 

03.06.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku z.... kërkon të informohet 

për mënyrën e pajisjes me kartë shëndeti të residentëve të 

huaj.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën 

tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14142
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14142
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14142


 03.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

mënyrën 

e aplikimit me 

pajisje me leje 

drejtimi kur ka 

humbur kjo e 

fundit 

03.06.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

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

denoncimin në Komisariatin që mbulon vendbanimin tuaj. 

Denoncimi mund të kryhet dhe nga një i afërmi 

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

denoncimit të humbjes në polic. Pas këtij afati personi i 

interesuar paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin 

dhe dorëzon: 

 Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton 

aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të 

kategorisë përkatëse, të lëshuar jo më përpara se 

gjashtë muaj nga data e paraqitjes së kërkesës 

 Dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen 

përkatëse 

 Leje drejtimin qe i ka mbaruar afati i vlefshmerise 

 Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e 

shërbimit për lejedrejtimi 

Në përfundim, merret foto dixhitale dhe depozitohet 

nënshkrimi elektronik (emër + mbiemër), të cilat 

pasqyrohen në lejedrejtimi.Kini parasysh* 

Nëse lejen e drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, qytetari 

plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku autorizon tërheqjen 

e lejes së tij nga një person tjetër.Leja e drejtimit tërhiqet 

pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorive Rajonale ku është 

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

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

ish-NSHRAK), leja e 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 

E plotë Nuk ka 

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


22 03.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

mënyrën 

e aplikimit të 

regjistrimit të 

martesës 

06.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

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

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  " Aplikim për regjistrim martese”ose në 

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

x?service_code=9768 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

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

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

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

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

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

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

23 04.06.2022 Ankesë për mos 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie nga 

ASHK Shkodër 

06.06.2022 Përshëndetje znj...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni në emailin e mëposhtëm, kërkesën e z..., i cili kërkon 

të informohet rreth mos pajisjes me certifikate 

pronësie.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

E deleguar Nuk ka 

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


të z…Faleminderit! 

24 05.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

mënyrën 

e aplikimit të 

rinovimit të 

lejes drejtimit të 

humbur 

06.06.2022 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se për të ri marrë lejedrejtimin, si fillim duhet të bëni 

denoncimin në Komisariatin që mbulon vendbanimin tuaj. 

Denoncimi mund të kryhet dhe nga një i afërmi 

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

denoncimit të humbjes në polic. Pas këtij afati personi i 

interesuar paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin 

dhe dorëzon: 

 Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton 

aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të 

kategorisë përkatëse, të lëshuar jo më përpara se 

gjashtë muaj nga data e paraqitjes së kërkesës 

 Dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen 

përkatëse 

 Leje drejtimin qe i ka mbaruar afati i vlefshmerise 

 Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e 

shërbimit për lejedrejtimi 

Në përfundim, merret foto dixhitale dhe depozitohet 

nënshkrimi elektronik (emër + mbiemër), të cilat 

pasqyrohen në lejedrejtimi.Kini parasysh* 

Nëse lejen e drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, qytetari 

plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku autorizon tërheqjen 

e lejes së tij nga një person tjetër.Leja e drejtimit tërhiqet 

pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorive Rajonale ku është 

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

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

ish-NSHRAK), leja e 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, 

E plotë Nuk ka 

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


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

25 03.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

mënyrën 

e aplikimit të 

regjistrimit të 

AMTP-së 

06.06.2022 Përshëndetje, Ju bëjmë me dije se fillimisht duhet 

të  aplikoni për të regjistruar aktin e marrjen në përdorim të 

tokës (AMTP). Ju mund të aplikoni për këtë shërbim online 

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

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

9444 Kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin e kalimit 

të pronësisë me anë të ligjit me vendim të gjykatës apo të 

një akti administrativ” dhe aplikoni duke plotësuar 

formularin elektronik që shfaqet në platformë dhe duke 

ngarkuar dokumentacionin e nevojshëm për lëvrimin e 

shërbimit.KUJDES: pasi të keni plotësuar të dhënat 

personale dhe ato të pasurisë, në hapin e radhës do T'ju 

shfaqet shërbimi i kërkuar "Aplikim për regjistrimin e 

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

apo të një akti administrativ " i cili lidhet me kodin e 

shërbimit ASHK_R2. Në këtë faqe ju jepet mundësia 

të shtoni kode të tjera shërbimi 

të cilat duhen vendosur në mënyrë që aplikimi të quhet i 

plotë. 

Shërbimet që duhen shtuar janë; 
- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

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. Aplikimi për 

regjistrimin e lejes së legalizimit dhe pajisjes me certifikatë 

pronësie nuk penalizohet me gjobë, por kujdes! Në hapin e 

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

kryerjes së aplikimit të mësipërm. Në fund klikoni opsionin 

“Dërgo”.Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të 

E plotë Nuk ka 



paraqiteni në bankë për të kryer pagesën ose kryeni pagesën 

online përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose 

kredit.Nëse pagesa kryhet në bankë ose postë, duhet që t`i 

riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 

mandatpagesën.Ngarkimi i mandatpagesës: 

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

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

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

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

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

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

ose paqartësi 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! 
26 04.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

mënyrën 

e aplikimit të 

regjistrimit të 

AMTP-së 

06.06.2022 Përshëndetje, Ju bëjmë me dije se fillimisht duhet 

të  aplikoni për të regjistruar aktin e marrjen në përdorim të 

tokës (AMTP). Ju mund të aplikoni për këtë shërbim online 

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

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

9444 Kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin e kalimit 

të pronësisë me anë të ligjit me vendim të gjykatës apo të 

një akti administrativ” dhe aplikoni duke plotësuar 

formularin elektronik që shfaqet në platformë dhe duke 

ngarkuar dokumentacionin e nevojshëm për lëvrimin e 

shërbimit.KUJDES: pasi të keni plotësuar të dhënat 

personale dhe ato të pasurisë, në hapin e radhës do T'ju 

shfaqet shërbimi i kërkuar "Aplikim për regjistrimin e 

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

apo të një akti administrativ " i cili lidhet me kodin e 

shërbimit ASHK_R2. Në këtë faqe ju jepet mundësia 

të shtoni kode të tjera shërbimi 

të cilat duhen vendosur në mënyrë që aplikimi të quhet i 

E plotë Nuk ka 



plotë. 

Shërbimet që duhen shtuar janë; 
- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

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. Aplikimi për 

regjistrimin e lejes së legalizimit dhe pajisjes me certifikatë 

pronësie nuk penalizohet me gjobë, por kujdes! Në hapin e 

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

kryerjes së aplikimit të mësipërm. Në fund klikoni opsionin 

“Dërgo”.Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të 

paraqiteni në bankë për të kryer pagesën ose kryeni pagesën 

online përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose 

kredit.Nëse pagesa kryhet në bankë ose 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 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! 
27 04.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

orarin e 

prefekturës 

06.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se të gjithë institucionet shtetërore punojnë 

me orar zyrtar nga e hëna në të premte nga ora 08.00 deri në 

orën 16.00. Edhe Prefektura, punon në orarin e të gjithë 

E plotë Nuk ka 



institucioneve.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
28 05.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

pajisjen me 

certifikat trungu 

06.06.2022 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 

29 05.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

pajisjen me 

certifikat nga 

akti martesës 

06.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

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

mundësohet online në portalin e-albania për aktet e 

regjistruara pas vitit 2010.  Për aktet e martesave të 

regjistruara para vitit 2010, do paraqiteni në zyren e gjendjes 

civile të arkivave pranë Prefekturës së qarkut Tuaj. Kjo vjen 

për të gjitha qarqet, përjashtuar qarku 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 

30 05.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

pajisjen me 

autorizim për 

blerje/mbajtje 

armë 

(gjahu/sportive) 

për individë 

06.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj per informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me autorizim për mbajtje 

dhe përdorim arme gjahu, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj 

në e-albania shërbimin, “Autorizim për blerje/mbajtje armë 

(gjahu/sportive) për individë”, në linkun e 

mëposhtëm: https://e-

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

14142.Pas përgatitjes së formularit të autorizimit ju do të 

njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14142
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14142
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14142


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! 
31 05.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

pajisjen me 

certificate 

personale 

06.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shërbimi “Certifikatë Personale”, 

mundësohet në e-albania duke klikuar linkun e më poshtëm: 

https://e-

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

38Shërbimi elektronik "Certifikatë personale (shqip / në 

gjuhë të huaj)" ju mundëson të shikoni dhe verifikoni të 

dhënat personale dhe të gjeneroni certifikatën personale me 

vulë elektronike në shqip ose në gjuhë të huaj. Për fëmijët 

nën 16 vjeç mund të bëhet gjenerimi i certifikatës personale 

me vulë elektronike nëpërmjet llogarisë së njërit prej 

prindërve.Certifikatën e gjeneruar me vulë elektronike mund 

ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te 

hapësira juaj në portalin 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 

32 06.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vlefshmërin e 

disa  

dokumentave për 

përfitimin e lejes 

së qëndrimit 

06.06.2022 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 "Legal 

& Tax Albania" kërkon të informohet mbi disa 

dokumenta për përfitimin e lejes së qëndrimit.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të subjektit 

ligjor.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

33 06.06.2022 Ankesë për mos 06.06.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 

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


pajisjen me 

certifikatë 

pronësie brenda 

afateve 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

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

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

kërkon të informohet rreth vonesës në ofrimin e shërbimit 

nga Drejtoria Vendore Rurale 2 Tiranë  e ASHK-së Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z..Faleminderit! 
34 07.06.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

përfundimin e 

aplikimit 

regjistrim 

shoqërie të re në 

QKB 

07.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të ndiqni hapat e më poshtëm: 

 Çekoni Aplikim i ri 

 Ndiqni hapat e aplikimit duke plotësuar opsionet që 

kërkohen 

 Nënshkruaj elektronikisht 

 Shkarko formularin e nënshkruar 

Dërgoje me email në adresën:asistencaonline@qkb.gov.al 

dhe cc në adresën: info.qkb@qkb.gov.al. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

35 06.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

procedurën e 

pajisjes me leje 

drejtimi kur kjo e 

fundit i ka 

humbur 

07.06.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se për të ri marrë lejedrejtimin, si fillim duhet të bëni 

denoncimin në Komisariatin që mbulon vendbanimin tuaj. 

Denoncimi mund të kryhet dhe nga një i afërmi 

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

denoncimit të humbjes në polic. Pas këtij afati personi i 

interesuar paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin 

dhe dorëzon: 

 Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton 

aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të 

kategorisë përkatëse, të lëshuar jo më përpara se 

E plotë Nuk ka 

mailto:info.qkb@qkb.gov.al


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 
36 06.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës me 

shtetas të huaj 

07.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

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

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

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

E plotë Nuk ka 

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


(vërtetim për leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

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

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

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

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

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

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

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

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

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



37 06.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

procedurën e dhe 

dokumentacionin 

e ndryshimit të 

mbiemrit pas 

lidhjes së 

martesës 

07.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Ligji për gjendjen civile parashikon dy raste të ndryshimit të 

mbiemrit: 

1) për arsyet e parashikuara nga Kodi i Familjes, në rastin 

tuaj martesa dhe; 

2) kur kërkohet nga vetë personi. 

Cdo person ka të drejtë të kërkoje ndryshimin e mbiemrit të 

tij, vetëm një herë, por kur ka arsye papërshtatshmërie, pra 

kur bëhet fjalë për mbiemra fyes, racist, qesharak, etj., që 

nuk është rasti juaj. Në rastin tuaj regjistrimi duhet të ishte 

bërë që në momentin e regjistrimit të martesës pranë 

gjendjes civile.Megjithatë, ju mund të bëni një kërkesë për 

ndryshim mbiemri, mbështetur në nenin 57/1 dhe 57/2 të 

ligjit për gjendjen civile (të përditësuar), duke kërkuar 

ndryshimin e mbiemrit për shkak se doni të mbani mbiemrin 

e bashkëshortit.Kërkesa duhet të shoqërohet me dokumentet 

e mëposhtme: 

 vërtetimin e gjendjes gjyqësore/formularin e 

plotësuar të vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore; 

 vërtetimin nga prokuroria se nuk është në ndjekje 

penale; 

 vërtetimin nga gjykata se nuk është në proces 

gjyqësor; 

 kopjen e letërnjoftimit; 

 certifikatën e lindjes dhe certifikatën e përbërjes 

familjare; 

 vërtetimin se nuk është marrë ndaj tij ndonjë urdhër 

dëbimi/largimi nga ndonjë shtet tjetër; 

 vendimin gjyqësor, i njohur sipas legjislacionit 

shqiptar, në rast të ndryshimit të emrit apo mbiemrit 

në një vend tjetër, jashtë rasteve të parashikuara nga 

Kodi i Familjes. 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

E plotë Nuk ka 



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

deri në 19:00. Faleminderit 
38 07.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

pajisjen me 

certifikatë nga 

akti i lindjes 

07.06.2022 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 (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun: https://e-

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

11176 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni para vitit 2010 apo pas vitit 2010 në 

varësi të datës së 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 

39 07.06.2022 Kërkesë e paqartë 

për aplikimin e 

pasaportës 

07.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Keni kryer aplikim për formularin e policisë 

tek llogaria juaj në ealbani?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 

40 07.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

afatin e përgjigjes 

së aplikimit për 

formularin e 

rinovimit të 

pasaportës 

biometrike 

07.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

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

për aplikim me procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 

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

duhet të vijoni me rezervimin e takimit prane zyrave të 

ALEAT.Për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin 

në adresën:  

https://rezervo.aleat.al/ 

Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat e kërkuara tek 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


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

tek certifikata e lindjes 

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

16:00.Faleminderit! 
41 08.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

marrjen e kopjes 

së diplomës së 

shkollës mesme 

08.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për tu pajisur me dublikat të deftesës së 

shkollës së mesme ju duhet të aplikoni pranë sporteleve të 

Postës Shqiptare. Ju pajisen me kopjen e kërkuar pranë 

sporteleve të Postës pas 15 ditësh nga dita e aplikimit. Për 

më shumë info klikoni 

linkun: https://arkiva.gov.al/dokumente-biografike/# 

Nëse dokumenti do të përdoret jashtë vendit duhet 

përkthyer, noterizuar dhe më pas të legalizohet 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.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 

42 08.06.2022 Kërkesë e paqartë 08.06.2022 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 

E plotë Nuk ka 

https://arkiva.gov.al/dokumente-biografike/


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

19:00.Faleminderit! 
43 08.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

certifikatë 

elektronike 

08.06.2022 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 pajisje me 

certifikatë elektronike.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z.....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

44 08.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

aplikimin për ID 

e pasaportë pas 

ndryshimit të 

mbiemrit 

08.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se 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. Regjistrimin mund ta 

kryej me prokurë një i afermi juaj. Pas regjistrimit ju mund 

të aplikoni për ID kartë dhe pasaportë biometrike me 

mbiemrin e ri.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

45 08.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

certifikatë nga 

akti i lindjes për 

të lindurit para 

vitit 2010 

08.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: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 



46 08.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mundësinë e 

aplikimit me 

procedurë të 

përshpejtuar për 

pasaportë pasi ka 

kryer aplikim 

normal. 

08.06.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

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

informohet mbi mundësinë e aplikimit me procedurë të 

përshpejtuar për pasaportë pasi ka kryer aplikim 

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

për procedurën që duhet të ndjeki.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

47 08.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

statusin e 

aplikimit 

09.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin 

e aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas 

drejtohuni tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, 

ku mund të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. Nëse nuk e keni numrin e 

referencës, në rubrikën “Hapësira ime”, nënrubrika “e-

Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë aplikimet që 

keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar dhe 

pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni 

me përdorimin e portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – 

kanal i posaçëm për pyetje dhe paqartësi.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

48 08.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

aplikimin për 

rinovimin e lejes 

së drejtimit 

09.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se rinovimi i leje drejtimit për humbje të 

afatit të vlefshmërisë nuk mund të bëhet on – line as brenda 

as jashtë Shqipërisë. Tek shërbimet konsullore në e-albania 

është shërbimi: “Aplikim për vërtetimin e verifikimit të 

lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


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: 

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! 
49 09.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën e 

pasqyrimit të 

krediteve pranë 

QKEV-së 

09.06.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.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


e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e znj…, e cila kërkon regjistrimin e 

krediteve  pranë QKEV.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit 
50 09.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

vërtetim me 

shkrim për të 

ardhurat aktuale, 

mujore nga ISSH 

dhe të periudhës 

nëntor 2018-

shkurt 2020 

09.06.2022 Përshëndetje znj. …Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni mëposhtë kërkesën e znj…., e cila kërkon të 

informohet kërkon vërtetim me shkrim për të ardhurat 

aktuale, mujore, të shteasit …. që përfiton nga Drejtoiria 

Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë si dhe për shumat e 

tërhequra prej tij në Shkurt 2020, për periudhën Nëntor 2018 

-Shkurt 2020 dhe më pas, për të ardhurat e përftuara në 

periudhën Mars 2020 – Mars 2022 dhe në vijim.Lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj znj…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

51 09.06.2022 Kërkesë e paqartë 10.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem kontaktoni 

një avokat për të ndjeki cështjen tuaj. Kërkesa juaj është 

jashtë kompetencave tona.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 

52 09.06.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

10.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

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

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

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

E plotë Nuk ka 

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


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

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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
53 09.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

pajisjen me ID 

kartë 

10.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të rinovuar letërnjoftimin elektronik 

(karta e identitetit), kur i ka mbaruar afati i vlefshmërisë 

veprohet si më poshte vijon: 

 Blini kuponin në sportelet e postës shqiptare 

 Rezervoni takimin tek Aleat në adresën, 

rezervo.aleat.al 

 Paraqituni tek Aleat në datën dhe orën e rezervuar, 

duke pasur me vete dhe kartën e identitetit të 

skaduar. 

Nëse karta e identitetit ju ka humbur, duhet më parë të 

bëni denoncimin në komisariatin që ka në juridiksion 

vendbanimin tuaj. Proces - verbalin e denoncimit duhet 

ta keni me vete ditën që paraqiteni tek Aleat.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

54 09.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

pajisjen me 

certifikatë vdekje 

para 2010 

10.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të marrë shërbimin "Certifikatë nga akti i vdekjes" para 

vitit 2010 ju mund të paraqiteni pranë Zyrës së Gjendjes 

Civile ku është regjistruar akti i vdekjes.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

55 10.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

pajisjen me 

certifikatë vdekje 

10.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të marrë shërbimin "Certifikatë nga akti i vdekjes" para 

vitit 2010 ju mund të paraqiteni pranë Zyrës së Gjendjes 

Civile ku është regjistruar akti i vdekjes.Për cdo pyetje ose 

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

E plotë Nuk ka 



para 2010 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! 
56 10.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

statusin e 

aplikimit të 

ASHK-së 

10.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin 

e aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas 

drejtohuni tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, 

ku mund të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. Nëse nuk e keni numrin e 

referencës, në rubrikën “Hapësira ime”, nënrubrika “e-

Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë aplikimet që 

keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar dhe 

pasi ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni 

me përdorimin e portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i 

drejtoheni postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – 

kanal i posaçëm për pyetje dhe paqartësi.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

57 10.06.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

pajisje me 

password e 

account në 

mënyrë që 

deklaroj të 

ardhurat mbi 

fitimin 

10.06.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e znj…, e cila kërkon asistencë për 

password e account në mënyrë që deklaroj të ardhurat mbi 

fitimin.  Lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

58 10.06.2022 Ankesë për 

vonesë në 

lëvrimin e 

shërbimit nga 

ASHK Shkodër 

10.06.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni në emailin e mëposhtëm, kërkesën e z...., i cili kërkon 

të informohet rreth vonesë në ofrimin e shërbimit nga Zyra 

Vendore e ASHK-së Shkodër.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z….Faleminderit! 
59 11.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

rinovimin e lejes 

së drejtimit të 

humbur kur 

personi jeton 

jashtë vendit  

13.06.2022 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 

60 11.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

dokumentacionin 

e lidhjes së 

martesës si dhe 

mundësinë e 

lidhjes së saj kur 

ka humbur karta 

ID 

13.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: Si fillim duhet të aplikoni për kartë 

identiteti. 

 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 

E plotë Nuk ka 



shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

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

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

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

19:00.Faleminderit! 
61 11.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

certifikatë nga 

akti i martesës së 

lidhur para vitit 

2010 

13.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

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

mundësohet online në portalin e-albania për aktet e 

regjistruara pas vitit 2010.  Për aktet e martesave të 

regjistruara para vitit 2010, do paraqiteni në zyren e gjendjes 

civile të arkivave pranë Prefekturës së qarkut Tuaj. Kjo vjen 

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 



62 12.06.2022 Kërkesë për 

informacion se sa 

ditë zgjat procesi 

i shpalljes së 

martesës 

13.06.2022 Përshëndetje e 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.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 10.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

certifikatë trungu 

13.06.2022 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 

64 10.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

certifikatë 

personale dhe 

familjare 

13.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për Tù pajisur me certificate familjare e 

personale, mjafton të logoheni me të dhënat Tuaja në e-

albania dhe të aplikoni shërbimet: 

 Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj) në 

linkun:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service

_code=38 

 Certifikatë familjare (shqip / në gjuhë të huaj) në 

linkun:https://e-

E plotë Nuk ka 

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

_code=377 

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 11.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

raport mjekësor i 

aftësisë në punë 

13.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Raporti Mjekesor 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 

66 13.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës me 

shtetas të huaj 

13.06.2022 Përshëndetje        Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, 

Ju bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e 

martesës është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së 

martesës me një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e 

martesës, të legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

E plotë Nuk ka 



nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

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

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 

10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

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

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

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

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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
67 11.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

cregjistrimit të 

biznesit 

13.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë mbylljen përfundimtare të 

biznesit duhet të dërgoni kërkesën Tuaj pranë Qendrës 

Kombëtare të Biznesit në adresën 

email: info.qkb@qkb.gov.al. Në e-albania është i azhurnuar 

vetëm shërbimi për pushimin e përkohshëm të aktivitetit në 

linkun e mëposhtëm: 

https://e-

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

13678. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

E plotë Nuk ka 

mailto:info.qkb@qkb.gov.al
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678
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pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit 
68 12.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mos tërheqjen e 

bonusit të fëmijës 

13.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kërkesa Juaj për informacion është e pa 

plotë. Nëse bëhet fjalë për Cekun e bebit, afati maksimal 

ligjor i tërheqjes së tij është 1 vit nga data e lindjes së 

femijës. Nëse bëhet fjalë për bonusin që ka pasur akorduar 

Bashkia Tiranë, Ju bëjmë me dije se nuk kemi informacion. 

Kontaktoni Bashkinë 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 

69 12.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

saktësimin e 

paraqitjes për 

KEMP 

13.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se institucionet kompetente për rregullat dhe 

procedurat e marrjes së KEMPI-t, janë Mjeku specialit dhe 

Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Për rrjedhojë, duhet të 

respektoni udhëzimet e Tyre.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

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

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

E plotë Nuk ka 

70 12.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

certifikatë 

personale me 

shënimin për 

lidhje martese 

13.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Certifikatë lindje me shënimin "Për 

shpallje martese", nuk gjenerohet në e-albania. Këtë 

certifikatë do ta merrni duke u paraqitur fizikisht në 

sportelin e gjendjes civile në Njësinë Tuaj 

Administrative.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 12.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

certifikatë trungu 

13.06.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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 
72 11.06.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

reset passwordi 

në llogarinë e-

albania 

13.06.2022 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 

73 11.06.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

reset passwordi 

në llogarinë e-

albania 

13.06.2022 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 

74 13.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

procedurën e 

aplikimit të 

13.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të rinovuar letërnjoftimin elektronik 

(karta e identitetit), kur i ka mbaruar afati i vlefshmërisë 

E plotë Nuk ka 



rinovimit të ID 

kartë 
veprohet si më poshte vijon: 

 Blini kuponin në sportelet e postës shqiptare 

 Rezervoni takimin tek Aleat në adresën, 

rezervo.aleat.al 

 Paraqituni tek Aleat në datën dhe orën e rezervuar, 

duke pasur me vete dhe kartën e identitetit të 

skaduar. 

Nëse karta e identitetit ju ka humbur, duhet më parë të 

bëni denoncimin në komisariatin që ka në juridiksion 

vendbanimin tuaj. Proces - verbalin e denoncimit duhet 

ta keni me vete ditën që paraqiteni tek Aleat.Ju mund të 

aplikoni për kartë ID dhe më pas të filloni procedurat për 

shpallje martese.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
75 13.06.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

reset passwordi 

në llogarinë e-

albania 

13.06.2022 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 

76 13.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

afatin e 

vlefshmërisë së 

kartës ID kur nuk 

është tërhequr 

13.06.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju bëjmë me dije se 

nuk kemi mundësi të verifikojmë nëse keni aplikuar për 

kartë ID por dhe nëse kemi aplikuar dhe nuk e keni tërhequr 

pas 1 viti kalendarik është bërë e pavlefshme.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 



77 13.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

afatin e 

vlefshmërisë së 

tërheqjes së 

kartës ID dhe 

nëse mund ta 

tërheqi një i 

afërm 

13.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

karta e identitetit tërhiqet vetëm nga personi i cili ka 

aplikuar pasi në momentin e tërheqjes vendosen shenjat e 

gishtave.Zyrat e ALEAT e ruajnë kartën  e aplikantit plot 

një vit nga data 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! 

E plotë Nuk ka 

78 13.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

tërheqjen e 

kartës ID në 

Konsullatë e 

Milanos për 

arsye 

shëndetësore 

14.06.2022 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 znj..., e cila kërkon brenda mundësive 

tërheqjen e kartës ID në Konsullatë e Milanos për arsye 

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

juaj për procedurën që duhet të ndjeki.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

79 13.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

regjistrimin e 

krediteve  pranë

 QKEV. 

14.06.2022 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 përsëritur të znj…., 

e cila kërkon regjistrimin e 

krediteve  pranë QKEV.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj nëse ka pasur ndonjë zhvillim në zbardhjen e 

listës së pjesëmarrësve me organizatorët e 

trajnimit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

80 13.06.2022 Kërkesë e paqartë 14.06.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni E refuzuar Nuk ka 



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! 
81 13.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

nr e krediteve 

dhe mënyrën si 

mund t'i 

aksesojë 

nëpërmjet 

llogarisë së saj 

në portalin e-

albania 

14.06.2022 Përshëndetje z…Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e  znj…, e cila kërkon të informohet mbi nr e krediteve dhe 

mënyrën si mund t'i aksesojë nëpërmjet llogarisë së saj në 

portalin e-albaniaSa më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj .Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

82 14.06.2022 Kërkesë e paplotë 

në lidhje me mos 

regjistrimin e 

pronës së 

pretenduar 

14.06.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë ta dërgojmë 

në Drejtorinë Vendore të ASHK-së. Na bashkëlidhni 

dokumentacioni si dhe ku e keni pronën që ju pretendoni.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 

83 14.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

kalimin e të 

ardhurave nga 

barrëlindja. 

14.06.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



gjeni mëposhtë kërkesën e znj…., e cila kërkon të 

informohet mbi kalimin e të ardhurave nga 

barrëlindja.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj znj…Faleminderit! 
84 14.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

rinovimin e lejes 

së drejtimit kur 

ka humbur leja 

aktuale 

15.06.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

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

denoncimin në Komisariatin që mbulon vendbanimin tuaj. 

Denoncimi mund të kryhet dhe nga një i afërmi 

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

denoncimit të humbjes në polic. Pas këtij afati personi i 

interesuar paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin 

dhe dorëzon: 

 Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton 

aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të 

kategorisë përkatëse, të lëshuar jo më përpara se 

gjashtë muaj nga data e paraqitjes së kërkesës 

 Dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen 

përkatëse 

 Leje drejtimin qe i ka mbaruar afati i vlefshmerise 

 Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e 

shërbimit për lejedrejtimi 

Në përfundim, merret foto dixhitale dhe depozitohet 

nënshkrimi elektronik (emër + mbiemër), të cilat 

pasqyrohen në lejedrejtimi.Kini parasysh*Nëse lejen e 

drejtimit do ta tërheqë një person tjetër, qytetari plotëson 

gjatë aplikimit një deklaratë ku autorizon tërheqjen e lejes së 

tij nga një person tjetër.Leja e drejtimit tërhiqet pranë 

sporteleve të shërbimit të Drejtorive Rajonale ku është bërë 

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

shërbimit te ish-NSHRAK.  

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

drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e tjera 

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

E plotë Nuk ka 



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

lejes-se-drejtimit Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

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

nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 
85 14.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mënyrën se si ti 

ngarkoj 

certifikatat e 

trajnimeve në e-

Albania 

15.06.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë 

me dije se në emailin e mëposhtën nga QKEV ju 

komunikojnë që do të kontaktoheni nga specialistët e saj 

nëpërmjet emaili.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 

86 15.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mundësinë e 

pajisjes me ID e 

maturantit. 

15.06.2022 Përshëndetje z…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të  një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë 

gjeni kërkesën e z……, ardhur në emailin tonë zyrtar në 

lidhje me mundësinë e pajisjes me ID e 

maturantit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

87 15.06.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

probleme në 

llogarinë 

personale të e-

albania 

15.06.2022 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 

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


88 14.06.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

llogarinë  në e-

albania 

15.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

informojmë se për t`u regjistruar në portalin e-albania 

shërbejnë vetëm të dhënat e leternjoftimit elektronik (karta e 

identitetit) . Me të dhënat e pasaportës biometrike nuk mund 

të regjistroheni. Nëse nuk keni të dhënat e kartës së 

identitetit, dërgoni email në adresën helpdesk@e-albania.al 

dhe kërkoni të dhënat e kartës Tuaj.Në këtë adresë do 

dërgoni gjithashtu edhe këto të dhëna: 

 Foto të pasaportës 

 Emrin e nënës 

 Emrin e babait 

 Vendlindjen e nënës 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

89 15.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

dokumentacioni

n për të marr 

dëmshpërblimin 

nga siguracioni 

për varrimin e 

prindit   

16.06.2022 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 

lëshon lejen për futjen e kufomës në Republikën e 

E plotë Nuk ka 



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 
90 15.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

regjistrimin e 

aktit të vdekjes 

16.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shërbimi " Regjistrim i Aktit të Vdekjes " 

për shqiptarët brenda kufijve nuk mundësohet online në 

portalin e-albania. Për të regjistruar aktin e vdekjes, duhet të 

paraqiteni në sportelin e Gjendjes Civile në 

Njësine  Administrative ku figuron i regjistruar i ndjeri.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 

91 15.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

gjetjen e të 

dhënave për 

aplikimin e 

certifikatës së 

pronësisë 

16.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të aplikuar shërbimin "Aplikim për 

lëshim certifikate pronësie", tek të dhënat e pronës do 

vendosni zonën kadastrale të saktë ndërsa volumin dhe 

faqen do e plotësoni me shifrën 9, 99 ose 999. Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

92 16.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

16.06.2022 Përshëndetje,Në përgjigje të kërkesës së mëposhtme ju 

bëjmë me dije se individët të cilët kanë detyrimin për të 

E plotë Nuk ka 



procedurën e 

deklarimit të të 

ardhurave 

dorëzuar Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave 

(DIVA), duhet të hyjnë në faqen zyrtare të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve në menunë e - Shërbime, 

nënmenu e -Shërbime - Për Individët, ku shpjegohet 

mënyra që duhet të ndiqet për plotësimin e DIVA-s.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Ju faleminderit, 
93 16.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

përftimit të 

shërbimit cregjist

rimit biznesi 

16.06.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar ku 

qytetari interesohet për procedurën e përftimit të 

shërbimit cregjistrimit biznesi.Lutemi, një përgjigje drejtuar 

qytetarit.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

94 16.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

pajisjen me 

vërtetim hyrje 

dalje nga territori 

shqiptar 

17.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion për Hyrje –Daljet 

nga territori shqiptar duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania shërbimin:“Vërtetim për hyrje-daljet nga territori 

shqiptar”, kur kërkesa bëhet nga vetë personi, prindi për 

fëmijen e mitur, apo përfaqësuesi ligjor, në linkun e 

mëposhtëm: https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=14228. Afati ligjor i marrjes së shërbimit është 

10(dhjetë) 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 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14228
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14228
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14228


95 17.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

aplikimit për 

rinovim 

pasaporte 

17.06.2022 Përshëndetje,   Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me 

Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj 

aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet 

të plotësoni online në portalin e-Albania formularin e 

lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar linkun : 

https://e-

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

13851.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.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 

96 16.06.2022 Kërkesë e paqartë 

për vërtetim 

legalizimi 

17.06.2022 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 

97 17.06.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA 

17.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni linkun: 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/ për të parë 

vëndet vakante në ADISA, dhe informacionin përkatës për 

secilin pozicion. Në linkun e mesipërme do të gjeni edhe 

adresën e emailit ku duhet të dërgoni aplikimin tuaj për 

punësim, por përmomentin nuk kemi asnjë vend të lirë.Për 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


19:00.Faleminderit! 

98 17.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

plotësimit të AV 

17.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Për të plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt 

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

Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar 

së fundmi, shërbim për të cilin do të plotësoni 

dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet 

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

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

plotësoni të dhënat e mësipërme, klikoni 

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

shkresa juaj që do ia drejtoni ASHK-së.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

99 17.06.2022 Ankesë për mos 

pajisjen me 

vërtetim që 

objekti është në 

legalizim 

20.06.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin zyrtar të 

institucionit tonë, kërkesa e znj…. e cila ka aplikuar për 

pajisjen me vërtetim për aplikim legalizim ndërtimi dhe nuk 

ka marr ende përgjigje.Lutemi, një përgjigje 

drejtuar znj….Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

100 17.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

statusin e 

aplikimit të 

formularit për 

20.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të gjurmuar aplikimin, shkoni sërish 

tek shërbimi që keni aplikuar për të cilin jeni pajisur me 

numrin e referencës DPPSH-2022-4661992-AY. Jepni 

E plotë Nuk ka 



rinovim 

pasaporte 
komandën "Përdor" po mos klikoni Aplikim i ri. Pak më 

poshtë gjeni opsionin "Gjurmo aplikimin". Vendosni numrin 

e referencës së aplikimit dhe komandën "Kërko". Pas 

komandës kërko do ju shfaqet statusi i aplikimit 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! 
101 18.06.2022 Ankesë për 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie të 

gabuar 

20.06.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë ose ta dërgojmë në Drejtorinë përkatëse të 

ASHK-së. Për cilën drejtori është kryer aplikimi ose ku 

ndodhet prona? 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 

102 18.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

aplikimit të 

rikomisionimit 

për KEMP 

20.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni shërbimin: 

“Aplikim për rikomisionim të pensionit të invaliditetit 

(KMCAP) në linkun: 

https://e-

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

6161 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: 

 Epikrizë përcjellëse; 

 Analizat dhe ekzaminimet e kryera gjatë kësaj 

periudhe; 

 Vërtetim për llojin e punës (për invaliditet të 

pjesshëm); 

 Fletë drejtimi e re. 

Nëse aplikoni në këtë link dhe sërisht nuk u shfaqet opsioni 

ku të vendosni numrin e dosjes, lutemi paraqituni pranë 

Bashkise Tuaj, pasi duhet të jeni perfitues i invaliditetit nga 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6161
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6161
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6161


Bashkia, dhe jo nga Sigurimet Shoqërore.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 
103 18.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

aplikimit për 

kartë shëndeti në 

rastin e minoreni 

20.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

informojmë se, për të pajisur fëmijen Tuaj me Kartë 

shëndeti, duhet të aplikoni nga llogaria e prindit në e-albania 

shërbimin: Aplikim për kartë shëndeti për fëmijën nga 

kryefamiljari, në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

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

9220 

Përpara se të aplikoni, ju lutemi duhet të keni 

regjistruar fëmijën tuaj pranë mjekut të familjes. 
Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

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

deri në 19:00.Faleminderit. 

E plotë Nuk ka 

104 18.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

aplikimit për leje 

pune stinore 

20.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se në portalin e-albania, është shërbimi për 

lejen e punësimit të shtetasve të huaj në Shqipëri. Shërbim 

për leje pune stinore për shtetasit shqiptar nuk ka. Në rastin 

e shtetasve të huaj, nevojitet fillimisht aplikim për marrjen e 

lejes së punës. Në rastin e shtetasve banues në Bashkimin 

Europian dhe Kosovë, ligji parashikon ndjekjen e një 

procedure të thjeshtuar të marrjes së Leje së Punës.Në 

vazhdim, nëse punonjësi do të vijoj të qëndrojë në Shqipëri, 

nevojitet të pajisjet me Leje Qëndrimi.Për këte, Ju duhet të 

aplikoni në e-albania shërbimin: “Leje pune e tipit A, B, C, 

D” në linkun e mëposhtëm:https://e-

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

12546.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9220
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9220
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9220
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12546
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12546
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12546


105 18.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

denoncimit të 

humbjes së ID 

kartë 

20.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të denoncuar dokumentet e humbura, 

duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin: 

“Deklarimi i humbjes së dokumenteve të ndryshme” 

https://e-

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

14922. Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e 

nevojshme të kërkuara në formular. Pas përgatitjes së 

vërtetimit të humbjes, do të njoftoheni me e-mail dhe te 

seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania brenda 3(tre) 

ditëve.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 

106 20.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

faturat fiskale për 

individ 

20.06.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni mëposhtë kërkesën e znj…, e cila kërkon të 

informohet mbi faturat fiskale për individ.Lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

107 20.06.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

probleme në 

aksesin e 

llogarisë në e-

albania 

20.06.2022 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 

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


paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit 
108 20.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

mundësinë e 

tërheqjes së ID 

kartë nga një 

person i familjes 

21.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të tërhequr Leternjoftimin elektronik 

(Karta e identitetit) duhet të paraqiteni personalisht. Askush 

tjetër nuk e tërheq dokumentin në vendin Tuaj, pasi në 

momentin e tërheqjes do verifikohen sërisht shenjat e 

gishtave.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

109 20.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

afatin e 

qëndrimit në 

Shqipëri të 

shtetasve të 

huaj që kanë 

kërkuar të 

pajisen me Visa 

D 

21.06.2022 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 

"......." kërkon të informohet mbi afatin e qëndrimit në 

Shqipëri të shtetasve të huaj që kanë kërkuar të pajisen me 

Visa D?Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

subjektit ligjor.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

110 21.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

miratimin e 

lejes së 

qëndrimit për 

shtetasin .... 

21.06.2022 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 

"........" kërkon të informohet mbi miratimin e lejes së 

qëndrimit për shtetasin ....Lutemi për një përgjigje drejtuar 

E deleguar Nuk ka 



shqetësimit të subjektit ligjor.Faleminderit! 

111 21.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e lejes 

së mjedisit për 

subjektin 

……Sh.p.k me nr 

nipti K………. 

21.06.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar ku 

qytetari interesohet në lidhje me aplikimin e lejes së mjedisit 

për subjektin ……Sh.p.k me nr nipti K……….Lutemi, një 

përgjigje drejtuar qytetarit.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

E deleguar Nuk ka 

112 21.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me certifikatë 

nga akti i 

martesës lidhur 

para vitit 2010 

21.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

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

mundësohet online në portalin e-albania për aktet e 

regjistruara pas vitit 2010.  Për aktet e martesave të 

regjistruara para vitit 2010, do paraqiteni në zyren e gjendjes 

civile të arkivave pranë Prefekturës së qarkut Tuaj. Kjo vjen 

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 nga akti i martesës.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 

113 21.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën pèr 

kryerjen e 

shërbimit pension 

21.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

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

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Aplikim për pension pleqërie, suplementar 

E plotë Nuk ka 



pleqërie pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar 

për akademik” ose në linkun: https://e-

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

6156 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Gjithashtu, 

Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari 

në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-

Albania.Kujdes! Menjëherë pas aplikimit dokumentet që 

posejdoni dhe një kopje të aplikimit duhet t’i dorëzoj 

përmes Postës shqiptare sha, në adresë të Drejtorisë 

Rajonale të Sigurimeve Shoqërore ku keni 

dosjet e pensionit.Punonjësi i institucionit merr në trajtim 

aplikimin e dërguar dhe lajmëron aplikantin rreth vendimit 

të marrë për aplikimin e tij, konform afateve 

zyrtare.Pas aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit 

kërkesa do të vlerësohet nga strukturat rajonale të 

sigurimeve shqoqërore, brenda afteve zyrtare.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00.Faleminderit 
114 21.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

tërheqjen e 

pasaportave të 

22.06.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

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


fëmijëve të saj 

në momentin që 

i ka humbur 

kuponi. 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

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

të informohet cila është procedura për tërheqjen e 

pasaportave të fëmijëve të saj në momentin që i ka humbur 

kuponi.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj...Faleminderit! 
115 21.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

problematikën 

mbi deklarimin 

dhe pagesën e 

sigurimeve 

22.06.2022 Përshëndetje znj. ….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni mëposhtë kërkesën e znj…., e 

cila paraqet problematikën mbi deklarimin dhe pagesën e 

sigurimeve.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

116 21.06.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

hapjen e llogarisë 

në e-albania 

22.06.2022 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 

117 22.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

22.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë kërkesën për NIPT, duhet të 

E plotë Nuk ka 



lidhje me 

procedurën e 

kryerjes së 

aplikimit 

regjistrim 

biznesi 

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

për regjistrimin fillestar të personit fizik” në linkun e 

mëposhtëm: 

https://e-

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

4930 

Punonjësi i QKB-së proceson kërkesën e ardhur dhe në 

varësi të vendimit që merret i kthen përgjigje me e-mail 

aplikuesit. Subjektet, për qëllimet e regjistrimit fillestar, 

deklarojnë gjithashtu, të dhënat e detyrueshme, sipas 

legjislacionit tatimor, të sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore të tilla si: xhiro vjetore, llojet e taksave për të 

cilat regjistrohet subjekti etj., si dhe atij të statistikave si 

Kodi i Nomenklaturës Ekonomike (NVE). Këto të dhëna 

plotësohen mbi bazën e vetëdeklarimit në seksionin “D” të 

formularit të aplikimit. Më shumë informacion mbi mënyrën 

e plotësimit të seksionit “D”, do ta gjeni në faqen e internetit 

të QKB-së www.qkb.gov.noclick_al, në rubrikën 

“Regjistrimi”, duke klikuar në linkun “Instruksione për 

regjistrimin tatimor”.Nëse i plotësoni korrekt rubrikat e 

pasqyruara në aplikim dhe nuk arrini ta dërgoni aplikimin, 

lutemi shkarkoni formularin e aplikimit pa i dhënë 

komandën”Dërgo” dhe niseni me email në 

adresen: asistencaonline@qkb.gov.al.Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00. Faleminderit! 
118 21.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

problematikën 

mbi deklarimin 

dhe pagesën e 

sigurimeve. 

22.06.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930
mailto:asistencaonline@qkb.gov.al


e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e znj…., e cila paraqet problematikën 

mbi deklarimin dhe pagesën e sigurimeve.Lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 
119 22.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me vërtetim mbi 

vitet e punës 

23.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije së për të marrë informacion për vitet e punës 

dhe kontributet e derdhura para vitit 1990, duhet të aplikoni 

në e-albania shërbimin:“Vërtetim për periudha pune në 

ndërmarrje shtetërore (para datës 01.01.1994)”, në 

linkun e mëposhtëm: https://e-

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

13886. Nëse keni punuar në kooperative, duhet të aplikoni 

shërbimin “Vërtetim për periudha pune në ish - 

kooperativat bujqësore (KB)”, në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

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

13885 

Ndërsa për të marrë vërtetimin për periudhën e siguruar me 

kontribute vullnetare duhet të aplikoni shërbimin “Vërtetim 

i pagesës së kontributeve vullnetare”, në linkun e 

mëposhtëm: 

https://e-

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

12705. 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 

120 22.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

mënyrën e 

aplikimit për 

certifikatë 

pronësie 

23.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj per informacion, Ju 

bëjmë me dije se për t`Ju orientuar shërbimin qe duhet të 

aplikoni për përfitimin e certifikatës së pronësisë, na duhen 

më shumë të dhëna nga ana Juaj. në kërkesën Tuaj për 

informacion nuk cilësoni formën e përfitimit të pronës. Ju 

lutem na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e 

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

E plotë Nuk ka 
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online. Faleminderit! 
121 23.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

për pajisje me 

certifikatë 

pronësie 

24.06.2022 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 znj…. e cila ka aplikuar për 

pajisjen me certifikatë pronësie dhe nuk ka marr ende 

përgjigje.Lutemi, një përgjigje drejtuar znj….Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

122 23.06.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

hapjen e llogarisë 

në e-albania 

24.06.2022 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 

123 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e kryer 

për pajisje me 

vërtetim që 

24.06.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Për cilën Drejtori e keni kryer aplikimin në 

mënyrë që ta pëcjellim kërkesën tuaj në drejtorinë përkatëse. 

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

E refuzuar Nuk ka 



ndërtimi është në 

proces legalizimi 
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! 
124 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me pajisjen 

me vërtetim për 

kryerjen e 

provimit të 

shtetit për 

infermieri 

24.06.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e znj…., ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me pajisjen 

me vërtetim që ka kaluar provimin e shtetit.Lutemi, një 

përgjigje drejtuar znj….Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

125 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion nga 

shtetas i huaj për 

regjistrim në 

Universitetin e 

Arteve në Tiranë 

24.06.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Ju jeni me shtetësi shqiptare? Keni kryer 

studimet e mesme në Oslo?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 

126 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

përfitimin e 

bonusit të fëmijës 

27.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i takon pyetjes për regjistrimin e fëmijës dhe tërheqjes 

së bonusit ju sqarojmë mëposhtë procedurën:Ju bëjmë me 

dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

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

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

E plotë Nuk ka 



 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

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

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin 

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

certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin 

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

prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Shërbimit 

Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 

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

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

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

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

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

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
127 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

aplikimin e kryer 

për pajisjen me 

vërtetim për 

aplikim 

legalizim 

ndërtimi dhe 

nuk ka marr 

ende përgjigje 

27.06.2022 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 vërtetim për aplikim legalizim ndërtimi dhe nuk 

E deleguar Nuk ka 



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 
128 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

lejes së qëndrimit 

për shtetasin ....... 

pas përfundimit 

të lejes provizore 

27.06.2022 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 

"Legal & Tax Albania" kërkon të informohet mbi 

procedurën e lejes së qëndrimit për shtetasin .......Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të subjektit 

ligjor.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

129 25.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën që 

duhet ndjekur për 

të aplikuar për 

KMCAP 

27.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

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

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)” 

ose në linkun: https://e-

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

6157 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Gjithashtu, 

Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari 

në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

E plotë Nuk ka 
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merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-

Albania.Kujdes! Menjëherë pas aplikimit dokumentet që 

posejdoni dhe një kopje të aplikimit duhet t’i dorëzoj 

përmes Postës shqiptare sha, në adresë të Drejtorisë 

Rajonale të Sigurimeve Shoqërore ku keni 

dosjet e pensionit.Punonjësi i institucionit merr në trajtim 

aplikimin e dërguar dhe lajmëron aplikantin rreth vendimit 

të marrë për aplikimin e tij, konform afateve 

zyrtare.Pas aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit 

kërkesa do të vlerësohet nga strukturat rajonale të 

sigurimeve shqoqërore, brenda afteve zyrtare.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00.Faleminderit 
130 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën dhe 

shërbimet që 

duhen aplikuar 

për pajisjen me 

certifikatë 

pronësie 

27.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion 

referuar dokumentave që listoni, Ju bëjmë me dije se 

shërbimi që duhet të aplikoni është regjistrimi i aktit të 

trashëgimisë përmes platformës qeveritare e-Albania në 

linkun: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=9467 duke kërkuar shërbimin " Aplikim për 

regjistrim të aktit të trashëgimisë”. Aplikoni duke plotësuar 

formularin elektronik që shfaqet në platformë duke ngarkuar 

dokumentacionin e nevojshëm për lëvrimin e 

shërbimit.Kujtesë! 

Në hapin e dytë duhet të shtoni edhe këto shërbime: 

L1- Lëshim certifikate pronësie 

I5- Lëshim kopje kartele te pasurisë 

I4- Lëshim kopje te fragmentit te hartës kadastrale 

Përfundoni aplikimin duke dhënë komandën “Dërgo”. Aktin 

original të trashëgimisë, dokumentin origjinal të 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9467
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kadastrës,  dhe kopje të të gjitha dokumentave që keni, 

duhet t`i dërgoni me postë në adresë të Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës duke vendosur mbi zarf numrin e aplikimit të 

shërbimit 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! 
131 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

pajisje me 

certifikatë trungu 

familjar 

27.06.2022 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 

132 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

orarin zyrtar të 

Zyrave ADISA 

27.06.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju bëjmë me dije se orari zyrtar i të gjithë institucioneve 

shtetërore është 08.00 me 16.30 nga e hëna në të enjte dhe 

08.00 - 14.00 të premten.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 

133 26.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

pajisje me 

certifikatë trungu 

familjar 

27.06.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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

134 25.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

kryerjen e 

aplikimit rinovim 

pasaporte 

27.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje 

me Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta 

juaj aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, 

nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania 

formularin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 

së Shtetit, duke klikuar linkun :  

https://e-

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

13851. Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose 

rinovim të pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Ne rastin 

Tuaj që aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose 

aplikim emergjent), nevojitet pervec ngarkimit te fotos, edhe 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së 

përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni me 

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

kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë 

edhe linku ku duhet të rezervoni datën dhe orën për t’u 

paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e aplikimit.Ditën që do 

të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, duhet të 

keni me vete kuponin dhe pasaportën aktuale që do të duhet 

ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast se pasaporta 

aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet vetëm të 

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.Duke qenë se do të aplikoni me procedurë të 

përshpejtuar afati i përmbylljes se të gjitha veprimeve 

është 72 orë, pra 3 ditë pune.Për cdo pyetje ose paqartësi, 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
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na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 
135 26.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

statusin e 

aplikimit për leje 

qëndrimi 

27.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se institucionet kompetente për kërkesën për 

leje qëndrimi dhe regjistrimin e lejes për tu pajisur me 

kartën e rezidentit, janë Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 

së Shtetit, dhe Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. 

Nëpërmjet numrit të referencës së aplikimit, Ju mund të bëni 

verifikimin e statusit të 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! 

E plotë Nuk ka 

136 26.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

pajisje me 

certifikatë trungu 

familjar 

27.06.2022 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 

137 26.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën për 

kryerjen e 

aplikimit njësim 

diplome të 

shtetasve të huaj 

27.06.2022 Përshëndetje! Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

procedura e njësimit të dipomave të lëshuara nga 

Institucionet e Arsimit të Lartë është e spjeguar në linkun 

më poshtë: 

https://e-

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

853. Portali e-albania mundëson që shtetasit e huaj të 

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

lutemi të klikoni te rrethi Passport/ID dhe të vendosni të 

dhënat e shtetasit të huaj.Më pas vazhdoni me plotësimin e 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=853
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formularit dhe ngarkimin e dokumentave. Pasi të keni 

përfunduar me ngarkimin e dokumentave dhe pagesës on 

line, lutemi që dokumentacionin e noterizuar ta dërgoni me 

postë në QSHA.Nëse nuk arrini të përdorni portalin e-

albania, mund të paraqiteni në QSHA me dokumentat e 

skanuara në USB dhe punonjësit e QSHA do ju ndihmojmë 

të bëni aplikimin on line.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 
138 26.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës së dy 

shtetasve shqiptar 

me vendbanime 

në qytete të 

ndryshme 

27.06.2022 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 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit.  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 në të 

dyja gjendjet civile duke qenë prezent të dy bashkëshortët e 

ardhshëm. Në mungesë të njërit nga partnerët duhet të 

pajisen me prokurë me vulë apostile Juve ose një person të 

tretë për të bërë shpalljen në emër të 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! 
139 27.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

vonesën në 

shërbimin lëshim 

vërtetimi që 

ndërtesa është në 

proces legalizimi  

27.06.2022 Përshëndetje znj….Në vijim të kërkesës suaj më datë 23 

Qershor 2022 ju kemi përcjell përgjigjen e ardhur nga 

ASHK-ja ku citohet që për të bërë të mundur ofrimin e 

shërbimit për lëshim të vërtetimit është e nevojshme të na 

vihet në dispozicion certifikata familjare e aplikuesit.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 

140 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 
procedurën që 

duhet të ndjekë 

një shtetas i huaj 

për tu regjistruar 

në Universitetin e 

Arteve në Tiranë  

27.06.2022 Përshëndetje të nderuar, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni mëposhtë kërkesën e znj….., e cila kërkon një 

infomacion mbi procedurën që duhet të ndjekë për tu 

regjistruar në Universitetin e Arteve në Tiranë.Lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj për kërkesën e parashtruar në 

emailin zyrtar.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

141 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

29.06.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

E deleguar Nuk ka 



lidhje me 

aplikimin 

për certifikatë p

ronësi kryer më 

25.04.2022 

“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......, e cila shpreh 

shqetësimin e saj në lidhje me aplikimin 

për certifikatë pronësi kryer më 25.04.2022.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 
142 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për të 

regjistruar 

pronën. 

29.06.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z...., i cili shpreh kërkesën e 

tij në lidhje me procedurën që duhet të ndjek për të 

regjistruar pronën.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

143 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisje me 

vërtetim vitesh 

pune me të 

dhëna jo të 

sakta 

29.06.2022 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 z. .., i cili kërkon të informohet 

mbi problematikën e paraqitur në email.Lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

144 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

29.06.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se për pajisjen me vërtetim për masë pensioni në 

rastet kur do të përdoret jashtë vendit aplikohet nëpërmjet 

E plotë Nuk ka 



pajisje me 

vërtetim për 

masë pensioni 

sporteleve të Postës Shqiptare.Dokumenti duhet të 

përkthehet noterizohet dhe më pas të legalizohen në 

institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën 

dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi 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! 
145 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

lidhje martese 

29.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

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

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

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

E plotë Nuk ka 



 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

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

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

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

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

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

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

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

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

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 
146 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me hapat 

që duhet të 

ndjek për 

vazhdimin e 

procedurës së 

aplikimit për 

shërbimin e 

QKB-së 

30.06.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

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

të  informohet 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! 

E deleguar Nuk ka 



147 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

statusin e 

aplikimit të 

vërtetimit për 

legalizimim 

30.06.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Për cilë drejtori të ASHK_së e keni kryer 

aplikimin?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 

148 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

tërheqjen e lejes 

së drejtimit nga 

një i afërm 

30.06.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë 

me dije se nëse keni kryer aplikimin për rinovim leje 

drejtimi mund ta tërheqi i afërmi juaj me prokurë  pranë 

sporteleve të shërbimit me qytetarin të Drejtorisë Rajonale 

ku është bërë aplikimi.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

E plotë Nuk ka 

149 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rinovimit të 

pasaportës 

30.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ,Ju 

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

dokumentet, edhe leternjoftimin elektronik dhe pasaporten 

biometrike. Ne kerkesen Tuaj per informacion nuk jeni 

shprehur nese pajisjen me karte identiteti dhe pasaporte e 

keni per here te pare apo rinovim. Për të kryer aplikimin për 

pajisje me Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur 

pasaporta juaj aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 

2011, nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania 

formularin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 

së Shtetit, duke klikuar linkun : https://e-

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

13851.Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose 

rinovim të pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Ne rastin 

kur aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet pervec ngarkimit te fotos, edhe 

E plotë Nuk ka 

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


ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së 

përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni me 

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

kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë 

edhe linku ku duhet të rezervoni datën dhe orën për t’u 

paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e aplikimit.Ditën që do 

të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, duhet të 

keni me vete kuponin dhe pasaportën aktuale që do të duhet 

ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast se pasaporta 

aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet vetëm të 

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, duhet 

të aplikoni për T`u pajisur me kartë identiteti dhe më 

pas do të bëni regjistrimin për të vazhduar me aplikimin 

për pasaportë biometrike sipas procedurës së 

mësipërme.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! 
150 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

Certifikatë 

regjistrimi pas 

hapjes së 

biznesit të ri 

30.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pasi keni bërë aplikimin për shërbimin e 

regjistrimit fillestar të biznesit, dhe pasi keni marrë 

konfirmimin e aprovimit të aplikimit, për të parë numrin e 

identifikimit të personit të tatueshëm duhet të veproni si më 

poshtë:Klikoni në adresën qkb.gov.al 

 Pastaj opsioni Kërko 

 Kërko në regjistrin tregetar 

 Kërko për status aplikimi 

Pas këtyre tre hapave do ju shfaqet tabela që kërkon të 

vendosni të dhënat e aplikimit (emrin e aplikantit, numrin e 

referencës së aplikimit) dhe do t`Ju shfaqet NIUS ose NIPT. 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.noclick_al/


Më pas do kaloni në regjistrimin e biznesit në e-albania 

duke kaluar nga llogaria personale në Regjistro biznes. 

Certifikatë Regjistrimi, në linkun e më poshtëm: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=12421. 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! 
151 30.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pasqyrimin e 

ndyshimeve të 

të dhënave të 

biznesit 

30.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të pasqyruar cdo ndryshim në llogarinë 

e biznesit duhet të aplikoni nga llogaria e biznesit në e-

albania shërbimin:Aplikim për ndryshim të regjistrimit të 

shoqërive me përgjegjësi të kufizuar, komandite, kolektive, 

dhe të thjeshta, në linkun e më poshtëm:https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=13758. 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 

152 30.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

mënyrën e 

tërheqjes së 

lejes së 

qarkullimit 

30.06.2022 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 

153 30.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim të 

ardhura për 

30.06.2022 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 pagesën e papunësisë (periudhën 

e mbështetjes me të ardhura)”ose në linkun: https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12421
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12421
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12421
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=7182


periudha 

papunësie 

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

7182 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! 
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