
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  

 

Nr. 

Rendo

r 1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigjes4 

Përgjigje5 

 

Mënyra e 

përfundim

it të 

kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 31.12.2021 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për cregjistrim 

biznesi 

05.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Aplikimi për cregjistrimin e personit fizik, kryhet 

pranë Qendrës së Integruar me një ndalesë ADISA ose pranë 

Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).Dokumentet e 

nevojshme janë si më poshtë: 

 Dokument identifikimi; 

 Akti i përfaqësimit për aplikantin në rastin e 

çregjistrimit vullnetar (nëse aplikanti është i 

ndryshëm nga subjekti që aplikon për çregjistrim) 

(sipas nenit 72 të Kodit Civil); 

 Certifikatën e regjistrimit NIPT / NUIS (në mungesë 

të tij e nënshkruan në formular që nuk e disponon); 

 Mandatpagesa 

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 

2 03.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

05.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

pas kryerjes së një ose dy dozave të vaksinimit, ju do të 

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. 



procedurën që 

duhet të ndjek 

për pajisje me 

certificatë 

vaksinimi 

njoftoheni nëpërmjet një mesazhi në telefonin tuaj kur 

certifikata të jetë gati për t’u shkarkuar në portalin e-

Albania.Pas ardhjes së mesazhit, mjafton të futeni në e-

Albania me të dhënat tuaja personale dhe të kërkoni këtë 

shërbim: “Certifikatë Vaksinimi Covid-19”.Pasi ta shkarkoni 

Certifikatën e vaksinimit Covid-19 me kodin unik, Ju mund 

ta gjeni në çdo kohë në seksionin “Dokumentet e mia” tek 

hapësira juaj në portalin e-Albania.Për të scanuar certifikatën 

e vaksinimit duhet të provoni skanimin e dokumentit me anë 

te shërbimit  "CovidPassAl", të cilin e gjeni në aplikacionin 

e-albania.Duhet te keni parasysh se, scanimi i certifikatës 

bëhet vetëm nga aplikacioni i e-albania.Nëse nuk e kryeni 

dot këtë procedurë mund të paraqiteni në sportelet 

ADISA.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! 

3 03.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

vendimin e 

komisionit të 

heqjes së lejes 

së drejtimit pas 

kryerjes së 

ankesës 

05.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për informacionin që interesoheni nuk është kompetencë e 

institucionit tone. Për informacion të detajuar shfrytëzoni 

kontaktin e mëposhtëm të policisë së shtetit:Posta 

elektronike: policiarrugore@asp.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 

4 04.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

aplikimin për 

njëhsim 

diplome 

05.01.2022 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., i cili kërkon të informohet mbi aplikimin për njësimin e 

diplomës.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 



5 31.12.2021 Kërkesë për 

asistencë mbi 

problematikën 

në llogarinë e 

portalit 

05.01.2022 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 

6 03.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfundimin e 

prodhimit të 

pasaportës 

biometrike 

05.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nuk disponojmë informacion lidhur me 

përfundimin e dokumentit  apo shërbimit për të cilin keni 

aplikuar. Paraqituni pranë Drejtorisë së Policisë së Qarkut në 

afatin ligjor të parashikuar. Ky afat është dy javë nga dita e 

aplikimit ose 3 ditë nëse keni aplikuar me procedurë të 

përshpejtuar. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

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

E plotë Nuk ka 

7 04.01.2022 Kërkesë për 

info mbi afatin 

e tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës 

05.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të përfituar cekun e bebes femija duhet 

të jetë i rregjistruar në gjendjen civile në Shqipëri. Për të 

bërë regjistrimin e fëmijës ju duhet:Akti i lindjes i mbajtur 

jashtë shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar me vulë Apostile 

dhe i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. Nëse 

regjistrimin nuk do e kryejnë prindërit e fëmijës ju duhet 

Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë regjistrimin 

dhe kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy prindërve. Në 

përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile pajis prindërit 

E plotë Nuk ka 



me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 

bonusin e lindjes”.Sëbashku me kopje ID të letërnjoftim 

elektronik paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale të Sherbimit 

Social Shtetëror të vendbanimit tuaj për tërhequr  bonusin.. 

Afati maksimal i regjistrimit, tërheqjes së cekut pranë 

Shërbimit Social Shtetëror, dhe dërgimi në Credins Bank i 

cekut, është 365 ditë nga data e lindjes së fëmijës.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! 

8 04.01.2022 Kërkesë për 

asistencë mbi 

problematikën 

në llogarinë e 

portalit 

05.01.2022 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 

9 04.01.2022 Kërkesë për 

konsulencë mbi 

zgjidhjen e 

problemeve të 

pronësisë 

05.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se institucioni kompetent për problemet e 

pronësisë, eshte Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Nëse në 

regjistrin e regjistrimit të pasurive, në koordinatat ku është e 

pozicionuar prona juaj e legalizuar, figuron një tjetër pronë 

me të tjerë pronarë, jeni i detyruar të merrni deklaratë 

noteriale nga personat e cituar në shkresën e mbërritur në 

llogarinë tuaj në e-albania nga Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

E plotë Nuk ka 



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

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

10 04.01.2022 Kërkesë për 

asistencë mbi 

problematikën 

në llogarinë e 

portalit 

05.01.2022 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 plotë Nuk ka 

11 05.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certifikatë 

martese, 

personale, 

familjare në 

gjuhë të huaj 

05.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëjmë me dije se 

ju mund të paraqiteni pranë zyrave të gjendjes civile pranë 

Njësisë Administrative për tu pajisur me cetifikatat që ju 

kërkoni.Nëse do t'i përdorni këto dokumente jashtë vendit 

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! 

E plotë Nuk ka 

12 05.01.2022 Kërkesë për 

info mbi lidhjen 

e martesës 

05.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Besoj ju interesoheni për procedurën e lidhjes 

së martesës sepse regjistrimi kryhet pasi martesa është lidhur 

para punonjësit të gjendjes civile. Në momentin e lidhjes së 

martesës duhet të jenë të pranishëm të dy bashkëshortët e 

E plotë Nuk ka 



ardhshëm. Ju martesën do ta lidhni në Shqipëri?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! 

13 05.01.2022 Kërkesë e 

paqartë 

05.01.2022 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 

14 05.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedure dhe 

dokumentacioni

n për lidhjen e 

martesës 

05.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

me shtetas të huaj është si mëposhtë vijon: Kjo procedurë 

është e ndërlikuar, do ju rekomandonim që bashkëshorti të 

vijë dhe të pajiset me kartë identiteti. 

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. 

E plotë Nuk ka 



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. 

Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas shqiptar,  

procedura e shpalljes se martesës: 

Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose 

nga personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme. 

Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin.Gjatë shpalljes së 

martesës bashkëshortët e ardhshëm do të përcaktojnë se në 

cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet martesa.Dokumentet 

e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje 

martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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! 

15 05.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedure dhe 

dokumentacioni

n për përfitimin 

e bonusit të 

fëmijës 

06.01.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

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

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

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

edhe tërheqjen e çekut të bebes. Nëse do jetë babai që do e 

tërheqi cekun nuk ka nevojë për prokurë.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 

E plotë Nuk ka 



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! 

16 05.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfitimin e 

statusit të 

jetimit për 

rastin e 

paraqitur. 

06.01.2022 Përshëndetje Znj…Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme ku qytetari 

kërkon të informohet mbi përfitimin e statusit të jetimit për 

rastin e paraqitur. Faleminderit dhe një vit të mbarë 

E deleguar Nuk ka 

17 06.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

rinovim leje 

drejtimi kur ka 

humbur 

06.01.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

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

denoncimin në Komisariatin që mbulon vendbanimin tuaj. 

Denoncimi mund të kryhet dhe nga një i afërmi juaj.  

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

denoncimit të humbjes në polic. Pas këtij afati personi i 

interesuar paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin 

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 

E plotë Nuk ka 



 Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e 

shërbimit për lejedrejtimi 

Në përfundim, merret foto dixhitale dhe depozitohet 

nënshkrimi elektronik (emër + mbiemër), të cilat pasqyrohen 

në lejedrejtimi. 

Kini parasysh* 

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

plotëson gjatë aplikimit një deklaratë ku autorizon tërheqjen 

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

pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorive Rajonale ku është 

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

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

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

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

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

drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit. Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

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

Faleminderit 

18 06.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

regjistrimin si 

person fizik 

06.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

aplikimin për të regjistruar një biznes të ri mund ta bëni 

online përmes platformës e-albania, duke kërkuar shërbimin 

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

duke klikuar në këtë link: https://e-

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

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

elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular 

më, pas klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit. 

Përgjigjja për miratim/refuzim ju vjen në email. Pas njoftimit 

në email hyni në faqen ëëë.qkb.gov.al dhe shkon tek rubrika 

“Kërko” më pas “Kërko në regjistrin tregtar” më tej “Kërko 

për statusin e aplikimit të subjektit”, vendos emër mbiemër si 

dhe numër aplikimt. Pas këtyre hapave do ju shfaqet 

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


NIPT.Pas miratimit të Nipt-it duhet të regjistroni biznesin në 

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

kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit si biznes në e-albania 

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

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

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

12421. Kujdes! Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i 

Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë link: 

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

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00. Faleminderit! 

19 06.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

problematikën e 

ambasadës ruse 

në lidhje me 

procesin e  

fiskalizimit. 

06.01.2022 Përshëndetje znj…..Duke ju falenderuar për bashkëpunimin 

e deritanishëm dhe duke ju uruar një vit të mbarë, lutemi 

gjeni mëposhtë kërkesën e ardhur në adresë tonë zyrtare nga 

Ambasada Ruse në Tiranë. 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 Ambasadës Ruse, të cilët 

paraqesin problematikën e tyre në lidhje me procesin e  

fiskalizimit.Lutemi për trajtimin ose adresimin me prioritet 

nga ana juaj. Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

20 06.01.2022 Kërkesë e 

paqartë 

06.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a sqaroni 

më qartë që të kemi mundësinë tju informojmë. Ju e keni 

kryer aplikimin dhe ju ka ardh refuzimi? Për cdo pyetje ose 

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

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

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

E refuzuar Nuk ka 

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


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

21 06.01.2022 Kërkesë për 

info mbi arsyet 

e refuzimit të 

regjistrimit si 

person fizik 

06.01.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet për arsyet e refuzimit. Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

22 06.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjeki 

për pajisjen me 

patentë 

shqiptare pasi e 

ka konvertuar 

në Itali 

07.01.2022 Përshëndetje znj….Duke ju uruar një vit të mbarë dhe 

falenderuar për bashkëpunimin e deritanishëm po ju 

përcjellim emailin e mëposhtëm. 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 ku qytetari kërkon të informohet 

mbi procedurën që duhet të ndjeki për pajisjen me patentë 

shqiptare pasi e ka konvertuar në Itali.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar kërkesës së qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

23 06.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

ndryshim 

vendbanimi 

07.01.2022 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 saktësim të 

vendbanimit" dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. 

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur 

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

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

E plotë Nuk ka 

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


Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

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

portalit. Më pas trasferoni dosje tek mjeku që dëshironi. 

Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA. Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

24 08.01.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

problem në 

llogarinë 

ealbania 

10.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

E plotë Nuk ka 

25 07.01.2022 Kërkesë për 

info për pajisje 

me vërtetim 

masë pensioni 

për jashtë 

10.01.2022 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 

sporteleve të Postës Shqiptare. Dokumenti duhet të 

përkthehet noterizohet dhe më pas të legalizohen në 

institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën 

E plotë Nuk ka 



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! 

26 08.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

10.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës:Kërkesa për shpallje bëhet nga 

bashkëshortët e ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata 

me prokurë të posaçme. 

Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm do të 

përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet 

martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje 

martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

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! 

E plotë Nuk ka 

27 09.01.2022 Ankesë për 

vonesën e 

kalimit të 

10.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se 

duhet të na dërgoni të dhënat personale nr ID, emër mbiemër 

si dhe Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në 

E plotë Nuk ka 



raportit të 

barrëlindjes 

mënyrë që ta përcjellim tek institucioni përgjegjës.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

28 08.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

dokument për 

lidhje martese 

në Ambasadën 

franceze 

10.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se nuk 

kemi dijeni për këtë informacion. Duhet të interesoheni 

pranë ambasadës franceze ose të konsultoni linkun e 

mëposhtëm: 

https://ëëë.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21614;  

 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 

29 08.01.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

problem në 

llogarinë 

ealbania 

10.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se fillimisht duhet të bëni zhbllokimin e 

llogarisë tuaj në e-albania , 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 

30 08.01.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

problem në 

llogarinë 

10.01.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



ealbania 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! 

31 10.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

trasferimin e 

pensionit 

10.01.2022 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 " Kërkesë për transferim 

dosjeje përfitimi (pensioni)" dhe më pas  përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali 

përdoret pasi të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni 

një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

32 10.01.2022 Kërkesë për 10.01.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë E plotë Nuk ka 



info mbi 

dokumentacioni

n e nevojshëm 

për regjistrimin 

e fëmijës së 

lindur jashtë 

vendit 

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. Nëse ju 

martesën me burrin aktual e keni regjistruar në Shqipëri, 

fëmija merr automatikisht mbiemrin e të atit.Për cdo pyetje 

ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

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

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

33 10.01.2022 Kërkesë për 10.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju E plotë Nuk ka 



asistencë për 

problem në 

llogarinë 

ealbania 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

34 10.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certificate 

trungu 

10.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se ju 

mund të pajiseni me certifikatën e trungut familjar për 

përbërjen familjare të një date të caktuar, në regjistrat 

themeltarë, sipas viteve 1950-1974, ose 1974 e në vijim.Për 

këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.Ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

35 10.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mënyrën e 

përllogaritjes 

për masën e 

ndihmës 

ekonomike për 

familjet që kanë 

në përbërjen e 

tyre anëtarë me 

11.01.2022 Përshëndetje znj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni në emailin e mëposhtë kërkesën e z……, i cili kërkon 

të informohet mbi:  

 Mënyrën e përllogaritjes për masën e ndihmës 

E deleguar Nuk ka 



aftësi të 

kufizuar si dhe  

a mund të 

aplikojë një 

familje për 

ndihmë 

ekonomike kur 

ka një anëtar të 

punësuar 

ekonomike për familjet që kanë në përbërjen e tyre 

anëtarë me aftësi të kufizuar.  

 A mund të aplikojë një familje për ndihmë 

ekonomike kur ka një anëtar të punësuar? 

Lutemi për një përgjigje drejtuar pyetjeve  të z..Faleminderit 

36 10.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

vërtetim 

kontributesh 

11.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

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

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur: 

 https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISS

H_13887_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13887 

 https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISS

H_12705_n4_s1_ëeb.aspx?service_code=12705 

 https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISS

H_13908_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13908 

 https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISS

H_13888_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13888 

 https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISS

H_13885_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13885 

 https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISS

H_13886_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13886 

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur 

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

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886


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

portalit.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

37 10.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

ndryshimin e 

vendbanimit 

11.01.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se për të saktësuar adresën tuaj duhet të 

paraqiteni pranë sportelit të gjendjes civile ku ju keni 

vendbanimin ose të aplikoni online nëpërmjet e-albania 

shërbimin : Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi në 

linkun: 

https://e-

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

14419  

 Klikoni butonin "Përdor"; 

 Plotësoni të dhënat e kërkuara në formular lidhur me 

adresën e re të vendbanimit. 

Plotësimi i elementëve të adresës duhet të bëhet sipas 

formatit të adresës të cilën e gjeni tek Regjistri Kombëtar i 

Adresave http://adresari.mb.gov.al/map/; Ngarkoni 

dokumenti që vërteton pronësinë/përdorimin e banesës dhe 

klikoni butonin "Dërgo".Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

E plotë Nuk ka 

38 11.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

kryerjen e  

pagesës së 

licencës 

individuale në 

studim e 

projektim ose 

mbikëqyrje e 

kolaudim 

11.01.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për kryerjen e  pagesës së licencës individuale në 

studim e projektim ose mbikëqyrje e kolaudim.Gjithashtu 

E deleguar Nuk ka 



bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj…Faleminderit! 

39 10.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

për ndryshimin 

e mbiemrit në 

certifikatën e 

vaksinimit pas 

lidhjes s 

martesës dhe 

ndryshimit të 

mbiemrit. 

11.01.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për informacion mbi 

procedurën që duhet të ndjekë për ndryshimin e mbiemrit në 

certifikatën e vaksinimit pas lidhjes s martesës dhe 

ndryshimit të mbiemrit. U interesuam dhe pranë Qendrës 

Shëndetësore dhe na adresuan tek ju. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj….Mundësisht na 

informoni dhe ne ju lutem sepse ka shumë kërkesa të tilla në 

Qendrën e Informimit për qytetarët.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

40 11.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

vërtetim për 

konvertimi leje 

drejtimi 

11.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për pajisje me 

vërtetim për kovertim, Ju bëjmë me dije se nuk mund të 

aplikohet përmes portalit eAlbania por vetëm  pranë sportelit 

të Drejtorisë Rajonale të DPSHTRR ku ju keni vendbanimin. 

Dokumenti duhet të legalizohet në institucionin e Prefekturës 

dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më 

pas ju vazhdoni procedurat në shtetin ku jetoni. Aplikimet 

për legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës 

Shqiptare.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

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

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

16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

41 11.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

11.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se 

informacioni i dërguar nga ju është i paqartë.Në mënyrë që 

E plotë Nuk ka 



kryerjen e 

matjeve të 

ndërtesës për 

legalizim 

tju japim një përgjigje të saktë dhe një orientim sa më të 

mirë, lutemi për plotësimin e një kërkese të mirë 

argumentuar në të cilën të sqaroni hollësisht të gjitha 

pretendimet tuaja, duke bashkëlidhur faktet dhe dokumentat 

(vetdeklarimin) me të cilat ju mbështesni pretendimet tuaja si 

dhe dokumentacionin tekniko - ligjor të pasurisë objekt i 

shqetësimit tuaj.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni 

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

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

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

42 10.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet ndjekur 

për ndryshimin 

e mbiemrit në 

certifikatën e 

vaksinimit pas 

ndryshimit të 

mbiemrit pas 

lidhjes së 

martesës.   

11.01.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Në emailin 

gjeni kërkesën e të znj.Skacaj ardhur në Qendrën e 

Informimit për Shërbimet Publike ADISA në nr pa pagesë 

0800 0118, e cila kërkon të informohet për procedurën që 

duhet të kryej për ndryshimin e mbiemrit në certifikatën e 

vaksinimit pas ndryshimit të mbiemrit pas lidhjes së 

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

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

43 11.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet ndjekur 

për shërbimin 

"Kërkesë për 

legalizim të 

ndërtimit pa 

11.01.2022 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 "Kërkesë për legalizim të 

ndërtimit pa leje" 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 



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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA. Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

44 11.01.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA 

12.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni linkun: 

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

vakante në ADISA, dhe informacionin përkatës për secilin 

pozicion. Në linkun e mesipërme do të gjeni edhe adresën e 

emailit ku duhet të dërgoni aplikimin tuaj për punësim. 

Mundësi Punësimi, Pozicione Vakante Punësimi, Punësim 

ëëë.adisa.gov.al. Mundësi Punësimi, Pozicione Vakante 

Punësimi, Punesim, oferta pune, dua pune, kerko pune, 

punesime, apliko online, vende pune, Ndremjetsim ne 

punesim.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 

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


45 12.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

ndryshimin e 

adresës 

12.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

duhet të gjeni adresën e re sipas adresarit në linkun: 

http://adresari.mb.gov.al/map/; Më pas kryeni saktësimin e 

adresës së re në portali eAlbania. Nëse nuk mundeni ta 

kryeni vet paraqituni pranë sporteleve të Gjendjes Civile ku 

keni vendbanimin. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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

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

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

08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

46 11.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e dosjes 

në Kemp Epror 

12.01.2022 Përshëndetje znj…..Duke ju uruar një vit të mbarë dhe 

falenderuar për bashkëpunimin po ju paraqesim kërkesën e 

qytetarit ardhur në adresën tonë zyrtare.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, ku z…. 

kërkon të informohet statusin e dosjes në Kemp Epror. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z. 

…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

47 12.01.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

problem në 

llogarinë 

ealbania 

12.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

E plotë Nuk ka 



të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

48 12.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certificate 

martese të 

lidhur para vitit 

2008 

12.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se për 

shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë martese" në 

rastet kur ajo është lidhur para vitit 2008 ju mundëson të 

rezervoni online për t'u pajisur me certifikatën e martesës. 

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.Pasi kryeni aplikimin 

online ju duhet të parqiteni pranë Njësisë Administrative për 

ta tërhequr.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 na kontaktoni në 

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

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

E plotë Nuk ka 

49 12.01.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA 

12.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

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

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

50 12.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfitimin e 

13.01.2022 Përshëndetje znj. ….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

E deleguar Nuk ka 



kompesimit të 

energjisë kur 

personi merr 

pension 

ushtarak. 

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, ku znj.Gjika, e cila kërkon të 

informohet për përfitimin e kompesimit të energjisë kur 

personi merr pension ushtarak.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të znj….Faleminderit! 

51 13.01.2022 Kërkesë e 

paqartë 

13.01.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.  

 Nëse ju interesoheni të bëni bashkim familjar me 

prindërit duhet të interesoheni pranë institucioneve në 

shtetin Italian. 

 Nëse interesoheni të vijnë për vizitë tek ju duhet të 

konsultoheni me faqen zyrtare të Ambasadë Italiane 

ku publikohen rregullat për udhëtimin drejt Italisë. 

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 13.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

regjistrimt të 

Aktit të 

Trashëgimisë. 

13.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Pasi të keni përfunduar procesin e hartimit të celjes së 

Aktit të Trashëgimisë pranë noterit 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 të aktit të trashëgimisë" 

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 plotë Nuk ka 



e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

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

portalit. Dokumentacioni i nevojshëm: 

 Akti i trashëgimisë 

 Certifikata e pronësisë 

Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin 

postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me 

vulë dhe firmë elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" 

në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni vështirsi të aplikoni 

nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie te 

ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

53 13.01.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA 

13.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

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

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

54 13.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

rinovimit të 

14.01.2022 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 pasaportë dhe 

E plotë Nuk ka 



pasaportës për 

shtetasit 

shqiptar që 

jetojnë jashtë 

vendit 

kartë identiteti (për shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë 

kufijve)" 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! 

55 14.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

ndryshimin e 

emrit 

14.01.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju 

informojmë se ju mund të ndryshoni emrin vetëm me vendim 

gjyqësor. Shërbimi në ealbania është për ndyshime në 

gabime materiale.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! 

E plotë Nuk ka 

56 14.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfitimin e 

pensionit 

familjar nga 

gruaja pas 

vdekjes së  

bashkëshortit 

14.01.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

mëposhtë kërkesën ku znj…. kërkon të informohet për 

E deleguar Nuk ka 



përfitimin e pensionit familjar nga e ëma pas vdekjes së 

babait.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj..Faleminderit! 

57 14.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

caktimin e 

takimit për 

rinovim 

pasaporte në 

konsullatën 

shqiptare në 

Milano 

14.01.2022 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, i cili kërkon të caktojë një 

takim për aplikimin e rinovimit të pasaportës 

biometrike.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

58 14.01.2022 Kërkesë për 

info mbi fitimin 

e nështetësisë së 

Kosovës nga 

një shtetas 

shqiptar 

14.01.2022 Përshëndetje i nderuar,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju 

informojmë se ju duhet të regjistroni aktin e lidhjes së 

martesë në institucionet e shtetit të Kosovës. Përsa i takon 

fitimit të nënshtetësisë së Kosovë nga ana e bashkëshortes 

suaj ju duhet të interesoheni në institucionet e shtetit të 

Kosovës.  Mëposhtë mund të gjeni një informacion mbi 

fitimin e nështetësisë në rastin e fëmijës dhe grua suaj. 

Informacion ky i marr në adresën https://mpb.rks-

gov.net/f/79/Fitimi-i-shtetesise-se-KosovesFitimi i shtetësisë 

së Kosovës. mpb.rks-gov.net 

Procedura e fitimit te shtetësisë nëse fëmija është i lindur 

jashtë Kosovës dhe prindi tjetër ka shtetësi tjetër por te 

dy prindërit pajtohen me shkrim qe fëmija te fitoj 

shtetësinë e Kosovës.  

Kërkesa për regjistrimin e shtetësisë kur fëmija është i lindur 

jashtë Kosovës dhe prindi tjetër ka shtetësi tjetër por te dy 

prindërit pajtohen me shkrim qe fëmija te fitoj shtetësinë e 

Kosovës parashtrohet përmes njërit prind sipas vendbanimit 

te parashtruesit te kërkesës ne Zyrën komunale te Gjendjes 

E plotë Nuk ka 



Civile ne Republikën e Kosovës. Kjo dispozite duhet te 

ushtrohet para se fëmija te ketë mbushur moshën 14 

vjeçare.Kërkese duhet bashkangjitur këto dëshmi: 

 Certifikatën e lindjes se fëmijës 

 Certifikatën nga regjistri i Gjendjes Civile te prindit 

ose ndonjë dëshmi qe dëshmon shtetësinë e tij ne 

Kosove 

 Pajtimi me shkrim i prindërve i vërtetuar, ne ketë rast 

Komisioni për Shtetësi i MPB-se, siguron qe fëmija 

te mos mbetet pa shtetësi nëse prindi ne fjale nuk e 

jep pajtimin e ti/saj/ 

Procedura e aplikimit për fitim e shtetësisë se Kosovës 

me natyralizim i/e bashkëshortit 

Kërkesa e personit te huaj i cili është bashkëshort i shtetasit 

te Kosovës për fitimin e shtetësisë me natyralizim 

parashtrohet personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesit ligjor 

ne Zyrën e Gjendjes Civile sipas vendbanimit te 

parashtruesit te kërkesës ne Republikën e Kosovës.Kërkesës 

duhet bashkangjitur: 

 Certifikata e lindjes dhe martesës e cila dëshmon se 

paku 3 vite lidhje te vlefshme martesore me shtetasin 

e Kosovës. 

 Dëshmi për banimin e ligjshëm ne Republikën e 

Kosovës për se paku 1 vit para se te behet parashtrimi 

i kërkesës. 

 Dëshmi qe i ka përmbushur te gjitha detyrimet 

financiare (dëshmi nga Administrata Tatimore e 

Kosovës dhe nga Zyra Komunale e Tatimit ne Prone 

mbi përmbushjen e obligimeve tatimore). 

 Dëshminë qe nuk është nen hetime dhe qe nuk është i 

dënuar për vepra penale e lëshuar nga gjykata 

kompetente e Republikës se Kosovës, dhe policia e 

Kosoves. Si dhe organi kompetent i shtetit te huaj 



shtetas i te cilit është parashtruesi i kërkesës apo 

shtetit ne te cilin ai/ajo ka pasur vendbanimin e 

fundit, jo me te vjetër se 6 muaj. 

 Vërtetim nga Policia e Kosovës 

 Dëshmi qe posedon mjete te mjaftueshme materiale 

për te siguruar jetesën e vet dhe personave për 

mbajtjen e te cilëve është përgjegjës pa shfrytëzuar 

skema sociale. 

 Dokument i vlefshëm identifikimi. 

 Deklaratën e betimit me shkrim qe e pranon rendin 

kushtetues dhe juridik te Republikës se Kosovës 

 Taksa administrative ne raste te fitimit ne shume prej 

150 euro. 

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! 

59 14.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

regjistrimin e 

aktit të fitimit të 

pronsisë 

17.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar duhet të aplikoni në 

portalin e-Albania. Në mënyrë që zgjidhni shërbimin e saktë 

duhet të na shpjegoni si e keni përfituar apartamentin me 

kontratë shitbjerje, kontratë dhurimi ose akt tjetër përftimi 

pronësie.Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju 

mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i 

gjeni: 

 ADISA, Bulevardi Blu, Pallati Kulturës, kati I-rë, 

Kamëz 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

E plotë Nuk ka 



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! 

60 15.01.2022 Kërkesë e 

paqartë 

17.01.2022 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 

61 15.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës 

17.01.2022 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 emailin ku znj…., ka paraqitur  kërkesën e saj  mbi 

mundësinë e përfitimit të bonusit të bebit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

62 16.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me regjistrimin 

e bimëve 

frutore, 

konkretisht 

ullirit për t’i 

pajisur me 

numër Nipti 

17.01.2022 Përshëndetje Znj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni mëposhtë kërkesën ku qytetari kërkon të informohet në 

lidhje me regjistrimin e bimëve frutore, konkretisht ullirit për 

t’i pajisur me numër Nipti.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

63 17.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me regjistrimin 

biznesit të ri K 

17.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

aplikimin për të regjistruar një biznes të ri mund ta bëni 

online përmes platformës e-albania, duke kërkuar shërbimin 

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

E plotë Nuk ka 



Kërkesë për 

info në lidhje 

me regjistrimin 

e bimëve 

frutore, 

konkretisht 

ullirit për t’i 

pajisur me 

numër Nipti ërk 

Kërkesë për 

info në lidhje 

me regjistrimin 

e bimëve 

frutore, 

konkretisht 

ullirit për t’i 

pajisur me 

numër Nipti esë 

për info në 

lidhje me 

regjistrimin e 

bimëve frutore, 

konkretisht 

ullirit për t’i 

pajisur me 

numër Nipti 

duke klikuar në këtë link: https://e-

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

4930. 

Klikoni opsionin ''Përdor'' dhe plotësoni formularin 

elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular 

më, pas klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit. 

Përgjigjja për miratim/refuzim ju vjen në email. Pas njoftimit 

në email hyni në faqen ëëë.qkb.gov.al dhe shkon tek rubrika 

“Kërko” më pas “Kërko në regjistrin tregtar” më tej “Kërko 

për statusin e aplikimit të subjektit”, vendos emër mbiemër si 

dhe numër aplikimt. Pas këtyre hapave do ju shfaqet 

NIPT.Pas miratimit të Nipt-it duhet të regjistroni biznesin në 

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

kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit si biznes në e-albania 

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

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

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

12421.Kujdes! 

Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i Nipt-it. 

Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë 

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

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

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

deri në 19:00.Faleminderit! 

64 17.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me përfitimin e 

lejes së lindjes 

17.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju 

informojmë se koha e përfitimit të lejes së lindjes është 365 

ditë kalendarike, duke përfshirë këtu një minimum prej 35 

ditësh para dhe 63 ditësh pas lindjes së 

fëmijës. KY shërbim ofrohet online nëpërmjet platformës e-

Albania."Kërkesë për shpërblim lindje për personat e 

punësuar" është shërbim ku duhet të aplikojë punonjësi 

E plotë Nuk ka 

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


(ekonomisti) i subjektit ku Ju jeni e punësuar. Në këtë rast, 

punonjësi logohet në platformën e-Albania përmes 

kredencialeve dhe llogarisë së subjektit me të cilat është 

regjistruar në portalin e- Albania. Në vijim punonjësi i 

autorizuar procedon me aplikimin online për regjistrimin e 

kërkesës për shpërblim dhe ngarkon në portal raportin e 

barrëlindjes së dorëzuar nga Ju.Linku për aplikimin online 

për këtë shërbim është: 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service

_code=10059 

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! 

65 17.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin që 

duhet të kryhet 

për tregti online 

17.01.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

aplikimin që duhet të kryhet për tregti online?Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

66 13.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin që 

duhet të kryhet 

për rifreskim 

kartele dhe 

harte kadastrale 

18.01.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se për të marrë dokumentat e rifreskuara Ju 

mund të aplikoni online nëpërmjet e-albania shërbimin '' 

Aplikim për lëshim kopje kartele të pasurisë në link- 

un  : https://e-

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

9461 . Klikoni opsionin '' Përdor '' ;Plotësoni formularin 

elektronik me të dhënat e nevojshme mbi Zyrën vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, mbi pronën, mbi 

E plotë Nuk ka 
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shërbimin; Në hapin e dytë shtoni shërbimin ''Aplikim për 

lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale''; 

Për këto shërbime nuk është e nevojshme ngarkimi i 

dokumentave por, ju mund të ngarkoni kartelën e 

pasurisë; Në hapin e katërt klikoni ''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 krediti. Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

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

19:00.Faleminderit! 

67 14.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me shpalljen e 

martesës nga 

një I afërm 

18.01.2022 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 

mëposhtë 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;                                                           Ma

rtesa 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 

E plotë Nuk ka 



të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, secili nga 

bashkëshortët e ardhshëm pajiset me dokumentin 

certifikatë lindje për lidhje martese. Në ditën e 

caktuar për lidhjen e martesës duhet të jenë të 

pranishëm dhe dy dëshmitarë. 

Lidhur me pyetjen tuaj , ju bëjmë me dije se ju mund  ti 

dërgoni prokurë të posacme nënës suaj dhe ajo mund të 

kryej shpalljen e martesës.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! 

68 15.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me ngarkimin e 

mandat pagesës 

në aplikimin e 

ASHK-së 

18.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se ADISA nuk mund të verifikojë nëse është 

dërguar apo jo mandat- pagesa.Procedura e ngarkimit të 

mandat-pagesës :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 apo paqartësi  na kontaktoni në 

kanalin informativ pa pagesë 0800 0118, ose online chat, nga 

e hëna në të premte në fashën orare 08.00 – 

19.00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

69 16.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me oraret e 

Qendrave 

ADISA 

18.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se orari zyrtar për Qendrat  ADISA është 

nga e hëna në të premte ora 08:00 – 15:00. Për cdo pyetje 

apo paqartësi  na kontaktoni në kanalin informativ pa pagesë 

0800 0118, ose online chat, nga e hëna në të premte në 

fashën orare 08.00 – 19.00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

70 15.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

18.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Ju duhet  të rezervoni për veten tuaj dhe 

E plotë Nuk ka 



me rinovimin e 

pasaportës 

djalin në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën 

e paraqitjes në sportelin ALEAT.Nëse për djalin është 

aplikim për herë të parë ju duhet një vërtetim me fotografi që 

merret pranë gjendjes civile dhe një certifikate familjare që 

gjenerohet në e-albania, sëbashku me kuponin.Ndërsa juve ju 

duhet  kuponi dhe pasaporta e vjetër.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! 

71 17.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës 

18.01.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

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

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

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

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

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

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

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

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

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”. Personi i 

E plotë Nuk ka 
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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! 

72 17.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procesin e 

fiskalizimit 

18.01.2022 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 mbi një problematikën e mëposhtme.Lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

73 18.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

vërtetim provim 

shteti 

18.01.2022 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….., i cili kërkon të informohet mbi pajisjen me vërtetim 

për rezultatin e provimit të shtetit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

74 17.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin 

18.01.2022 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 

E plotë Nuk ka 



për pasaportë 

biometrike 

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. Në rast se 

aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit të 

procedurës së përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit ju do 

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

procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të 

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

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

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

aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në 

rast se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 

duhet vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ 

për datën dhe orën e paraqitjes në sportelin ALEAT. Kujdes! 

Emaili me të cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë 

aktiv sepse atje do ju vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku 

për rezervim.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! 

75 17.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me përfitimin e 

barrëlindjes  

18.01.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se përsa i përket pyetjen tuaj,  Ju bëjmë me dije  se në 

nenin 27 dhe 29, te ligjit nr. 7703, datë11.05.1993, "Për 

sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", i 

E plotë Nuk ka 
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ndryshuar eshte percaktuar si ne vijim: 

Neni 27 
E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për 

barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj  periudhë 

sigurimi në total (këtu përfshihen të gjitha punët e kryera në 

vite), deri në momentin që i lind e drejta për përfitim të 

paralindjes, dhe nga këto 12 muaj të paktën një muaj sigurim 

ta ketë gjatë shtatëzanisë. 

Neni 29 

Shpërblim për lindje fëmije i paguhet një personi të siguruar, 

i cili është nëna ose babai i një fëmijë që lind, me kusht që 

njëri prej tyre të ketë kontribuar 12 muaj ne total para lindjes 

se fëmijës. Shpërblimi do të bëhet i pagueshëm vetëm një 

herë dhe nëna do të ketë përparësi në përfitimin e pagesës, në 

rast se ajo është e siguruar; 

2. Shpërblimi për çdo fëmijë të lindur do të jetë një shumë e 

barabartë me 50 përqind të pagës minimale mujore. 

Sa me siper, nëse Ju, deri në momentin do t'ju lindi e drejta 

për të përfituar paralindjen (35 ditë para ditës së lindjes)  do 

të keni në total 12 muaj periudhë sigurimi (këtu përfshihen të 

gjitha  periudhat e sigurimit që keni  realizuar nga punët e 

kryera nëpër vite)  dhe  të ketë të paktën 1 muaj sigurim do e 

keni gjatë shtatëzanisë, do  të përfitoni shpërblimin e lindjes 

dhe të ardhurat nga barrëlindja.Për cdo pyetje ose paqartësi 

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

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

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

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

76 18.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me përfitimin e 

barrëlindjes me 

sigurim 

18.01.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



vullnetar ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni bashkëngjitur kërkesën ku qytetari kërkon të 

informohet për përfitimin e barrëlindjes nëse paguan 

siguracion vullnetar.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj....Faleminderit! 

77 18.01.2022 Kërkesë për 

info për lidhjen 

e martesës 

19.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

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

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

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente: 

 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 

E plotë Nuk ka 



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! 

78 18.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

vërtetim për 

vitet e punës 

19.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije ju 

mund t' verifikoni vitet e punës vetëm nëpërmjet portalit 

eAlbania. Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13885 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886


Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur 

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

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

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

portalit.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

79 19.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen 

licencë  pas 

dhënies së 

provimit të 

shtetit në 2016 

19.01.2022 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 procedurën që 

duhet të ndjek për pajisjen me lincencën.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

80 19.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me mbi 

përjashtimin 

nga taksimi i 

dyfishtë për 

pensionistët 

italian 

19.01.2022 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 përjashtimin nga taksimi i dyfishtë.Lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

81 19.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

vërtetim për 

19.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije ju 

mund t' verifikoni vitet e punës vetëm nëpërmjet portalit 

eAlbania. Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

E plotë Nuk ka 



vitet e punës shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur: 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_1388

7_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13887 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13885 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886 

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur 

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

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

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

portalit.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

82 19.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me regjistrimin 

19.01.2022 Përshëndetje,Në vijim do të gjeni hapat e nevojshme 

që duhen ndjekur për të marrë shërbimin e kërkuar: mund të 

procedoni si mëposhtë vijon: 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13887
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886


e lejes së 

legalizimit 

1. Për të regjistruar lejen e legalzimit dhe për t'u pajisur me 

dokumentin e pronësie, Ju duhet të keni një llogari 

në portalin e - albania; 

2. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search 

kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin e kalimit të 

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

akti administrativ” 

3. Pasi të klikoni opsionin "Përdor" , Ju do të keni mundësi 

që në faqen e shfaqur të vendosni të dhënat personale dhe 

të pasurisë sipas fushave përkatëse;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 

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”.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 
Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

83 18.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

certificate 

vaksinimi 

20.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se për 

tu pajisur me vërtetimin që keni kaluar covid-19 duhet të 

aplikoni online nëpërmjet e-albania shërbimin ''Certifikatë 

Vaksinimi, Testimi dhe Shërimi COVID-19'' në këtë link 

: https://e-

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

14501 . Ky shërbim ju jep mundësi të zgjidhni llojin e 

cërtifikatës që ju nevojitet.Nëse nuk e kryeni dot këtë 

procedurë mund të paraqiteni në sportelet ADISA.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 

84 19.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me regjistrimin 

si person fizik 

20.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

aplikimin për të regjistruar një biznes të ri mund ta bëni 

online përmes platformës e-albania, duke kërkuar shërbimin 

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

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14501
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14501
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14501


duke klikuar në këtë link: https://e-

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

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

elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular 

më, pas klikoni butonin “Dërgo” në fund të 

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

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

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

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

vendos emër mbiemër si dhe numër aplikimt. Pas këtyre 

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

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

vendosni NIPT-in dhe të kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit 

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

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

në këtë link: https://e-

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

12421Kujdes!Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i 

Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë link: 

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

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 20.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen 

vërtetim për 

pagimin e 

kontributeve për 

individin 

20.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

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

me search kërkoni shërbimin "Vërtetim për pagimin e 

kontributeve për individin" 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 

E plotë Nuk ka 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


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! 

86 20.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me tërheqjen e 

vërtetimit të 

njohjes së 

diplomës. 

20.01.2022 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 tërheqjen e vërtetimit 

të njohjes së diplomës. 

E deleguar Nuk ka 

87 20.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me tërheqjen e 

pasaportës nga 

një person i 

afërm 

21.01.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e pasaportës mund të tërhiqet nga një 

person tjetër i pajisur me Prokurë të Posaçme, të cilën e 

dorëzon në momentin e tërheqjes së pasaportës.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

E plotë Nuk ka 

88 21.01.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

problem në 

llogarinë 

ealbania 

21.01.2022 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 

E plotë Nuk ka 
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 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

89 21.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me konvertimin 

e lejes së 

drejtimit 

shqiptare në 

Itali 

21.01.2022 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 mëposhtë kërkesën ku z….,  i cili kërkon të informohet 

mbi konvertimin e lejes së drejtimit shqiptare në Itali.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar kërkesës së z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

90 21.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

vërtetim për 

pagimin e 

kontributeve për 

individin 

21.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

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

me search kërkoni shërbimin "Vërtetim për pagimin e 

kontributeve për individin" 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.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

91 21.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me regjistrimin 

e lejes së 

legalizimit 

21.01.2022 Përshëndetje,Në vijim do të gjeni hapat e nevojshme 

që duhen ndjekur për të marrë shërbimin e kërkuar: mund të 

procedoni si mëposhtë vijon: 

 Për të regjistruar lejen e legalzimit dhe për t'u pajisur 

me dokumentin e pronësie, Ju duhet të keni 

një llogari në portalin e - albania; 

 Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search 

kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin e kalimit 

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

apo të një akti administrativ” 

Pasi të klikoni opsionin "Përdor" , Ju do të keni mundësi 

që në faqen e shfaqur të vendosni të dhënat personale dhe 

të pasurisë sipas fushave përkatëse;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 

E plotë Nuk ka 



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”.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 
Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

92 23.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me shërbimin 

"Aplikim për 

informacion 

zyrtar të 

pasurisë për 

24.01.2022 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)" dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. 

Vendosni bashkëlidhur formularin e aplikimit hde mandat 

E plotë Nuk ka 



individët dhe 

personat 

juridikë (privatë 

dhe publikë)" 

pagesën në mënyrë që ta kenë për referim.Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

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

këtë lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në 

vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin 

e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

93 23.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me shërbimin 

"Kërkesë për 

kalimin e 

pronësisë të 

objektit pa 

titull/truallit 

funksional/obor

rit në përdorim" 

ose  "Kërkesë 

për kalimin e 

pronësisë të 

24.01.2022 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 "Kërkesë për kalimin e 

pronësisë të objektit pa titull/truallit funksional/oborrit në 

përdorim" ose  "Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit 

pa titull/truallit funksional/oborrit në përdorim (me 

procedurë të përshpejtuar)" dhe më pas  përzgjidhni rubrikën 

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

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

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

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

E plotë Nuk ka 
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objektit pa 

titull/truallit 

funksional/obor

rit në përdorim 

(me procedurë 

të 

përshpejtuar)" 

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

94 23.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me mbi 

procedurat 

që duhet 

të ndjeki përsa i 

përket lidhjes 

së martesës në 

situatën e 

krijuar. 

24.01.2022 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 z...., i cili kërkon të informohet 

mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i përket lidhjes 

së martesës në situatën e krijuar.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

95 24.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës së 

lindur jashtë 

vendit 

24.01.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

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

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

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

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

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

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

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

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

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

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”. Personi i 

autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet të 

paraqitet pranë Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e 

financës, me qëllim dorëzimin e 2 (dy) certifikatave 

(familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut 

të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.  Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

96 24.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

certifikatë 

trungu familjar 

24.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim.Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

E plotë Nuk ka 



duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit! 

97 24.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurat 

që duhen 

ndjekur pas 

humbjes së të 

afërmit 

24.01.2022 Përshëndetje,  Si fillim ju shprehim ngushëllimet për 

humbjen e të afërmit tuaj. Në vijim të kërkesës Suaj për 

informacion, Ju bëjmë me dije se procedura që ndiqet në 

rastin e humbjes së të afërmit  është si mëposhtë vijon: 

Në rastin e ndarjes nga jeta të një personi, pasjetuesi i të 

ndjerit duhet të kryejë të gjitha procedurat ligjore për 

regjistrimin e aktit të vdekjes. Këto procedura fillojnë në 

institucionin spitalor, në rastin kur i ndjeri ka ndërruar jetë në 

spital, ose në qendrën shëndetësore të njësisë administrative 

përkatëse, kur i ndjeri ka ndërruar jetë në 

shtëpi.Informacion i detajuar mbi procedurat: 

1.      Spitali 

Në rastin e ndërrimit të jetës në spital, pasjetuesi pajiset nga 

mjeku i spitalit me skedën e vdekjes së të ndjerit. 

2.      Qendra Shëndetësore 

Në rastin e ndërrimit të jetës në shtëpi, pasjetuesi pajiset nga 

mjeku i qendrës shëndetësore me skedën e vdekjes së të 

ndjerit. 

3.      Gjendja Civile 

Pasjetuesi paraqitet në zyrat e Gjendjes Civile për të bërë 

regjistrimin e skedës së vdekjes, me qëllim çregjistrimin e të 

ndjerit, si dhe për t’u pajisur me 3 certifikata vdekje, të cilat 

do të shërbejnë për varrimin, përfitimin e shpenzimeve 

funerale, mbylljen e pensionit të të ndjerit (në rastet kur i 

ndjeri ka qenë në kategorinë e pensionistit), ose lidhjen e një 

pensioni, sipas rasteve të përcaktuara në ligj. 

4. Njësia Administrative 

Gjithashtu, pasjetuesi do të tërheqë pranë zyrës së Njësisë 

E plotë Nuk ka 



Administrative lejen e varrimit për të ndjerin. 

5.Agjencia e Shërbimeve Funerale 

Pasjetuesi paraqitet në Agjencinë e Shërbimeve Funerale, ku 

depoziton lejen e varrimit, skedën e vdekjes, si dhe 

certifikatën e vdekjes. Në rastet kur i ndjeri ka ndërruar jetë 

jashtë Republikës së Shqipërisë, pranë kësaj agjencie duhet 

të depozitohet dhe leja e transportit të kufomës, lëshuar nga 

Autoriteti Konsullor Shqiptar. Më tej, pasjetuesi pajiset me 

faturën e arkëtimit, për të kryer pagesën në një bankë të 

nivelit të dytë. Paralelisht, agjencia përgatit urdhrin për 

varrimin, ku përcaktohet data dhe kryerja e shërbimit të 

varrimit. 

6.      Banka e nivelit të dytë 

Pasjetuesi kryen pagesën në bankë dhe pajiset me mandatin e 

arkëtimit. 

7.      Agjencia e Shërbimeve Funerale 

Pasjetuesi dorëzon një kopje të mandatit të arkëtimit të 

pagesës dhe pajiset me urdhrin e varrimit. Në rastet kur 

pasjetuesi nuk ka të ardhura të mjaftueshme për të mbuluar 

shpenzimet e varrimit, paraqet një kërkesë pranë njësisë 

administrative përkatëse për mbulimin e këtyre shpenzimeve. 

8.      Instituti i Sigurimeve Shoqërore 

Pasjetuesi paraqitet pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore 

për t’u rimbursuar me shpenzimet e varrimit, shpërblimin e 

vdekjes si dhe për të bërë mbylljen e pensionit të të ndjerit 

(në rastet kur i ndjeri ka qenë në kategorinë e pensionistit), 

ose lidhjen e një pensioni, sipas rasteve të përcaktuara në 

ligj. 

Pasjetuesi për marrjen e shpërblimit (prej 50% të pagës 

minimale) të ndarjes nga jeta të të afërmit dorëzon tek 

sporteli i ISSH-së: 

 certifikatën e vdekjes, 

 certifikatën familjare, 



 nr e llogarisë të pasjetuesit në bankën e Nivelit të 

dytë 

Ndërsa për rimbursimin e shpenzimeve të funeralit pasjetuesi 

dorëzon po në sportelet ISSH-së 

 certifikatën e vdekjes, 

 certifikatën familjare 

 faturën e shpenzimeve funerale të lëshuar nga 

Agjencia Funerale 

Rimbursimi i shpenzimeve të varrimit tërhiqen pranë 

sporteleve të Postës Shqiptare.    

9. Noter                        

Pasjetusi pas vdekjes së personit (trashëgimlënësit), i 

drejtohet noterit me qëllim çeljen e trashëgimisë, e cila mund 

të jetë me ligj ose me testament. Pas depozitimit të 

dokumentacionit të nevojshëm, ndër të tjera, certifikatë 

vdekje, certifikatë familjare, të cilat merren pranë Zyrës së 

Gjendjes Civile, dhe pas verifikimit të kushteve ligjore, 

noteri procedon me lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë. 

10.  Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Pasjetusi brenda 30 ditëve nga hartimi i çeljes së 

trashëgimisë tek noteri duhet të paraqitet në Zyrën e 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) (nëse 

trashëgimlënësi ka disponuar pasuri të paluajtshme), në 

mënyrë që të realizohet kalimi i pronësisë tek 

trashëgimlënësit. 

11.  Banka e Nivelit të dytë 

Pasjetusi një kopje të çeljes së trashëgimisë e depoziton në 

bankat e nivelit të dytë (nëse trashëgimlënësi ka disponuar 

llogari bankare). 

12.  Drejtorinë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor 

Nëse trashëgimlënësi ka pasur në pronësi automjet atëherë 

pasjetuesi paraqitet edhe në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit 

të Transportit Rrugor (DRSHTR) për ndryshim pronësie 



mjeti. 

Si dhe  në çdo subjekt publik ose privat, në të cilin 

trashëgimlënësi mund të ketë disponuar të drejta dhe ose 

pasuri të luajtshme/paluajtshme etj." 

II.      Të tjera 

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 

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. 

98 24.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurat 

që duhen 

ndjekur për 

lidhjen e 

martesës me 

shtetas të huaj 

24.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

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

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

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

E plotë Nuk ka 



Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të 

lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 

Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

99 22.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

certifikatë 

vaksinimi 

24.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se pas 

kryerjes së një ose dy dozave të vaksinimit, ju do të 

njoftoheni nëpërmjet një mesazhi në telefonin tuaj kur 

certifikata të jetë gati për t’u shkarkuar në portalin e-

Albania.Pas ardhjes së mesazhit, mjafton të futeni në e-

Albania me të dhënat tuaja personale dhe të kërkoni këtë 

shërbim: “Certifikatë Vaksinimi Covid-19”Pasi ta shkarkoni 

Certifikatën e vaksinimit Covid-19 me kodin unik, Ju mund 

ta gjeni në çdo kohë në seksionin “Dokumentet e mia” tek 

hapësira juaj në portalin e-Albania.Për të scanuar certifikatën 

e vaksinimit duhet të provoni skanimin e dokumentit me anë 

te shërbimit  "CovidPassAl", të cilin e gjeni në aplikacionin 

e-albania. Duhet te keni parasysh se, scanimi i certifikatës 

bëhet vetëm nga aplikacioni i e-albania.Nëse nuk e kryeni 

dot këtë procedurë mund të paraqiteni në sportelet 

ADISA.Lidhur me pyetjen tuaj , ju bëjmë me dije se nuk 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14501


ka  mënyrë tjetër për gjenerimin e certifikatës përvec se nga 

e-albania. Nëse nuk mbani mend të dhënat për t'u loguar në 

e-albania ndiqni procedurën e mëposhtme: Nëse nuk keni 

akses tek emaili me të cilin jeni regjistruar 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! 

100 24.01.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

logimin në 

portalin 

eAlbania 

25.01.2022 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 

101 24.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me dokumentin 

që duhet të 

dorëzoj në 

rastin e 

shpërnguljes për 

banim dhe për 

ndryshimin e 

25.01.2022 Përshëndetje z......Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

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

informohet mbi dokumentin që duhet të dorëzoj në rastin e 

E deleguar Nuk ka 



vendbanimit saj për ndryshimin e vendbanimit.S’a më sipër, lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

102 24.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me shërbimin 

pension pleqërie 

25.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

aplikimi i shërbimit   ''Pension Pleqërie'' kryhet vetëm 

nëpërmjet platformës e-albania në linku-un : https://e-

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

6156 . Cdo person që kërkon të regjistrohet në portalin e-

Albania, në momentin e kryerjes se regjistrimit duhet të ketë 

pranë kartën e identitetit ku mund te verifikojë datën e 

skadimit të dokumentit. Nëse kanë humbur kartën ID mund 

të interesohen pranë Gjëndjes Civile për datën e skadimit të 

dokumentit. Në rastet kur nuk kanë patur asnjëherë  kartë ID 

regjistrimi mund të kryhet pa ndeshur probleme, pra fusha 

bëhet inaktive.Numri i identitetit ndodhet edhe në 

certifikatën personale , nëse ju hasni përsëri vështirësi duhet 

të kontaktoni supportin e e-albania me email në 

adresën helpdesk@e-albania.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 

103 25.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

certifikatë 

vaksinimi 

25.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

pas kryerjes së një ose dy dozave të vaksinimit, ju do të 

njoftoheni nëpërmjet një mesazhi në telefonin tuaj kur 

certifikata të jetë gati për t’u shkarkuar në portalin e-

Albania.Pas ardhjes së mesazhit, mjafton të futeni në e-

Albania me të dhënat tuaja personale dhe të kërkoni këtë 

shërbim: “Certifikatë Vaksinimi Covid-19”.Pasi ta shkarkoni 

Certifikatën e vaksinimit Covid-19 me kodin unik, Ju mund 

ta gjeni në çdo kohë në seksionin “Dokumentet e mia” tek 

hapësira juaj në portalin e-Albania.Për të scanuar certifikatën 

e vaksinimit duhet të provoni skanimin e dokumentit me anë 

te shërbimit  "CovidPassAl", të cilin e gjeni në aplikacionin 

e-albania.Duhet te keni parasysh se, scanimi i certifikatës 

bëhet vetëm nga aplikacioni i e-albania.Nëse nuk e kryeni 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156


dot këtë procedurë mund të paraqiteni në sportelet 

ADISA.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! 

104 25.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

vulë apostile të 

dokumentit në 

Greqi 

26.01.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se duhet të interesoheni pranë institucioneve në 

Greqi. Ne mund tju informojmë vetë si funksionon në 

Shqipëri.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 

105 25.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

"Vërtetim për 

periudha pune 

në ish - 

kooperativat 

bujqësore 

(KB)" 

26.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

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

me search kërkoni shërbimin "Vërtetim për periudha pune në 

ish - kooperativat bujqësore (KB)" dhe më pas  përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali 

përdoret pasi të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni 

një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 

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

E plotë Nuk ka 

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


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! 

106 25.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me Id e 

maturantit që 

kam pasur para 

5vitesh është e 

njëjta me atë që 

do duhet të 

aplikoj tani 

26.01.2022 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 nëse Id e maturantit që 

kam pasur para 5vitesh është e njëjta me atë që do duhet të 

aplikoj tani?Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

107 26.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me legalizimin 

e truallit të 

shtëpisë 

26.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet të dërgoni një kërkese pranë Drejtorisë Vendore për të 

vijuar procedurën sipas ligjit 20/2020 në zbatim të nenit 22 e 

vijues, për dijeni Drejtoria e Përgjithshme e ASHK-së. Për 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

108 26.01.2022 Kërkesë për 

asistencë në 

problematikën e 

llogarisë së 

portalit 

eAlbania 

26.01.2022 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 

E plotë Nuk ka 



në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

109 26.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me kryerjen e  

aplikimit për 

rinovim licence 

individuale 

arkitekti. 

26.01.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për kryerjen e  aplikimit për rinovim licence 

individuale arkitekti. Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili 

drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z…Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

110 26.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me regjistrimin 

fillestar si 

person fizik 

26.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

aplikimin për të regjistruar një biznes të ri mund ta bëni 

online përmes platformës e-albania, duke kërkuar shërbimin 

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

duke klikuar në këtë link: https://e-

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

4930. 

Klikoni opsionin ''Përdor'' dhe plotësoni formularin 

elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular 

më, pas klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit. 

Përgjigjja për miratim/refuzim ju vjen në email. Pas njoftimit 

në email hyni në faqen ëëë.qkb.gov.al dhe shkon tek rubrika 

“Kërko” më pas “Kërko në regjistrin tregtar” më tej “Kërko 

për statusin e aplikimit të subjektit”, vendos emër mbiemër si 

dhe numër aplikimt. Pas këtyre hapave do ju shfaqet 

NIPT.Pas miratimit të Nipt-it duhet të regjistroni biznesin në 

E plotë Nuk ka 



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

kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit si biznes në e-albania 

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

pajiseni me NIPT-in ose klikoni në këtë 

link:https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?se

rvice_code=12421Kujdes!Ju duhet te regjistroheni edhe në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga 

miratimi i Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë 

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

Faleminderit 

111 26.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me TVSH 10% 

të imputeve 

bujqësore 

26.01.2022 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 mbi një problematikën e mëposhtme.Lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

112 25.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me kthimin e 

përgjigjes me 

postë mbi 

vërtetimin e 

legalizimit 

26.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

dokumenti do tju vijë me postë në adresën që keni shënuar 

Sesioni A, pika 9 gjatë kryerjes 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 

113 26.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

26.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

E plotë Nuk ka 



 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.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! 

114 26.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

e lidhjes së 

26.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

E plotë Nuk ka 



martesës 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.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! 

115 26.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

26.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për t'u pajisur me certifikatë nga akti i lindjes në rastin kur 

E plotë Nuk ka 



me pajisjen me 

certificate nga 

akti i lindjes 

do të përdoret jashtë vendit ju duhet të paraqiteni pranë 

sporteleve të Zyrës së Gjendjes Civile ku ju keni 

vendbanimin. Gjithashtu ku dokument që të jetë i vlefshëm 

në Itali duhet përkthyer në gjuhën italiane dhe 

noterizuar.Dokumenti duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas ju vazhdoni procedurat në Itali. 

Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet 

Postës Shqiptare.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

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

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

116 26.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

certificate nga 

akti i martesës 

26.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

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

me search kërkoni shërbimin “Certifikatë nga akti i 

martesës” dhe 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.Para 

aplikimit ju lutem kini parasysh informacionin e mëposhtëm: 

- Në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga akti i 

martesës, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes Civile. - Në rastin 

kur martesa është lidhur nga viti 2008 deri tani, certifikata e 

aktit të martesës do të shfaqet menjëherë. Certifikata 

gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore - Në 

rastin kur martesa është lidhur përpara vitit 2008, aplikanti 

duhet të plotësojë formularin që i shfaqet dhe më pas kërkesa 

do të procesohet nga punonjësi i zyrës së Gjendjes Civile i 

cili do t'i kthejë aplikantit një e-mail informues( në adresën e 

e-mail-it të plotësuar në formular) për kohën kur certifikata 

do të jetë gati.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 

E plotë Nuk ka 



posaçëm për përdorimin e portalit.Gjithë të mirat! 

117 26.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

deklaratën e të 

ardhurave të 

vitit 2020 për 

babain e tij. 

27.01.2022 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 

pajisjen me deklaratën e të ardhurave të vitit 2020 për babain 

e tij.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

118 26.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

27.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

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 

E plotë Nuk ka 



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! 

119 27.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

e njësimit të 

diplomës së 

shtetasit të huaj 

27.01.2022 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=

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

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

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

shtetasit të huaj.Më pas vazhdoni me plotësimin e formularit 

dhe ngarkimin e dokumentave. Pasi të keni përfunduar me 

ngarkimin e dokumentave dhe pagesës on line, lutemi që 

dokumentacionin e noterizuar ta dërgoni me postë në 

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

të paraqiteni në QSHA me dokumentat e skanuara në USB 

dhe punonjësit e QSHA do ju ndihmojmë të bëni aplikimin 

on line.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 27.01.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

27.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

E plotë Nuk ka 

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

e bashkimit 

familjar 

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

me search kërkoni shërbimin "Aplikim për bashkim familje" 

dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Nëse personi 

është madhor ju mund të kryeni vetëm rezervimin nëpërmjet 

portalit. Personi duhet të paraqitet përpara punonjësit të 

Gjendjes Civile për të kryer veprimet.Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

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

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

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 

përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 

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

përdorimin e portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet 

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

mund të merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke 

klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. 

Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

121 28.01.2022 Kërkesë për 

informacion për  

proceduren e 

marrjes se 

sherbimit nga 

ISSH   

28.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të shqetësimit tuaj, Ju informojmë se 

qëllimi i krijimit të ADISA është transformimi i mënyrës së 

ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri, përmes qasjes me 

qytetarin dhe përmirësimin e shërbimeve me natyrë 

administrative për qytetarin dhe biznesin. Gjithashtu, misioni 

i saj është të ofrojë shërbime publike nëpërmjet ngritjes dhe 

administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët (front 

office) si dhe qendrave të shërbimeve publike të integruara 

E plotë Nuk ka 

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


me një ndalesë (one-stop-shop), duke ofruar shërbimet e disa 

institucioneve, të renditura dhe të përzgjedhura në bazë të 

kërkesave të qytetarëve, në një vend të vetëm. 

ADISA administron vetëm sportelet fizike të këtyre 

institucioneve dhe procesimin e shërbimeve e kryen vet 

institucioni, sipas akteve ligjore në fuqi.Nëse keni 

vështirësi  nëpermjet portalit e-Albania , Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizike të ADISA i cili ndodhet edhe 

në qytetin e Fierit.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! 

122 28.01.2022 Kërkesë për 

informacion për  

gjurmimin e 

aplikimit 

28.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se përgjigjja për aplikimin tuaj ju vjen në 

seksionin '' DOKUMENTAT E MIA '' në e-albania. 

Logohuni me të dhënat personale në platformë dhe shkoni 

tek ''HAPËSIRA IME'' për të kontrolluar përgjigjen. Në rast 

se nuk ju është kthyer përgjigje ju mund të gjurmoni 

aplikimin tuaj si më poshtë: 

Për të gjurmuar një aplikim të kryer në e-albania ju duhet të 

ndiqni vetëm dy hapa: 

1.      Të ruani numrin e referencës (që e keni gjithmonë të 

ruajtur në sesionin “Mesazhet e mia” në e-albania) 

2.      Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer 

aplikimin. Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer duhet të 

klikoni “Përdor” dhe më poshtë do t‘ju shfaqet kjo tabelë:  

Mjafton që ju të vendosni numrin e referencës në hapsirën 

boshe dhe më pas të klikoni butonin “Gjurmo”.Në tabelën 

më poshtë do tju dalë emërtimi i shërbimit dhe statusi në të 

cilin ndodhet aplikimi juaj.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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

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

E plotë Nuk ka 



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

08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

123 28.01.2022 Kërkesë për 

informacion për  

per pajisje me 

certifikatë 

familjare 

28.01.2022 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 si 

qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin 

"Certifikatë familjare"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Klikoni 

butonin "Shkarko dokumentin e vulosur"; Certifikatën e 

gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në 

seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-

Albania.Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur 

një llogari nëtë. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni 

duke zgjedhur këtë 

lidhje: https://ealbania.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.Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju 

mund t'i drejtoheni sporteleve fizike te ADISA.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 

124 28.01.2022 Kërkesë e 

paqartë 

28.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

125 31.01.2022 Kërkesë për 

vonesë në 

aplikimin e 

ASHK 

31.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Në kushtet e kalimit të afeteve ligjore për 

shërbimin e kërkuar, Ju mund të drejtoheni 

me një ankesë në portalin "Shqipëria që Duam" nëpërmjet 

këtij linku:https://ëëë.shqiperiaqeduam.al/. 

E plotë Nuk ka 

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


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

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

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

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

19:00. Faleminderit! 

126 31.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certificate 

trungu 

31.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se për 

shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim.Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të paraqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit 

 E plotë Nuk ka 

127 31.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me leje 

rikonstruksioni 

31.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

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

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin 

“Aplikimi per leje Ndërtimi(e-Lejet)” dhe  zgjidhni llojin e 

lejes për të cilën jeni të interesuar.  

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. Nëse keni vështirsi të aplikoni 

nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizike te 

ADISA.Sportelet i gjeni: 

  E plotë Nuk ka 
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ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit 

128 31.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen 

pashaporte 

biometrike 

31.01.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

biometrike"ju mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania. Referuar vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit 

Ju informojmë se: Për të kryer aplikimin për pajisje të 

Pasaportës Biometrike , ju nevojitet të plotësoni online në 

portalin e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke klikuar: 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_

13882_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13882Pas 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: 

Zgjidh datën dhe orarin 

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  

 E plotë Nuk ka 

129 31.01.2022 Kërkesë e 

paqartë 

31.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

E refuzuar Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
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informojmë.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 31.01.2022 Kërkesë e 

paqartë 

31.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

131 31.01.2022 Kërkesë e 

paqartë 

31.01.2022 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E refuzuar  Nuk ka 

132 31.01.2022 Reset passëordi 31.01.2022 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 

133 31.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedure dhe 

dokumentacioni

n për lidhjen e 

martesës 

31.01.2022 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 

 E plotë  Nuk ka 



gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

·         Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

·         Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

·         Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

·         Certifikatë lindje; 

·         Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin. Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të 

lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 

Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 

vit.Prokura hartohet pranë Zyrave Noteriale. 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 

134 31.01.2022 Kërkesë për 

info drejtuar 

ASHK për 

hipotekën e 

pronës 

31.01.2022 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 qytetarit si dhe fotot 

e dokumentave .Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

135 31.01.2022 Ankesë për 

refuzim leje 

qendrimi 

31.01.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se Ju 

mund të drejtoheni 

mme një ankesë në portalin "Shqipëria që Duam" nëpërmj

et këtij linku:https://ëëë.shqiperiaqeduam.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 

136 31.01.2022 Reset passëordi 31.01.2022 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.shqiperiaqeduam.al/


137 31.01.2022 Kërkesë për 

info për 

tërheqjen e lejes 

së drejtimit 

31.01.2022 Përshëndetje ,  Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se në kërkesën e paraqitur nga ana juaj nuk është 

cilësuar së në cilin qytet është kryer aplikimi për këtë arsye 

nuk mund t'ju informojmë saktë për vendodhjen. 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 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 

138 31.01.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedure dhe 

dokumentacioni

n për lidhjen e 

martesës 

31.01.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se  procedura për të bërë shpalljen e martesës 

midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të huaj është si 

mëposhtë vijon :Në rastin e lidhjes së martesës me një 

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

paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, 

përkthyer, noteruar: 

·         certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

·         dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

·         dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

·         fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.  

Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, 

E plotë Nuk ka 



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.Lidhur me pyetjen 

tuaj , ju informojmë se nuk disponojmë informacion 

se  për sa kohë mund të përfitojë shtetësinë Shqiptare 

.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

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

deri në 19:00. Faleminderit 

139 31.01.2022 Kërkesë për 

info për 

përgjigje  për 

rregjistrim 

biznesi 

31.01.2022 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 qytetares për 

informacion  në lidhje me aplikimin e kryer.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka  

140 01.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

plotësimin e 

01.02.2022 Përshëndetje ,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

E deleguar Nuk ka 



formularit të 

maturës 

shtetërore 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni kërkesën e mëposhtme, ku qytetarja kërkon të 

informohet për plotësimin e formularit të maturës 

shtetërore.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj....Faleminderit 

141 01.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

aplikimin e 

kryer pranë 

ASHK-së 

01.02.2022 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 qytetarit dhe foton e aplikimit. 

Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

142 01.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

Certifikatën e 

Gjendjes 

Gjyqësore 

01.02.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se Certifikatën e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e 

penalitetit) e merrni në portalin e-Albania pasi të keni 

aplikuar.Veprimet e tjera si përkthimi apo noterizimi kryhen 

nga ana e 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 plotë  Nuk ka 

143 01.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

E-leje 

01.02.2022 Përshëndetje Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

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

me search kërkoni shërbimin “Aplikimi per leje Ndërtimi(e-

Lejet)” dhe  zgjidhni llojin e lejes për të cilën jeni 

të interesuar.  

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.  

Nëse keni vështirësi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund 

t'i drejtoheni sporteleve fizike te ADISA. 

Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

- ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit 

144 02.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

02.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

 E refuzuar Nuk ka 

145 02.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

kompensim 

financiar 

02.02.2022 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 më 

poshtë kërkesën e qytetares për informacion. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj.. 

Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

146 03.02.2022 Kërkesë për 

informacion për 

njehsim 

03.02.2022 Përshëndetje ,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

E deleguar Nuk ka 

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


diplome 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 më 

poshtë kërkesën e qytetarit për informacion.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z ....Faleminderit 

147 03.02.2022 Kërkesë për 

info për 

tërheqjen e 

bonusit të 

fëmijës 

03.02.2022 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 

 E plotë Nuk ka 



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 

148 03.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

03.02.2022 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 

149 03.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

03.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, ju bëjmë me dije se 

dokumenti që keni nisur nuk hapet prandaj, 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 

150 04.02.2022 Kërkesë për 

info për 

tërheqjen e 

bonusit të 

fëmijës 

04.02.2022 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, 

duhen 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 

151 04.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedure dhe 

dokumentacioni

n për lidhjen e 

martesës 

04.02.2022 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; 

E plotë Nuk ka 



·         Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

·         Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

·         Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

·         Certifikatë lindje; 

·         Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin. Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të 

lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 

Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 

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

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

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



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

19:00.Faleminderit 

152 04.02.2022 Kërkesë për 

info 

për vend pune  

04.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

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

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim. Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

 E plotë  Nuk ka 

153 04.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

04.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem na dërgoni 

një kërkesë më të plotë si p.sh për cilin  shërbim keni 

aplikuar , etj. që të kemi mundësinë tju informojmë.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

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

19:00.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

154 06.02.2022 Kërkesë për 

info 

për njehsim 

diplome 

07.02.2022 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 qytetarit dhe foton e 

aplikimit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

155 07.02.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin 

për pasaportë 

biometrike 

07.02.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

biometrike"ju mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania. Referuar vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit 

Ju informojmë se: Për të kryer aplikimin për pajisje të 

Pasaportës Biometrike për herë të parë sic është rasti juaj, ju 

 E plotë Nuk ka 

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


nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania formularin 

e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar: 

                                                                                     

https://e-

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

13851 

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  

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 

156 07.02.2022 Kërkesë për 

info për shpallje 

martese 

07.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

2. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
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do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

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

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

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente: 

1. certifikatë lindje; 

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

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 

157 07.02.2022 Kërkesë për 

info për 

tërheqjen e 

07.02.2022 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 

 E plotë  Nuk ka 



bonusit të 

fëmijës 

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

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

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

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

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

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

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

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”. Personi i 

autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet të 

paraqitet pranë Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e 

financës, me qëllim dorëzimin e 2 (dy) certifikatave 

(familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut 

të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.   Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

158 07.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

07.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë si p.sh. nr. e aplikimit, 

etj 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 

 E refuzuar Nuk ka 



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

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

159 07.02.2022 Kërkesë për 

info për 

saktësim 

procedure 

07.02.2022 Përshëndetje  Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se fillimisht dokumentat duhen përkthyer dhe 

noterizuar dhe më pas të vazhdoni procedurën.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 

160 07.02.2022 Kërkesë për 

info për prokurë 

të posacme 

07.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju bëjmë me dije se 

prokura e posacme hartohet pranë zyrave noterialePër 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 

161 07.02.2022 Kërkesë për 

info për shpallje 

martese 

07.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se martesa nuk mund të lidhet para se të 

kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes, duke llogaritur të 

shtunat dhe të djelat.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 

162 07.02.2022 Kërkesë për 

info për pajisje 

me certifikatë 

për martesë 

07.02.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se certifikata personale  me shënimin për 

shpallje martese nuk lëshohet online përmes platformës e-

Albania por duhet të shkoni pranë zyrave të gjendjes 

civile.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 

163 07.02.2022 Kërkesë për 08.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem duhet t'i E plotë Nuk ka 



info për 

dokumentacioni

n që nevojitet 

për hyrjen në 

Gjermani pas 

martesës 

drejtoheni Amasadës Gjermane për procedurat që duhet të 

ndiqni për të hyrë në shtetin gjerman.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! 

164 08.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

aplikimit 

08.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se përgjigjja për aplikimin tuaj ju vjen në 

seksionin '' DOKUMENTAT E MIA '' në e-albania. 

Logohuni me të dhënat personale në platformë dhe shkoni 

tek ''HAPËSIRA IME'' për të kontrolluar përgjigjen. Në rast 

se nuk ju është kthyer përgjigje ju mund të gjurmoni 

aplikimin tuaj si më poshtë:Për të gjurmuar një aplikim të 

kryer në e-albania ju duhet të ndiqni vetëm dy hapa: 

1.      Të ruani numrin e referencës (që e keni gjithmonë të 

ruajtur në sesionin “Mesazhet e mia” në e-albania) 

2.      Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer 

aplikimin. Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer duhet të 

klikoni “Përdor” dhe më poshtë do t‘ju shfaqet kjo tabelë: 

Mjafton që ju të vendosni numrin e referencës në hapsirën 

boshe dhe më pas të klikoni butonin “Gjurmo”.Në tabelën 

më poshtë do tju dalë emërtimi i shërbimit dhe statusi në të 

cilin ndodhet aplikimi juaj.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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

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

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

165 07.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

aplikimit 

08.02.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se për të kërkuar informacion lidhur me 

transaksionet e 5-viteve të fundit  duhet të aplikoni 

shërbimin “Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për 

individët dhe personat juridikë (privatë dhe 

publikë)”  përmes platformës qeveritare e-Albania, në 

E plotë Nuk ka 



linkun:  

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service

_code=9477Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me 

shkrim, ku të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. 

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

Ajo do të ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-

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

të faqes dhe vijoni me plotësimin e formularit elekronik. 

Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të 

formularit.Numri i referencës së aplikimit do ju ndihmojë për 

të gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar 

mandatpagesën.Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund 

të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën, ose kryeni 

pagesën online përmes portalit e-Albania me një kartë debiti 

ose krediti.Pas kryerjes së pagesës  në bankë ose postë, duhet 

që t`i riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 

mandatpagesën.Ngarkimi i mandatpagesës: 

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

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

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

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

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

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

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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

19:00.Faleminderit! 

166 08.02.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA Kamëz 

08.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

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

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

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

E plotë Nuk ka 
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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! 

167 07.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

08.02.2022 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 

168 08.02.2022 Kërkesë për 

info për 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën për 

njësimin e 

diplomës së 

huaj 

08.02.2022 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 " Njësimi i diplomave dhe 

certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të 

lartë " ose klokoni 

linkun  https://ealbania.al/eAlbaniaServices/MAS/853/MAS_

853_n4_s2_ëeb.aspx  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 
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169 08.02.2022 Kërkesë për 

info për 

dokumentacioni

n për lejen e 

qarkullimit  

08.02.2022 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 facebook ku qytetari 

interesohet për vërtetimet që nevojiten për të bërë 

dokumentacionin e makinës në emër të një invalidi.Lutemi, 

një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

170 08.02.2022 Kërkesë për 

informacion 

zyrtar për 

gjendjen 

juridike të 

pronës 

09.02.2022 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)" 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 

171 09.02.2022 Kërkesë për 09.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më E plotë Nuk ka 

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


info për 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

2. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit. 

  

Nëse martesa do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit të 

afatit 10 ditor nga shpallja e martesës, duhet të pajisen me 

këto dokumente: 

1. certifikatë lindje; 

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

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! 

172 08.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

09.02.2022 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 

173 09.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

09.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Keni bërë kërkesë për informacion për gjendjen 

juridike të pronës apo për kompesim?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 

174 09.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

ecurinë e dosjes 

së kompesimit 

09.02.2022 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 më poshtë kërkesën e qytetarit në lidhje mbi ecurinë e 

dosjes.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

E deleguar Nuk ka 



tëFaleminderit. 

175 09.02.2022 Kërkesë për 

reset passëordi 

09.02.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Më pas mund të procedoni për 

aplikimin e rinovimit të pasaportës biometrike.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 

176 09.02.2022 Kërkesë për 

dokumentacioni

n e licencës 

arkeologjike 

09.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se 

bashkëlidhur do të gjeni kartelën informative të shërbimit që 

ju interesoheni.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 

177 09.02.2022 Kërkesë për 

info për 

shërbimin 

Vërtetim për 

pagesën e 

kontributeve të 

sigurimeve 

09.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

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

me search kërkoni shërbimin “Vërtetim për pagesën e 

kontributeve të sigurimeve shoqërore (pas datës 

01.01.2012)" dhe më pas  përzgjidhni rubrikën 

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

E plotë Nuk ka 



shoqërore (pas 

datës 

01.01.2012)" 

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

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

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

- ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

178 09.02.2022 Kërkesë për 

info për pajisjen 

me certificate 

pronësie 

09.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

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

me search kërkoni shërbimin “Lëshim certifikate pronësie" 

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 

E plotë Nuk ka 

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


"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

179 09.02.2022 Kërkesë për 

info për 

aplikimin për 

pasaportë 

biometrike 

10.02.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

biometrike"ju mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania. Referuar vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit 

Ju informojmë se: Për të kryer aplikimin për pajisje të 

Pasaportës Biometrike për herë të parë sic është rasti juaj, ju 

nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania formularin 

e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar: 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_

13882_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13882Pas shqyrtimit 

të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite për aplikim me 

procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 ditësh për aplikim 

normal nga Policia e Shtetit, dhe më pas duhet të vijoni me 

rezervimin e takimit prane zyrave të ALEAT.Për të rezervuar 

takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

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

të dhënat e kërkuara tek plotësimi i nr ID për fëmijën ju 

rikujtojmë që mund ta gjeni tek certifikata e lindjes 

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://rezervo.aleat.al/


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! 

180 09.02.2022 Kërkesë për 

info për 

procedurën e 

përfitimit të 

bonusit të 

fëmijës 

10.02.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe 

pranë Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky 

regjistrim nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania por 

mund ta kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të 

Gjendjes Civile.Për të kryer regjistrimin e fëmijës në 

regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, duhet të 

dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta:Prokurë e 

Posaçme për personin që do të kryejë regjistrimin dhe kopje 

të letërnjoftimeve elektronike të Dy prindërve;Aktin e lindjes 

të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar me vulë 

Apostile dhe i përkthyer në gjuhë n shqipe dhe i 

noterizuar.Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me 

qëllim përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis 

me 2 (Dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 

bonusin e lindjes”.Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e 

aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën 

familjare dhe Certifikatën personale të të porsalindurit. 

Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

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

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

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

edhe tërheqjen e çekut të bebes.Personi i autorizuar (i pajisur 

me prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Shërbimit 

Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin 

e Dy certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe 

përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së 

përcaktuar. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

E plotë Nuk ka 



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! 

181 10.02.2022 Kërkesë për 

info për 

procedurën e 

aplikimit të 

lejes së punës 

10.02.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet mbi lejen e punës që duhet të aplikojëLutemi për 

një përgjigje drejtuar emailit të mëposhtëm.Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

182 11.02.2022 Kërkesë për 

info për 

procedurën e e 

lidhjes së 

martesës me 

document 

identifikimi 

italiane kur ka 

skaduar ID 

shqiptare 

11.02.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

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

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket lidhjes së martesës kur i ka skaduar karta e identitetin 

dhe kërkon të bëj shpalljen e martesës me dokumentin e 

identifikimit italiane.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

183 11.02.2022 Kërkesë për 

pajisjen me 

certificate 

vaksinimi 

11.02.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

E deleguar Nuk ka 



e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të qytetares, e cila kërkon 

informacion për mos pajisjen me certifikatë 

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

juaj.Faleminderit! 

184 12.02.2022 Kërkesë për 

pajisjen me 

certificatë 

trungu 

14.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim. Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

185 12.02.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

14.02.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

E plotë Nuk ka 



186 12.02.2022 Kërkesë për 

info për 

procedurën e 

rinovimit të 

pasaportës 

biometrike 

14.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

biometrike"ju mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania. Referuar vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit 

Ju informojmë se: Për të kryer aplikimin për pajisje të 

Pasaportës Biometrike për herë të parë sic është rasti juaj, ju 

nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania formularin 

e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar: 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_

13882_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13882Pas shqyrtimit 

të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite për aplikim me 

procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 ditësh për aplikim 

normal nga Policia e Shtetit, dhe më pas duhet të vijoni me 

rezervimin e takimit prane zyrave të ALEAT.Për të rezervuar 

takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

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

të dhënat e kërkuara tek plotësimi i nr ID për fëmijën ju 

rikujtojmë që mund ta gjeni tek certifikata e lindjes 

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. Në fund zgjidh rezervo 

3. 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. 

E plotë Nuk ka 

187 12.02.2022 Kërkesë për 

info për 

procedurën e 

përfitimit të 

bonusit të 

14.02.2022 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 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
https://rezervo.aleat.al/


fëmijës kur lind 

jashtë vendit 

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

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

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

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

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

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

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”. Personi i 

autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet të 

paraqitet pranë Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e 

financës, me qëllim dorëzimin e 2 (dy) certifikatave 

(familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut 

të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.  Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

188 13.02.2022 Kërkesë për 

info për pajisjen 

me vërtetim për 

vitet e punës 

14.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

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

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

E plotë Nuk ka 



derdhur:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13885 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886 

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur 

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

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

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

portalit.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

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

08:00 deri në 19:00. 

189 13.02.2022 Kërkesë për 

info për 

ndryshimin e 

emrit 

14.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë ta përcjellim 

tek institucioni përgjegjës dhe 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 

E refuzuar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886


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! 

190 13.02.2022 Kërkesë për 

info për 

regjistrimin e 

fëmijës 

14.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë 

Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky regjistrim 

nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania por mund ta 

kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes 

Civile. Personi i ngarkuar për kryerjen e procedurave 

duhet të jetë i pajisur me prokurë nga të dy prindërit.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 gjuhë n 

shqipe dhe i noterizuar. 

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 

(Dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 

bonusin e lindjes”.Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e 

aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën 

familjare dhe Certifikatën personale të të porsalindurit. 

Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

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

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

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

edhe tërheqjen e çekut të bebes.Personi i autorizuar (i pajisur 

me prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Shërbimit 

Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin 

E plotë Nuk ka 



e Dy certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe 

përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së 

përcaktuar. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

191 14.02.2022 Kërkesë për 

info për masën 

e përfitimit të 

bonusit të 

fëmijë së lindur 

jashtë vendit 

14.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se afati i përfitimit të bonusit të fëmijës është 1 vit kalendarik 

nga dita e lindjes së foshnjës. Përsa i takon pyetjes suaj për 

regjistrimin e fëmijës mund ta kryeni në cdo kohë.Në lidhje 

me pyetje tuaj për masën e përfitimit në bazë të VKM nr 

288, 10.04.2020  

“Për Përcaktimin e Masës dhe të Procedurës së Dhënies së 

Ndihmës së Menjëhershme Financiare për foshnjat e 

Porsalindura dhe Mënyrën e Bashkëpunimit, Ndërmjet 

Institucioneve të Shërbimit Spitalor dhe atyre të Gjendjes 

Civile”Ndihma e menjëhershme financiare (bonusi) për 

prindin/prindërit me foshnja të porsalindura është, si më 

poshtë vijon: 
a) Në masën 40 000 (dyzet mijë) lekë për lindjen e foshnjës 

së parë; 

b) Në masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për lindjen e 

foshnjës së dytë; 

c) Në masën 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë për lindjen 

e foshnjës së tretë dhe të foshnjave 

të tjera në vijim; 

ç) Për prindërit që sjellin në jetë dy foshnja të lindura 

njëherësh (binjakë), masa e përfitimit do të 

jetë në masën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë për secilën 

foshnjë; 

d) Për prindërit që sjellin në jetë më shumë se dy foshnja të 

lindura njëherësh (trinjakë dhe më 

E plotë Nuk ka 



shumë), masa e përfitimit do të jetë në masën 120000 

(njëqind e njëzet mijë) lekë për secilën foshnjë 

Prokura hartohet në prezencën e të dy prindërve. 

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! 

192 14.02.2022 Kërkesë për 

info për 

caktimin e dates 

së provimit të 

licencës së 

mjeksisë 

14.02.2022 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 nëse është përcaktuar data e provimit të licencës 

mjekësi e përgjithshme.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

193 14.02.2022 Kërkesë për 

info për 

aplikimin e 

lejes së 

legalizimit 

15.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se 

informacioni i dërguar nga ju është i paqartë.Në mënyrë që 

tju japim një përgjigje të saktë dhe një orientim sa më të 

mirë, lutemi për plotësimin e një kërkese të mirë 

argumentuar në të cilën të sqaroni hollësisht të gjitha 

pretendimet tuaja, duke bashkëlidhur faktet dhe dokumentat 

me të cilat ju mbështesni pretendimet tuaja si dhe 

dokumentacionin tekniko - ligjor të pasurisë objekt i 

shqetësimit tuaj.Kërkesën drejtojeni pranë Zyrës Rajonale të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës që mbulon pasurinë 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 



19:00.Faleminderit! 

194 14.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

15.02.2022 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 

195 14.02.2022 Kërkesë e 

paqartë 

15.02.2022 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 

196 11.02.2022 Ankesë për 

punonjës të 

Zyrës ADISA 

Fier 

15.02.2022 E nderuar Znj. E mirëkuptojmë vendimin për tu tërhequr nga 

takimi i paracaktuar për të diskutuar në lidhje me 

pretendimin Tuaj.Gjithsesi, duam t’Ju theksojmë se për ne 

prioritet është shërbimi sa më cilësor ndaj qytetarëve 

dhe kësisoj, në asnjë moment askush nuk është përpjekur të 

fshehë asnjë fakt nga Ju.Sa më sipër, do të vazhdojmë 

verifikimet lidhur me çështjen dhe mbetemi të hapur për t’Ju 

ndihmuar më tej.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

197 14.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

aplikimit 

15.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se përgjigjja për aplikimin tuaj ju vjen në 

seksionin '' DOKUMENTAT E MIA '' në e-albania. 

Logohuni me të dhënat personale në platformë dhe shkoni 

tek ''HAPËSIRA IME'' për të kontrolluar përgjigjen. Në rast 

se nuk ju është kthyer përgjigje ju mund të gjurmoni 

aplikimin tuaj si më poshtë:Për të gjurmuar një aplikim të 

kryer në e-albania ju duhet të ndiqni vetëm dy hapa: 

1.      Të ruani numrin e referencës (që e keni gjithmonë të 

ruajtur në sesionin “Mesazhet e mia” në e-albania) 

E plotë Nuk ka 



2.      Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer 

aplikimin. Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer duhet të 

klikoni “Përdor” dhe më poshtë do t‘ju shfaqet kjo tabelë: 

Mjafton që ju të vendosni numrin e referencës në hapsirën 

boshe dhe më pas të klikoni butonin “Gjurmo”. 

Në tabelën më poshtë do tju dalë emërtimi i shërbimit dhe 

statusi në të cilin ndodhet aplikimi juaj.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

198 14.02.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin 

për njehësimin 

e diplomës. 

15.02.2022 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/znj. Dalo, që kërkon të informohet në lidhje me aplikimin 

për njehësimin e diplomës.Sa më sipër lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

199 15.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

aplikimit 

16.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije ju 

mund ta gjurmoni aplikimin nëpërmjet llogarisë suaj. Duke 

qënë se aplikimi bëhet në portal në llogarinë personale ne 

nuk mund ta gjurmojmë. Gjithashtu, ju mund të kontaktoni 

ASHK në kontaktet e mëposhtme:ankesa@ashk.gov.al 

ose 0800 88 11.Gjithë të mirat! 

E refuzuar Nuk ka 

200 15.02.2022 Kërkesë për 

info mbi afatin 

e lidhjes 

martesës pas 

shpalljes 

16.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se martesa nuk mund të lidhet para se të 

kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes, duke llogaritur të 

shtunat dhe të djelat.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 

E plotë Nuk ka 



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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

201 15.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

aplikimit për 

njësimin e 

diplomës 

16.02.2022 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. ..., i cili  kërkon të informohet në lidhje me aplikimin e 

kryer më datë 10.12.2021 për njehësimin e diplomës.Sa më 

sipër lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

202 15.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

dokumentacioni

n e ndryshimit 

të vendbanimit 

16.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të bërë ndryshimin e vendbanimit fillimisht duhet të bëni 

rezervimin nga e-albania duke aplikuar shërbimin. Aplikim 

për ndryshim/saktësim vendbanimit 

https://e-

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

14419. Më pas, do të paraqiteni në sportelet e gjendjes civile 

të lagjes ku do të banoni në qytetin e Durrësit, ku do të 

dorëzoni dhe dokumentin e noteruar të banesës që mund të 

jetë një nga ato mëposhtë: 

 Certifikatë pronësie 

 Kontratë qiraje 

 Akt - përdorim banese 

 Letërnjoftim elektronik brenda afatit të vlefshmërisë 

Nëse në certifikatën familjare në Përmet, figuroni edhe me 

pjestarë të tjerë të familjes, fillimisht do kërkoni Vecim 

familje, pastaj do bëni ndryshimin e vendbanimit nga 

Përmeti në Durrës.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://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419


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

203 15.02.2022 Kërkesë për 

info për 

provimin që 

duhet të zhvilloj 

pas heqjes së 

lejes së 

drejtimit 

16.02.2022 Përshëndetje znj. ….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë 

zyrtar ku qytetari interesohet për provimin që duhet të 

zhvilloj pas heqjes së lejes së drejtimit.Lutemi, një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

204 16.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

gjëndjen 

juridike të 

pronës 

16.02.2022 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 verifikimin 

online të gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të 

tjera të pasurisë së paluajtshme " dhe më pas  përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali 

përdoret pasi të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni 

një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

- ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

- ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 

E plotë Nuk ka 

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


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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

205 16.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfitimin e 

kompesimit të 

pronës 

16.02.2022 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 më 

poshtë kërkesën e qytetarit në lidhje me aplikimin që duhet 

të kryej për kompesimin e pronës.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z. ....Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

206 16.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfitimin e të 

ardhurave të 

barrëlindjes 

16.02.2022 Përshëndetje!Në përgjigje të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se të ardhura nga barrëlindja përfitojne vetëm personat e 

siguruar (nëpërmjet punësimit ose vetëpunësimit) të cilët 

plotësojne kushtet e nenit 27, te ligjit nr. 7703, datë 

11.05.1993, "Për sigurimet shoqërore në Republikën e 

Shqipërisë", i ndryshuar,  në të cilin është përcaktuar si në 

vijim:E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar 

për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 

muaj  periudhë sigurimi në total (këtu përfshihen të gjitha 

punët e kryera në vite), deri në momentin që i lind e drejta 

për përfitim të paralindjes, dhe nga këto 12 muaj të paktën 

një muaj sigurim ta ketë gjatë shtatëzanisë.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 

207 16.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

16.02.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

E deleguar Nuk ka 



pajisjes me 

vërtetim për 

individ të 

paregjistruar 

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 pajisjen me vërtetim për individ të 

paregjistruar.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

208 16.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjes me 

rinovimit të 

patentës në 

momentin që ai 

jeton jashtë 

vendit 

17.02.2022 Përshëndetje znj. …Duke ju uruar një vit të mbarë dhe 

falenderuar për bashkëpunimin e deritanishëm po ju 

përcjellim emailin e mëposhtëm. 

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 ardhur në emailin tonë zyrtar, ku 

z…..  kërkon të informohet mbi procedurën që duhet të 

ndjeki për kryerjen e rinovimit të patentës në momentin që ai 

jeton jashtë vendit..Lutemi për një përgjigje drejtuar 

kërkesës së qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

209 16.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

plotësimin A1Z 

17.02.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e qytetarit të ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me 

mundësinë e plotësimit të formularit A1Z.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 



210 16.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjes me 

certificatë 

trungu 

17.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim.Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

211 16.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

aplikimin për 

pension pleqërie 

17.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, nëse e kemi kuptuar 

qartë po ju bëjmë me dije si më poshtë vijon se si mund të 

aplikoni për pension pleqërie:Për të marrë shërbimin e 

kërkuar mund të aplikoni në portalin e-Albania.  

Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin “Aplikim për pension pleqërie, suplementar pilot, 

suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar për 

akademik" 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.  

https://e- Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 

përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 

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

përdorimin e portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet 

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

mund të merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke 

klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-

Albania.Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju 

mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i 

E plotë Nuk ka 

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


gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

212 17.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

ankesën e kryer 

17.02.2022 Përshëndetje znj. …Si nëpërmjet telefonit, ashtu edhe e-

mailit, jeni kontaktuar nga z…. me pozicion Drejtor në 

Drejtorinë e Administrimit të Qendrave.Numri i tij i 

kontaktit është: 0697738939.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

213 17.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

problematikën e 

hasur për 

pajisjen me 

vërtetim si 

individ i 

paregjistruar  

17.02.2022 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 të informohet mbi 

pajisjen me vërtetim për individ të paregjistruar.Lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

214 17.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për pajisjen me 

nr matrikulle 

17.02.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Mëposhtë gjeni kërkesën 

e qytetarit të ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me 

shqetësimin e paraqitur.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

215 17.02.2022 Kërkesë për 17.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se E plotë Nuk ka 



info mbi afatin 

e kthimit të 

përgjigjes nga 

Policia Shtetit 

për formularin e 

rinovimit të 

pasaportës 

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 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 

216 17.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për pajisjen me 

Vërtetim për 

pagimin e 

kontributeve për 

individin  

17.02.2022 Përshëndetje znj. Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

si më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

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

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin 

“Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin " dhe më 

pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

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

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

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 

përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 

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

përdorimin e portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet 

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

mund të merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke 

klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. 

Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e Tiranës) 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

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


19:00.Faleminderit! 

217 17.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për pajisjen me 

Vërtetim për 

derdhje 

kontributesh në 

kooperativa 

bujqësore  

17.02.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a 

specifikoni problematikën që hasni në portal që të kemi 

mundësinë tju informojmë. Vërtetimin e derdhjes së 

kontributeve mund ta merrni vetëm nëpërmjet llogarisë suaj 

në portal.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 

218 17.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjek 

aplikimin për 

ID kartë  

17.02.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se përsa i përket shërbimit " Aplikim për kartë 

identiteti"ju mund të ju duhet të bëni rezervimin në 

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

të dhënat e kërkuara. 

 Zgjidh datën dhe orarin 

 Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Më pas 

paraqituni në ditën dhe orën e caktuar me kuponin e blerë në 

Postën Shqiptare si dhe dokumentin e identifikimit.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! 

E plotë Nuk ka 

219 17.02.2022 Kërkesë jashtë 

kompetencave 

të institucionit  

17.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se për këtë informacion duhet të drejtoheni 

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 refuzuar Nuk ka 

220 17.02.2022 Kërkesë për 

reset passëordi 

në llogarinë 

18.02.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


ealbania adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

221 18.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfitimin e 

shërbimit 

Pension 

Familjar  

18.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj për informacion, ju 

bëjmë me dije se ju mund të aplikoni nëpërmjet portalit e-

Albania për shërbimin që kërkoni.Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin “Aplikim 

për pension familjar" dhe më pas  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Pasi të kryeni aplikimin, duhet të dorëzoni 

dokumentacionin nëpërmjet shërbimit postar pranë 

Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore që mbulon 

vendbanimin tuaj.  Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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

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

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

222 18.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës së 

lindur jashtë si 

dhe regjistrimit  

18.02.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

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

lindjes së foshnjës. Për të kryer regjistrimin e fëmijës në 

regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, duhet të 

dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

E plotë Nuk ka 



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! 

223 18.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

shërbimin 

“Licencimi i 

individëve për 

herë të parë 

(shkalla e dytë), 

për ushtrimin e 

aktivitetit në 

fushën e 

vlerësimit të 

pasurive të 

21.02.2022 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 “Licencimi i individëve për 

herë të parë (shkalla e dytë), për ushtrimin e aktivitetit në 

fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme" 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. dhe 

më pas linkun e shërbimit:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/MIE/9287/MIE_9287_n3_s1_ëe

E plotë Nuk ka 

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


paluajtshme" b.aspx?service_code=9287 

Në vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në 

përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 

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

përdorimin e portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet 

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

mund të merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke 

klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-

Albania.Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju 

mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA. Sportelet i 

gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

224 19.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

gjurmimin e 

aplikimit 

21.02.2022 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 në fletën e aplikimit shikoni datën e fillimit dhe 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


përfundimit të afatit ligjor të shërbimit të kërkuar.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! 

225 20.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certifikatë 

martese 

21.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për t'u pajisur me certifikatë nga akti i martesë në rastin kur 

martesa është lidhur para vitit 2008 ju duhet të paraqiteni 

pranë sporteleve të Gjendjes Civile ku ju keni 

vendbanimi.  Gjithashtu ku dokument që të jetë i vlefshëm 

jashtë vendit duhet përkthyer  dhe noterizuar. Dokumenti 

duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në 

Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas ju 

vazhdoni procedurat në Maltë. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

226 20.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certifikatë 

vaksinimi 

21.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

pas kryerjes së një ose dy dozave të vaksinimit, ju do të 

njoftoheni nëpërmjet një mesazhi në telefonin tuaj kur 

certifikata të jetë gati për t’u shkarkuar në portalin e-

Albania.Pas ardhjes së mesazhit, mjafton të futeni në e-

Albania me të dhënat tuaja personale dhe të kërkoni këtë 

shërbim: “Certifikatë Vaksinimi Covid-19”.Pasi ta shkarkoni 

Certifikatën e vaksinimit Covid-19 me kodin unik, Ju mund 

ta gjeni në çdo kohë në seksionin “Dokumentet e mia” tek 

hapësira juaj në portalin e-Albania.Për të scanuar certifikatën 

e vaksinimit duhet të provoni skanimin e dokumentit me anë 

te shërbimit  "CovidPassAl", të cilin e gjeni në aplikacionin 

e-albania.Duhet te keni parasysh se, scanimi i certifikatës 

bëhet vetëm nga aplikacioni i e-albania.Nëse nuk e kryeni 

dot këtë procedurë mund të paraqiteni në sportelet 

E plotë Nuk ka 
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ADISA.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! 

227 19.02.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

21.02.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

lutem klikoni linkun : https://ëëë.adisa.gov.al/mundesi-

punesimi/  për të parë vëndet vakante në ADISA për secilin 

qytet, dhe  informacionin përkatës për secilin pozicion . Në 

linkun e mesipërm do të gjeni edhe adresën e emailit ku 

duhet të dërgoni aplikimin tuaj për punësim.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 

228 21.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

njësimin e 

diplomës së së 

lëshuar jashtë 

vendit 

21.02.2022 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…, i cili  kërkon të informohet në lidhje me aplikimin e 

kryer  për njehësimin e diplomës.Sa më sipër lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

229 21.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

aplikimit 

21.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se përgjigjja për aplikimin tuaj ju vjen në 

seksionin '' DOKUMENTAT E MIA '' në e-albania. 

Logohuni me të dhënat personale në platformë dhe shkoni 

tek ''HAPËSIRA IME'' për të kontrolluar përgjigjen. Në rast 

se nuk ju është kthyer përgjigje ju mund të gjurmoni 

aplikimin tuaj si më poshtë:Për të gjurmuar një aplikim të 

kryer në e-albania ju duhet të ndiqni vetëm dy hapa: 

 Të ruani numrin e referencës (që e keni gjithmonë të 

ruajtur në sesionin “Mesazhet e mia” në e-albania) 

 Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer 

E plotë Nuk ka 
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aplikimin. Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer 

duhet të klikoni “Përdor” dhe më poshtë do t‘ju 

shfaqet kjo tabelë: 

Mjafton që ju të vendosni numrin e referencës në hapsirën 

boshe dhe më pas të klikoni butonin “Gjurmo”.Në tabelën 

më poshtë do tju dalë emërtimi i shërbimit dhe statusi në të 

cilin ndodhet aplikimi juaj.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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

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

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

230 20.02.2022 Ankesë për një 

punonjës së 

ASHK-së 

21.02.2022 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, ankesën e qytetarit për 

punonjësen tuaj znj..., për aplikimin që kam bërë me nr 

64658 datë 16/11/2021 dhe përllogaritjet që ka bërë me datë 

15/02/2022 , duke më krijuar një dëm ekonomik prej 304804 

lek. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

231 21.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfitimin e 

lejes së lindjes 

21.02.2022 Përshëndetje! Në lidhje me sa keni shkruar, ju bëjmë me dije 

se, nëpërmjet sigurimit vullnetar nuk mund të përfitohen të 

ardhura për barrëlindja, nga skema e sigurimeve shoqërore. 

(Sigurimi vullnetar bëhet për të siguruar vjetërsi në punë për 

efekt pensioni pleqërie, familjar, invaliditet).Të ardhura nga 

barrëlindja përfitojne vetëm personat e siguruar (nëpërmjet 

punësimit ose vetëpunësimit) të cilët plotësojne kushtet e 

nenit 27, te ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, "Për sigurimet 

shoqërore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar,  në të 

E plotë Nuk ka 



cilin është përcaktuar si në vijim:E ardhura për barrëlindje i 

paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, 

kur ajo ka 12 muaj  periudhë sigurimi në total (këtu 

përfshihen të gjitha punët e kryera në vite), deri në momentin 

që i lind e drejta për përfitim të paralindjes, dhe nga këto 12 

muaj të paktën një muaj sigurim ta ketë gjatë 

shtatëzanisë.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! 

232 21.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfitimin e 

lejes së lindjes 

22.02.2022 Përshëndetje znj. ..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari 

kërkon të informohet për procedurën që duhet të ndjekë për 

të përfituar lejen e lindjes.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

233 21.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

aplikimit 

22.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

për tu informuar mbi statusin e aplikimit tuaj nëse nuk e 

gjurmoni dot nëpërmjet llogarisë tuaj në eAlbania lutemi, 

telefononi call center e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

0800 88 11.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

234 21.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

aplikimit për 

leje pune 

22.02.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

E deleguar Nuk ka 



e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet mbi aplikimin që ka kryer për lejen e punës më 

datë 11.02.2022.Lutemi për një përgjigje drejtuar emailit të 

mëposhtëm.Faleminderit  

235 21.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përfitimin e 

vërtetimit 

derdhje 

kontributesh në 

bujqësi 

22.02.2022 Përshëndetje znj.Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

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

tej me search kërkoni shërbimin “Vërtetim i pagesës së 

kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi" ose në linkun 

https://e-

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

5035 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.aspxNë vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

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


19:00.Faleminderit! 

236 21.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

22.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e ardhshëm 

nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

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

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 

E plotë Nuk ka 



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! 

237 21.02.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

22.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

E plotë Nuk ka 

238 22.02.2022 Kërkesë për 

info statusin 

juridik të pronës 

22.02.2022 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 dhënie të 

informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme" ose 

në linkun https://e-

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

9476 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 –

E plotë Nuk ka 

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


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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

239 22.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

pajisjes me 

librezë pensioni 

22.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për t'u pajisur me librezë pensioni ju mund të 

paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve 

Shoqërore, e cila mbulon vendbanimin tuaj. Gjithashtu ju 

mund të aplikoni nëpërmjet portalit eAlbania për tu pajisur 

me Vërtetim Pensioni, i cili ka të njëjtë vlerë ligjore si 

libreza e pensionit. Mëposhtë po ju përshkruaj si mund të 

pajiseni me Vërtetim Pensioni.Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin 

“Vërtetim pensioni" ose në linkun https://e-

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

5033 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.aspxNë vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

E plotë Nuk ka 

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


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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.Nëse keni 

vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni 

sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

240 22.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

regjistrimit të 

fëmijës së 

lindur jashtë 

22.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë 

Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky regjistrim 

nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania por mund ta 

kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. 

Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve 

tuaj këto dokumenta:Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të Dy prindërve;Aktin e lindjes të mbajtur jashtë 

shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i 

përkthyer në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

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

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”.Në vijim, 

prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, Certifikatën e 

aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe Certifikatën 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


personale të të porsalindurit. Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet 

personalisht nga prindi/prindërit dhe afati është 1 vit 

kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk 

mund të jeni të pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund 

të autorizoni një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si 

edhe të kryejë edhe tërheqjen e çekut të bebes.Personi i 

autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet të 

paraqitet pranë Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e 

financës, me qëllim dorëzimin e Dy certifikatave (familjare 

dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të 

lindjes, sipas masës së përcaktuar. Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

241 23.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

aplikimit 

pasaportë për 

fëmijën 

23.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

biometrike"ju mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania. Referuar vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit 

Ju informojmë se: Për të kryer aplikimin për pajisje të 

Pasaportës Biometrike për herë të parë sic është rasti juaj, ju 

nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania formularin 

e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar: 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_

13882_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13882.Pas shqyrtimit 

të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite për aplikim me 

procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 ditësh për aplikim 

normal nga Policia e Shtetit, dhe më pas duhet të vijoni me 

rezervimin e takimit prane zyrave të ALEAT.Për të rezervuar 

takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

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

të dhënat e kërkuara tek plotësimi i nr ID për fëmijën ju 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/13882/DPPSH_13882_n3_s1_web.aspx?service_code=13882
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rikujtojmë që mund ta gjeni tek certifikata e lindjes. 

 Zgjidh datën dhe orarin 

 Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë0800 

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! 

242 23.02.2022 Ankesë për mos 

lëvrimin e 

shërbimit nga 

ASHK brënda 

afatit ligjor 

23.02.2022 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, ankesën e qytetarit në lidhje me 

aplikimin e kryer për pajisje me Certifikatë Pronësie.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

243 24.02.2022 Ankesë mbi 

heqjen e 

ndihmës 

ekonomike 

24.02.2022 Përshëndetje znj......Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme ku qytetari 

kërkon të informohet mbi mos përfitimin e ndihmës 

ekonomike.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

244 24.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

24.02.2022 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 

E plotë Nuk ka 



legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të 

lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 



Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

245 24.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

kërkesës për 

legalizim të 

bërë në vitin 

2015 

25.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet t'i drejtoheni me një kërkesë me shkrim Drejtorisë 

Vendore përkatëse duke shprehur qartë kërkesë tuaj si dhe 

duke bashkëlidhur fotokopje të dokumentave që dispononi. 

Kontaktet e Drejtorisë si mëposhtë vijon: 

INA PELESHKA 

Drejtoria Vendore Tirana Jug 

Adresa:  Tirana Business Park, Rinas 
Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

246 25.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

vërtetim derdhje 

kontributesh 

25.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

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

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908


https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13885 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886 

 Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 

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

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

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

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

portalit.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

247 25.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

28.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim.Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

248 25.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

28.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se për 

shërbimin elektronik "Aplikim për pasaportë biometrike" 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886


statusin e 

aplikimit për 

pasaportë 

biometrike 

tërheqja e pasaportës bëhet në Rajonin e 

Policisë/Komisariatin e Qytetit nën juridiksion, nga aplikanti 

ose me prokurë sikurse në aplikim.Afati kohor i prodhimit të 

pasaportës është 15 ditë dhe për pasaportë me procedurë të 

përshpejtuar 2-3 ditë (përjashtohen ditët pushim të festave 

zyrtare).  Në rast dokumentacioni gabim, koha e prodhimit 

zgjat më shumë ditë.Gjithashtu ju mund ta kontrolloni 

statusin e aplikimit në linkun: https://ëëë.aleat.al/al/check-

status/CheckStatusForm. Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

249 26.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mënyrën e 

regjistrimit të 

vendimit të 

gjykatës së 

formës së prerë 

28.02.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se ju 

mund të aplikoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin e 

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

apo të një akti administrative”Ju mund të aplikoni për 

shërbimin e kërkuar në  platformën qeveritare e-Albania në 

linkun: https://e-

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

9444 dhe aplikoni duke plotësuar formularin elektronik që 

shfaqet në platformë dhe duke ngarkuar dokumentacionin e 

nevojshëm për lëvrimin e shërbimit.Në hapin e dytë duhet të 

shtoni edhe këto shërbime: 

 L1- Lëshim certifikate pronësie; 

 I5- Lëshim kopje kartele te pasurisë; 

 I4- Lëshim kopje te fragmentit te hartës kadastrale. 

 

Dokumentacioni i nevojshëm për t`u ngarkuar është Vendimi 

i Gjykatës ose çdo document tjetër duhet të ngarkohet në të 

gjitha rubrikat e detyrueshme në hapin e tretë.Aplikimi 

për shërbimin “Aplikim për regjistrimin e kalimit të 

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

akti administrative” penalizohet me gjobë, 30 ditë pas datë 

që vendimi ka marrë formë të prerë. Në hapin e tretë, si datë 

E plotë Nuk ka 

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


lëshimi të dokumentit do të vendosni datën e marrjes formë 

të prerë. 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 na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit 

250 28.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

28.02.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim.Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

251 28.02.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

vërtetim për 

01.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

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

me search kërkoni shërbimin “Aplikimi për vërtetim pagë 

E plotë Nuk ka 



pagesën e 

papunësisë 

papunësie" ose në linkun: https://e-

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

7182 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, 

Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari 

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

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

252 01.03.2022 Kërkesë për 

asistencë  mbi 

problematikën e 

paraqitur në 

deklarimin e 

sigurimeve 

01.03.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

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

procedurën që duhet të ndjek për problematikën e 

E deleguar Nuk ka 

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


mëposhtme:Faleminderit! 

253 01.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

aplikimit për 

pasaportë 

biometrike 

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

shërbimin elektronik "Aplikim për pasaportë biometrike" 

tërheqja e pasaportës bëhet në Rajonin e 

Policisë/Komisariatin e Qytetit nën juridiksion, nga aplikanti 

ose me prokurë sikurse në aplikim.Afati kohor i prodhimit të 

pasaportës është 15 ditë dhe për pasaportë me procedurë të 

përshpejtuar 2-3 ditë (përjashtohen ditët pushim të festave 

zyrtare).  Në rast dokumentacioni gabim, koha e prodhimit 

zgjat më shumë ditë.Gjithashtu ju mund ta kontrolloni 

statusin e aplikimit në linkun: https://ëëë.aleat.al/al/check-

status/CheckStatusForm. Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

E plotë Nuk ka 

254 01.03.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

regjistrimin e 

vendimit të 

gjykatës së 

formës së prerë 

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

nëse keni vështirësi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund 

t'i drejtoheni sporteleve fizikie të ADISA. Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

255 02.03.2022 Kërkesë e 

paplotë 

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

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Ju e keni regjistruar kontratën e shit blerjes në 

ASHK? Gjithashtu dokumentat bashkelidhur jane të pa 

lexueshme.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

E refuzuar Nuk ka 

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


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! 

256 02.03.2022 Kërkesë për 

statusin e 

aplikimit 

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

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

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

tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund 

të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

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

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

Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë aplikimet që 

keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar dhe 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 

257 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

përjashtimin ng

a tatimi mbi të 

ardhurat e 

pensionit në 

rastin e 

shtetasve 

amerikan që 

përfitojnë një 

pension në 

SHBA 

02.03.2022 Përshëndetje znj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni mëposhtë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar, të 

cilët kërkojnë të informohen mbi përjashtimin nga tatimi mbi 

të ardhurat e pensionit në rastin e shtetasve amerikan që 

përfitojnë një pension në SHBA.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

258 02.03.2022 Kërkesë për 

info për mos 

pasqyrimin e 

02.03.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

E deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


certifikatës së 

shërimit në 

portalin e-

albania. 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Në emailin e 

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

zyrtar, e cila kërkon të informohet për mos pasqyrimin e 

certifikatës së shërimit në portalin e-albania. 

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

juaj.Faleminderit! 

259 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

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

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

1974, ose 1974 e në vijim.Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

260 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certifikatë nga 

akti i lindjes 

para vitit 2008 

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

shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë 

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

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

dokumentin e kërkuar. Pasi kryeni aplikimin online ju duhet 

të parqiteni pranë Njësisë Administrative për ta tërhequr.Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

261 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi hapjen 

e aplikimeve 

02.03.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

E deleguar Nuk ka 



për formularin 

A1Z 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e qytetarit të ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me 

shqetësimin e paraqitur.Faleminderit 

262 02.03.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

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

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

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

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

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

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 

263 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi afatin 

dhe procedurën 

e regjistrimit të 

fëmijës së 

lindur jashtë 

vendit 

02.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

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

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

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

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

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

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

E plotë Nuk ka 

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


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! 

264 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

shërbimin kalim 

pronësie 

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

kalimi i pronësisë kryhet para noterit dhe sipas kushteve që 

bien dakort të dy palët. Më pas bëhet regjistrimit nëpërmjet 

portalit.Nëse keni vështirsi të aplikoni nëpermjet portalit ose 

keni nevojë për asistencë Ju mund t'i drejtoheni sporteleve 

fizikie te ADISA.Sportelet në Tiranë i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

265 02.03.2022 Kërkesë për 03.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më E plotë Nuk ka 



info mbi 

shërbimin 

“Vërtetim për 

pagimin e 

kontributeve për 

individin"  

poshtë: Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

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

me search kërkoni shërbimin “Vërtetim për pagimin e 

kontributeve për individin" ose në linkun: 

https://e-

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

11167 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën 

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

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

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

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

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit 

266 02.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen“Certifi

03.03.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11167
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katën e ekspertit 

zjarrfikës privat 

" 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të informohet për 

kërkesën e tij për tu pajisur me shërbimin "Certifikatën e 

ekspertit zjarrfikës privat" për të cilin e kanë informuar që 

për këtë çështje do të informoheni online.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z....Faleminderit! 

267 03.03.2022 Kërkesë për 

info mbi për 

procedurën 

që duhet 

të kryej për 

pasqyrimin e 

certifikatë së 

shërimit të 

bashkëshortit 

shtetas të huaj 

03.03.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

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

informohet për procedurën që duhet të kryej për pasqyrimin 

e certifikatë së shërimit të bashkëshortit shtetas të 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

268 03.03.2022 Kërkesë për 

info mbi kërkon 

të informohet 

mbi aplikimin e 

kryer 27/07/202

1 për Kalim 

Pronësie të 

objektit pa 

titull/truallit 

funksional/ 

oborrit në 

përdorim 

03.03.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

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

informohet mbi aplikimin e kryer 27/07/2021 për Kalim 

Pronësie të objektit pa titull/truallit funksional/ oborrit në 

përdorim Nr.prot, 13555 Date 

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

E deleguar Nuk ka 



Nr.prot, 13555 

Date 

27/07/2021. 

juaj.Faleminderit! 

269 03.03.2022 Kërkesë për 

info mbi afatin 

ligjor për 

lëvrimin e 

shërbimit 

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

datën  e përfundimit të shërbimit që ju keni aplikuar mund ta 

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

Për më shumë informacion mbi shërbimin bashkëlidhur 

mund të gjeni kartelën informative.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

270 03.03.2022 Kërkesë për 

info për pajisjen 

me certifikatë 

nga akti i 

martesë 

03.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për t'u pajisur me certifikatë nga akti i martesë në rastin kur 

martesa është lidhur para vitit 2008 ju duhet të paraqiteni 

pranë sporteleve të Gjendjes Civile ku ju keni 

vendbanimi.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

ora 08:00 deri në 19:00.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

271 03.03.2022 Kërkesë për 

info për 

transaksionet e 

kryera 5 vitet e 

fundit 

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

duhet të aplikoni shërbimin “Aplikim për informacion zyrtar 

të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe 

publikë)”  përmes platformës qeveritare e-Albania, në 

linkun:https://e-

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

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

të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo kërkesë 

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

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

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

dhe vijoni me plotësimin e formularit elekronik. Klikoni 

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

referencës së aplikimit do ju ndihmojë për të gjurmuar 

E plotë Nuk ka 



aplikimin dhe ngarkuar mandatpagesën.Shkarkoni 

mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në bankë për 

të kryer pagesën, ose kryeni pagesën online përmes portalit 

e-Albania me një kartë debiti ose krediti.Nëse pagesa kryhet 

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

aplikimit për të ngarkuar mandatpagesan.Ngarkimi i 

mandatpagesës:Duhet të  logoheni në e-Albania dhe të 

kërkoni shërbimin e aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri 

por do të shkoni në fund të formularit, në seksionin “Dërgo 

mandat-pagesën e një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha 

fushat, numrin e referencës së aplikimit e gjeni edhe tek 

“Mesazhet e mia”, ngarkoni faturën dhe më pas klikoni 

“Dërgo”.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

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

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

272 03.03.2022 Kërkesë për 

info për pajisjen 

me vërtetim për 

kontributet e 

derdhura 

04.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

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

tej me search kërkoni shërbimin “Vërtetim për periudha pune 

në ndërmarrje shtetërore (para datës 01.01.1994) " si 

dhe “Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve 

shoqërore nga 01.01.1994 deri 31.12.2011”ose në linket 

mëposhtë: 

https://e-

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

13886 

https://e-

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

13888 

Më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, Ju 

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

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

këtë lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në 

E plotë Nuk ka 

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


vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin 

e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

273 03.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

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

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Do ishte e nevojshme nr i aplikimeve për të 

cilat ju keni ankesë. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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

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

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

274 03.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

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

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Do ishte e domosdoshme nr i aplikimit që keni 

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

keni kryer pagesën si dhe mandat pagesën.Për cdo pyetje ose 

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

E refuzuar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


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! 

275 03.03.2022 Ankesë për mos 

marrje shërbimi 

në brenda 

afateve ligjore 

04.03.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit, i cili nuk ka marrë 

shërbimin e kërkuar. Pagesa është kryer online.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

276 04.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mundësinë dhe 

kriteret e hapjes 

së një zyre 

ADISA 

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

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 

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

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

Kryeministrisë. ADISA ështe ngritur dhe funksionon bazuar 

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

ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e 

Shqipërisë”. ADISA nëpërmjet sporteleve fizike në zyrat 

Rajonale, vendore dhe zyrave me një ndalesë prane 

bashkive, asiston qytetarët në procesin e aplikimit për 

përfitimin e shërbimeve publike.Sa më sipër, Ju informojmë 

se shtrirja në territor e ADISA-s realizohet nëpërmjet planit 

vjetor të punës se këtij institucioni  dhe nuk është proces qe 

iniciohet nga institucione/ subjekte të tjera shtetërore apo 

private.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

277 04.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

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

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Karta e identitetit do ishte e nevojshme për të 

E refuzuar Nuk ka 



kuptuar ku qëndron problematika.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

278 04.03.2022 Kërkesë statusin 

e aplikimit 

04.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

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

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

tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund 

të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

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 

279 04.03.2022 Kërkesë për 

info kohën kur 

mund të 

aplikohet për 

rinovim 

pasaportë 

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

për rinovim pasaporte biometrike 3 - 6 muaj para afatit të 

skadencë.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

280 04.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

konfirmimin e 

lejes së 

barrlindjes 

07.03.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

E deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


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

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

të informohet nëse është konfirmuar leja e 

barrlindjes.Bashkëlidhur ID kartë.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të znj...Faleminderit! 

281 05.03.2022 Ankesë mbi 

vonesën e 

lëvrimit të 

shërbimit të 

ASHK-së 

07.03.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit si dhe dokumentacionin 

që vërteton kryerjen e pagesës online.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

282 05.03.2022 Ankesë mbi 

vonesën e 

lëvrimit të 

aplikimit për 

leje legalizimi 

07.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet t'i drejtoheni me një kërkesë me shkrim 

Drejtorisë Vendore përkatëse duke shprehur qartë kërkesë 

tuaj si dhe duke bashkëlidhur fotokopje të dokumentave që 

dispononi. Kontaktet e drejtorive mund t'i gjeni në linkun e 

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

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

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

283 06.03.2022 Kërkesë për 

info nëse duhet 

t’i nënshtrohet 

provimit për 

rinovimin e 

lejes së 

drejtimit. 

07.03.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

E deleguar Nuk ka 

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


po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar 

ku qytetari interesohet nëse duhet t’i nënshtrohet provimit 

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

ana juaj.Faleminderit 

284 07.03.2022 Ankesë mbi 

vonesën e 

lëvrimit të 

aplikimit për 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

në gjithë 

territorin 

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

formularin e aplikimit me të cilin keni kryer pagesën në 

mënyrë që ta përcjellim tek institucioni përgjegjës.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

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

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

E refuzuar Nuk ka 

285 06.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin e 

kryer për 

njehësimin e 

diplomës 

07.03.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e znj…, i cili kërkon të informohet në lidhje me aplikimin e 

kryer për njehësimin e diplomës.Sa më sipër lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

286 07.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

e aplikimit të 

rinovimit të 

pasaportës 

07.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

biometrike"ju mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania. Referuar vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit 

Ju informojmë se: Për të kryer aplikimin për pajisje të 

Pasaportës Biometrike për herë të parë sic është rasti juaj, ju 

nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania formularin 

e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar: 

https://e-

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

E plotë Nuk ka 

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


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

1 dite për aplikim me procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 

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

duhet të vijoni me rezervimin e takimit prane zyrave të 

ALEAT.Për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin 

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

Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat e kërkuara tek 

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

tek certifikata e lindjes 

 Zgjidh datën dhe orarin 

 Në fund zgjidh rezervo 

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! 

287 07.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me statusin e 

aplikimit 

07.03.2022 Përshëndetje znj....Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

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

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

drejtohuni tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni 

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

ku mund të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

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

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

Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë aplikimet që 

keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar dhe pasi 

ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni me 

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

postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për pyetje dhe paqartësi.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

288 07.03.2022 Ankesë për mos 

lëvrimin e 

07.03.2022 Përshëndetje znj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

E deleguar Nuk ka 

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


shërbimit 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit, i cili nuk ka marrë 

shërbimin e kërkuar. Bashkëlidhur mandat pagesa dhe 

formulari i aplikimit.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

289 07.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisen 

me Certifikatë 

Rezidence një 

subjekt që është 

degë e një 

shoqërie të huaj 

07.03.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni mëposhtë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar, në 

të cilin kërkojnë informacion se si mund të pajisen 

me Certifikatë Rezidence një subjekt që është degë e një 

shoqërie të huaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

290 07.03.2022 Kërkesë për 

reset passëordi 

08.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

E plotë Nuk ka 



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

291 07.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me proceduren 

që duhet të 

ndjekë për 

aplikimin për 

leje 

rikonstruksioni 

08.03.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

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

mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

procedure që duhet të ndjekë për aplikimin për leje 

rikonstruksioni.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar 

në adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z…..Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

292 07.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

certificate 

rezidente fiskale 

për pensionistët 

italianë 

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

me Çertifikatë Rezidence Tatimore nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve, sipas  Marrëveshjes Tatimore të 

përfunduar ndërmjet RSH dhe Italisë, për efekt të përfitimit 

të pensionit nga shteti Italian, si më poshtë iu sqarojmë 

procedurën që duhet ndjekur për të aplikuar në DPT:Kërkesë 

me shkrim në të cilën të përcaktohet shteti dhe viti fiskal për 

të cilën aplikojnë, si dhe  informacion të plotë në lidhje me 

arsyet e kërkesës për pajisje me Çertifikatë Rezidence 

Tatimore.Kërkesa duhet të jetë me nënshkrimin original të 

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

dhënat e plota të adresës së banimit aktual.Vërtetim origjinal 

lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Shtetit në të cilin jepen 

hyrje-daljet në Republikën e Shqipërisë,  si dhe vërtetim në 

lidhje me adresën e banimit, si dhe kopje të 

dokumentit/dokumentave identifikues të përdorur nga 

individi aplikues.Kjo e fundit i referohet rasteve për individët 

që kanë më shumë se një pasaportë.Dokumentat që 

vërtetojnë të ardhurat personale të përfituara dhe 

deklaruara  brenda dhe jashtë Republikës së 

E plotë Nuk ka 



Shqipërisë. Për të vërtetuar të ardhurat e përfituara brenda 

dhe jashtë Republikës së Shqipërisë duhet të 

depozitohen kopje të dokumentave justifikues, si; kontrata e 

shërbimit apo/dhe punësimit, dokument 

dhe/ose formularë zyrtarë që  vërtetojnë shumën e të 

ardhurave të përfituara nga vendi i burimit (Formulari 

INPS_Instituti Kombetar Sig.Shoq.Italy), deklarimin dhe 

tatimin e paguar nëse ka sipas rastit.(dokumentat duhet 

të  jenë në gjuhën shqipe, ose të përkthyer dhe legalizuar nga 

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

të çertifikatës së pasurisë së paluajtshme, të banesës ku 

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

fundit dhe pagesën e tatimit mbi qeranë të mbajtur në burim. 

(kopje kontrate origjinale dhe/ose e njehësuar me 

origjinalin, për rastin kur është me qera dhe/ose blerë, kopje 

të certifikatës së pronësisë së banesës për rastin me qera 

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

passaportë ose kartë indetiteti, brenda afateve ligjore përsa i 

takon vlefshmërisë.Ju faleminderit, 

293 08.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

certificate 

rezidente fiskale 

për pensionistët 

italianë 

09.03.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë do 

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

mbi përfitimin e Certifikatës Fiskale për pensionistët italianë, 

të cilët dëshirojnë të jetojnë në Shqipëri.Në email kemi 

vendosur dhe komunikimin me Drejtorinë e Përgjithshme të 

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

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

294 08.03.2022 Kërkesë për 09.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije E plotë Nuk ka 



info në lidhje 

me pajisjen me 

hartë kadastrale 

seju do të pajiseni me hartë kadastrale nëse ju keni bërë 

aplikimin dhe pagesën edhe për këtë shërbim jo vetëm për 

kartelën e pasurisë.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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

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

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

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

295 08.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

e lidhjes së 

martesës me 

shtetas të huaj 

09.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

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

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

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

·         Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

·         Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

·         Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

·         Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. 

Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, 

ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi 

shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e 

shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

·         Certifikatë lindje; 

·         Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

E plotë Nuk ka 



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! 

296 08.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

09.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

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

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

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

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

297 09.03.2022 Kërkesë për 

punësim 

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

lutem klikoni linkun: 

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

vakante në ADISA, dhe informacionin përkatës për secilin 

pozicion. Në linkun e mesipërme do të gjeni edhe adresën e 

emailit ku duhet të dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për 

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

E plotë Nuk ka 

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


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! 

298 09.03.2022 Kërkesë për 

reset passëordi 

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

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

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

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

E plotë Nuk ka 

299 10.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

që duhet të 

ndjekë për 

aplikimin për 

leje ndërtimi të 

brendshme 

10.03.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

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

mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

procedure që duhet të ndjekë për aplikimin për leje ndërtimi. 

Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

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

E deleguar Nuk ka 

300 10.03.2022 Ankesë për mos 

lëvrimin e 

shërbimit të 

kërkuar te 

ASHK-ja 

10.03.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

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

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

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

E deleguar Nuk ka 



ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

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

gjeni  mëposhtë kërkesën e z...., i cili nuk ka marrë 

shërbimin e kërkuar. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

301 10.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me 

funksionimin e 

portalit 

eAlbania 

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

Zyra ADISA Kombinat punon cdo ditë nga ora 08.00 deri 

15.00 për të asistuar qytetarët në kryerjen e aplikimeve.Përsa 

i takon sistemit ka pasur shkëputje të vazhdueshme.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

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

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

302 11.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

vërtetim pikësh. 

11.03.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

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

vërtetim pikësh.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

303 11.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

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

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju informojmë 

sepse nuk ju kemi dërguar kërkesë për dokumentacion.Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

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

19:00.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

304 11.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin e 

disa shërbimeve 

të ASHK-së 

11.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

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

me search kërkoni shërbimet: 

“Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe 

personat juridikë (privatë dhe publikë)" ose në 

E plotë Nuk ka 



linkun: https://e-

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

9477 

“Aplikim për lëshim kopje kartele të pasurisë” ose në 

linkun: https://e-

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

9461 

Si dhe shërbimin “Aplikim për lëshim kopje të fragmentit të 

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

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

9462 

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

njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në 

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

këtë lidhje: https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në 

vijim, për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin 

e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

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

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

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

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

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

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

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

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

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9462
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9462
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9462
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


19:00.Faleminderit  

305 11.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me statusin e 

aplikimit 

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

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

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

tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund 

të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

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

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

Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë aplikimet që 

keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar dhe 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 

306 11.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin 

për pasaportë 

biometrike 

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

bëjmë me dije se aplikimi për pasaportë biometrike kryhet 

vetëm në zyrbn ALEAT që mbulon vendbanimin tuaj.Për 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

307 11.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

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

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

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

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

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të 

lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 

Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 

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

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

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

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



19:00.Faleminderit! 

308 12.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

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

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

Martese (Nulla Osta Matrimonio)" nëpërmjet portalit 

eAlbania në linkun: https://e-

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

9781. Për këtë certifikatë aplikohet pasi është kryer shpallja 

e martesë dhe ju jeni pajisur me Certifikatë për lidhje 

martese.Prokurën mund ta bëni në Konsullatën Shqiptare në 

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

të ketë bashkëshorti juaj për të shpallur martesë në Shqipëri 

janë si mëposhtë vijon: 

Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj, nga 

bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten 

dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, 

noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

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

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9781
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9781
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9781


 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

309 13.03.2022 Kërkesë për 

info mbi afatin 

e përgjigjes së 

komisariatit për 

pasaportë 

biometrike 

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

afati i përgjigjes nga Policia e Shtetit është 1 ditë për aplikim 

emergjent dhe 1-7 ditë për aplikim normal.Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

E plotë Nuk ka 

310 13.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

aplikimit për 

pasaportë 

biometrike 

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

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

Kartës së Identitetit ose rinovim të Pasaportës Biometrike 

kur pasaporta është lëshuar pas datës 31 Dhjetor 2011, 

nevojitet të rezervoni takimin pranë zyrave të ALEAT duke 

klikuar: https://rezervo.aleat.al/Klikoni linkun dhe plotësoni 

të dhënat e kërkuara: 

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit. 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


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

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

dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT. Për cdo pyetje ose 

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

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

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

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

311 14.03.2022 Ankesë për mos 

shfaqen e dozës 

së dytë të 

vaksinës 

15.03.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

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

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj.... ardhur në emailin tonë 

zyrtar, e cila paraqet problematikën e saj në lidhje me 

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

një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

312 14.03.2022 Kërkesë statusin 

e aplikimit 

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

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

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

tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund 

të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

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

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

Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë aplikimet që 

keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar dhe pasi 

ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni me 

përdorimin e portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i drejtoheni 

postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për pyetje dhe paqartësi.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


313 14.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

aplikimit për 

regjistrim 

biznesi të ri 

15.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

aplikimin për të regjistruar një biznes të ri mund ta bëni 

online përmes platformës e-albania, duke kërkuar shërbimin 

'' Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik '' ose 

duke klikuar në këtë link: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

4930.Klikoni opsionin ''Përdor'' dhe plotësoni formularin 

elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular 

më, pas klikoni butonin “Dërgo” në fund të 

formularit.Përgjigjja për miratim/refuzim ju vjen në email. 

Pas njoftimit në email hyni në faqen ëëë.qkb.gov.al dhe 

shkon tek rubrika “Kërko” më pas “Kërko në regjistrin 

tregtar” më tej “Kërko për statusin e aplikimit të subjektit”, 

vendos emër mbiemër si dhe numër aplikimt. Pas këtyre 

hapave do ju shfaqet NIPT.Pas miratimit të Nipt-it duhet të 

regjistroni biznesin në e-albania duke u loguar si biznes ku 

vendosni NIPT-in dhe të kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit 

si biznes në e-albania duhet të aplikoni shërbimin '' 

Certifikatë regjistrimi'' që të pajiseni me NIPT-in ose klikoni 

në këtë link:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12421Kujdes!Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i 

Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë 

link:https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

314 14.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

aplikimit për 

rinovim leje 

15.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të rinovuar lejedrejtimin, personi i interesuar paraqitet 

pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin dhe dorëzon: 

 Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton 

aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të 

E plotë Nuk ka 



drejtimi 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.Lejedrejtimi tërhiqet pas 30 min pranë 

sporteleve të shërbimit me qytetarin të Drejtorisë Rajonale 

ku është bërë aplikimi.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00Faleminderit 

315 14.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

ndryshimit të 

emrit 

15.03.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj., e cila kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i përket 

ndryshimit të emrit.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

316 15.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për pajisjen me 

dëshmi të 

ardhurash. 

15.03.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar, në të 

E deleguar Nuk ka 



cilin z…. kërkon të informohet se si mund të procedojë për 

pajisjen me dëshmi të ardhurash.Faleminderit! 

317 15.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën për 

aplikimin e 

certifikatës së 

pronësisë 

15.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej 

me search kërkoni shërbimin:  “Lëshim certifikate pronësie" 

ose në linkun: 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9482 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, 

Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari 

në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

318 15.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

15.03.2022 Përshëndetje z…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


procedurën që 

duhet të ndjekë 

për pagesën e 

tatim ndikimit 

infrastrukturë 

mbi ndërtimet e 

reja. 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, lutem gjeni 

mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

procedure që duhet të ndjekë për pagesën e tatim ndikimit 

infrastrukturë mbi ndërtimet e reja.Gjithashtu bashkëlidhur 

dhe emaili drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj…..Faleminderit 

319 15.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

vërtetim 

(negativ/pozitiv

) 

16.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se, 

duhet të aplikoni shërbimin “Aplikim për lëshim vërtetimesh 

(negativ/pozitiv)” përmes platformës qeveritare e-Albania, 

në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9464.Për të përdorur shërbimin klikoni “Përdor” në fund të 

faqes, vazhdoni me plotësimin e formularit elekronik. Në 

hapin e dytë vendosja e të dhënave të pronës nuk është e 

detyrueshme. Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të 

formularit; Numri i references së aplikimit do ju ndihmojë 

për të gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar mandate-

pagesën. Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të 

paraqiteni në bankë për të kryer pagesën ose kryeni pagesën 

online përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose 

kredit. Nëse pagesa kryhet në bankë ose postë, duhet që t`i 

riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 

mandatpagesën. 

Ngarkimi i mandatpagesës: 
Duhet të  logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e 

aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri por do të shkoni në 

fund të formularit, në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e 

një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha fusha , numrin e 

referencës së aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, 

E plotë Nuk ka 



ngarkoni faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

320 15.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

dëshmi të 

ndarjes në 

shqipëri 

16.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më 

tej me search kërkoni shërbimin:  “Certifikatë personale" ose 

në linkun:  https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

38 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Ky 

shërbim  ju mundëson të shikoni dhe verifikoni të dhënat 

personale, dhe të gjeneroni certifikatën personale me vulë 

elektronike.Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi 

të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


19:00.Faleminderit! 

321 16.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me plotësimin e 

formularit A1Z. 

16.03.2022 Përshëndetje z…Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Mëposhtë gjeni kërkesën 

e znj., ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me plotësimin 

e formularit A1Z.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

322 16.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin e 

pasaportës 

biometrike dhe 

ID kartë të 

shtetasit 

Kosovar të 

lindur në 

Shqipëri 

16.03.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të z....., i cili kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket pajisjes me pasaportë biometrike dhe ID 

kartë.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

323 16.03.2022 Kërkesë për 

sqarim në lidhje 

me shfaqjen e 

kontributeve për 

periudhën Tetor 

2021. 

16.03.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku  znj.Vena paraqet 

shqetësimin e saj në lidhje me shfaqjen e kontributeve për 

periudhën Tetor 2021.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

korespondenca me institucionet.Lutemi për një përgjigje 

E deleguar Nuk ka 



drejtuar shqetësimit të znj.....Faleminderit! 

324 16.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin e 

shërbimit:  “Vër

tetim për 

individ të 

paregjistruar" 

16.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej 

me search kërkoni shërbimin:  “Vërtetim për individ të 

paregjistruar" ose në 

linkun: https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx

?service_code=11175 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

325 16.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me regjistrimin 

e fëmijës 

17.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

E plotë Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes. Për të kryer regjistrimin e 

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) certifikata, 

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”. Personi i 

autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet të 

paraqitet pranë Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e 

financës, me qëllim dorëzimin e 2 (dy) certifikatave 

(familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut 

të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.  Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

326 17.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin e 

kryer për 

licencë 

17.03.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

E deleguar Nuk ka 



e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z...., i cili kërkon të  informohet 

në lidhje me aplikimin e kryer për licencë. Aplikimi i kryer 

me datë 10.03 2022.Faleminderit 

327 17.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

që duhet të 

ndjek për 

legalizimin e 

apartamentit 

17.03.2022 Përshëndetje znj...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e z., i cili kërkon të 

informohet rreth procedurën që duhet të ndjek për 

legalizimin e apartamentit të tij.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

328 17.03.2022 Kërkesë për 

asistencë në 

lidhje me 

deklarimin e 

punonjësve me 

hapjen e 

biznesit të ri 

18.03.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e z…, i cili kërkon të asistencë mbi 

problematikën e paraqitur mëposhtë.Lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj shqetësimit të z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

329 18.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

18.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Në cilën Drejtori e keni kryer aplikimin 

psh: Tirana Veri, Tirana Jug, etj.Për cdo pyetje ose paqartësi 

n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri 

të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 



330 18.03.2022 Kërkesë për 

info procedurën 

për përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës së 

lindur jashtë 

shtetit 

18.03.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Për të kryer regjistrimin e fëmijës në 

regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, duhet të 

dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

Pas regjistrimit në Regjistrin Kombëtar në Shqipëri, fëmija 

quhet i regjistruar dhe mund të përfitoni cekun. Në vijim, 

prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, Certifikatën e 

aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe Certifikatën 

personale të të porsalindurit.Në përfundim të regjistrimit të të 

porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, nëpunësi i 

gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) certifikata, përkatësisht: 

Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të porsalindurt, 

më shënimin “Për bonusin e lindjes”. Personi i autorizuar (i 

pajisur me prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë 

Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 

dorëzimin e 2 (dy) certifikatave (familjare dhe lindje e 

fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas 

masës së përcaktuar.  Prokurën mund ta hartoni në 

Konsullatën Shqiptare më të afërt që keni sepse duhet të jetë 

me vulë Apostile.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

331 18.03.2022 Kërkesë për 23.03.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 



info në lidhje 

me mundësinë e 

plotësimit të 

formularit A1Z 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e qytetarit të ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me 

mundësinë e plotësimit të formularit A1Z. Faleminderit 

332 18.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me regjistrimin 

pranë DPT pas 

hapjes së NIPT 

23.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

pas miratimit të Nipt-it duhet të regjistroni biznesin në e-

albania duke u loguar si biznes ku vendosni NIPT-in dhe të 

kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit si biznes në e-albania 

duhet të aplikoni shërbimin '' Certifikatë regjistrimi'' që të 

pajiseni me NIPT-in ose klikoni në këtë link: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12421Kujdes!Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i 

Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë 

link:https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn 

Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

333 19.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

për lidhje 

martese 

23.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

E plotë Nuk ka 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn


 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; 

Dokumentat duhet të merren pranë sporteleve të Zyrës së 

Gjendjes Civile ku ju keni vendbanimin. Martesa nuk mund 

të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 

Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 

vit.Nëse martesa do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit 

të afatit 10 ditor nga shpallja e martesës, duhet të pajisen me 

këto dokumente: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

334 19.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me 

shërbimin:  “Ap

likim për 

informacion 

zyrtar të 

pasurisë për 

individët dhe 

23.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më 

tej me search kërkoni shërbimin:  “Aplikim për informacion 

zyrtar të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë 

dhe publikë)" ose në 

linkun:https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?

service_code=9477 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

E plotë Nuk ka 



personat 

juridikë (privatë 

dhe publikë)" 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Faleminderit! 

335 20.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aksesimin e 

llogarisë në 

portalin 

ealbania kur ka 

skaduar karta 

23.03.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të z., i cili kërkon të informohet 

mbi mundësinë e gjetjes së datës së skadencës në ID 

kartë.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


336 20.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me mos pajisjen 

me certifikatë 

pronësie 

23.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin 

e aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas 

drejtohuni tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, 

ku mund të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. Gjithashtu, ju informojmë 

që dokumentacionin, të cilin e keni bërë attach në aplikimin 

në portal duhet ta dërgoni nëpërmjet shërbimit postar pranë 

Drejtorisë përkatëse të ASHK-së. postëGjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

337 20.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurat 

që duhet 

të ndjeki përsa i 

përket pagesës 

së taksës së tokë 

në Bashkinë 

Fier 

23.03.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj.., e cila kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket pagesës së taksës së tokë.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

338 23.03.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA 

23.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

lutem klikoni link; http://ëëë.adisa.gov.al/mundesi-

punesimi/ për të parë vëndet vakante në ADISA, dhe 

informacionin përkatës për secilin pozicion. Në linkun e 

mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

339 20.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

23.03.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

E deleguar Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


procedurat 

që duhet 

të ndjeki përsa i 

përket pagesës 

së sigurimeve 

shoqërore 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj..., e cila kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i përket 

pagesës së sigurimeve shoqërore.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

340 21.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mundësinë e 

kryerjes së 

aplikimit në 

portal kur ka 

skaduar karta 

identitetit 

23.03.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë 

me dije si më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që të 

kryeni shërbimin e kërkuar edhe pa qenë e vlefshme karta e 

identitetit.Faleminderit, 

E plotë Nuk ka 

341 21.03.2022 Ankesë për mos 

pajisje me 

certifikatè 

pronësie brenda 

afateve ligjore 

23.03.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj...., e cila kërkon të 

informohet mbi mungesën e marrjes së përgjigjes për 

aplikimin e kryer me nr.25006, datë 10.06.2021. Gjithashtu 

dhe dokumentacionin e kryerjes së aplikimit. 

S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

342 22.03.2022 Kërkesë për 

kontakt të 

ASHK-së 

23.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju lutemi provoni 

adresën: Florian.Taci@ashk.gov.al Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

E plotë Nuk ka 

mailto:Florian.Ta%C3%A7i@ashk.gov.al


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! 

343 22.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

vërtetim pikësh. 

23.03.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e znj., ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me pajisjen me 

vërtetim pikësh. Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

344 23.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me statusin e 

aplikimit 

23.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin e 

aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas drejtohuni 

tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund 

të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. Nëse nuk e keni numrin e 

referencës, në rubrikën “Hapësira ime”, nënrubrika “e-

Shërbimet e mia” mund të shqyrtoni të gjithë aplikimet që 

keni bërë në portal. Drejtohuni tek shërbimi kërkuar dhe pasi 

ta përzgjidhni atë, mund të merrni numrin e 

referencës. Gjithashtu, për çdo problem që mund të hasni me 

përdorimin e portalit e-Albania, ju njoftojmë që t’i drejtoheni 

postës elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i 

posaçëm për pyetje dhe paqartësi.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

345 23.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi statusin e 

VKM-së për 

shpronësim 

23.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet të dërgoni një kërkese pranë Drejtorisë Vendore ku 

kërkoni detaje në cilë fazë ndodhet procedura VKM-së e 

përgatitur shtesë me nr.1336 e datës;21.02.2022. Nëse 

procedura është në fazën e paraqitjes së raportit në Drejtorinë 

e Përgjithshme të ASHK-së apo për miratim pranë Këshillit 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


të Ministrave?Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

346 23.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me afatin dhe 

procedurën për 

shërbimin:  “Ap

likim për 

pension 

pleqërie, 

suplementar 

pilot, 

suplementar 

lundrues i 

nëndetëseve apo 

suplementar për 

akademik" 

23.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se ju 

mund të aplikoni për pension pleqërie me datë 11 Prill 2022. 

Procedura që duhet të ndiqni është si më poshtë:Për të 

marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në portalin e-

Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search 

kërkoni shërbimin:  “Aplikim për pension pleqërie, 

suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo 

suplementar për akademik" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6156 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, 

Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari 

në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju duhet të dërgoni 

dokumentacioni nëpërmjet shërbimit postar pranë Drejtorisë 

përkatëse të Sigurimeve Shoqërore. Nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit.  

347 23.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi përfitimin e 

Certifikatës 

Fiskale për 

pensionistët 

italianë, të cilët 

dëshirojnë të 

jetojnë në 

Shqipëri 

23.03.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë do të mund të 

gjeni korespondencën e znj., e cila kërkon të informohet mbi 

përfitimin e Certifikatës Fiskale për pensionistët italianë, të 

cilët dëshirojnë të jetojnë në Shqipëri.Në email kemi 

vendosur dhe komunikimin me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

348 23.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës me 

shtetas të huaj 

23.03.2022 Përshëndetje        Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, 

Ju bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e 

martesës është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së 

martesës me një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e 

martesës, të legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

E plotë Nuk ka 



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! 

349 23.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

23.03.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

E deleguar Nuk ka 



me aplikimin 

për certificate 

pronësie 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e znj... për aplikimin 

për certifikatë pronësie.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

350 23.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin 

për certificate 

nga akti I 

lindjes 

24.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për t'u pajisur me certifikatë nga akti i lindjes procedura 

është si më poshtë vijon: 

 Në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga akti 

i lindjes, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes Civile. 

 Në rastin kur personi ka lindur nga viti 2008 deri tani, 

certifikata e aktit të lindjes do të shfaqet menjëherë 

pas zgjedhjes së familjarit. Certifikata gjenerohet me 

vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore 

 Në rastin kur personi ka lindur përpara vitit 2008, 

aplikanti duhet të plotësojë formularin që i shfaqet 

dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i 

zyrës së Gjendjes Civile, i cili do t'i kthejë aplikantit 

një e-mail informues (në adresën e email-it të 

plotësuar në formular) se kur certifikata do të jetë 

gati. 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

351 24.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

për regjistrim 

biznesi 

24.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

aplikimin për të regjistruar një biznes të ri mund ta bëni 

online përmes platformës e-albania, duke kërkuar shërbimin 

'' Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik '' ose 

duke klikuar në këtë link: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930


4930.Klikoni opsionin ''Përdor'' dhe plotësoni formularin 

elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular 

më, pas klikoni butonin “Dërgo” në fund të 

formularit.Përgjigjja për miratim/refuzim ju vjen në email. 

Pas njoftimit në email hyni në faqen ëëë.qkb.gov.al dhe 

shkon tek rubrika “Kërko” më pas “Kërko në regjistrin 

tregtar” më tej “Kërko për statusin e aplikimit të subjektit”, 

vendos emër mbiemër si dhe numër aplikimt. Pas këtyre 

hapave do ju shfaqet NIPT.Pas miratimit të Nipt-it duhet të 

regjistroni biznesin në e-albania duke u loguar si biznes ku 

vendosni NIPT-in dhe të kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit 

si biznes në e-albania duhet të aplikoni shërbimin '' 

Certifikatë regjistrimi'' që të pajiseni me NIPT-in ose klikoni 

në këtë link: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12421Kujdes!Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i 

Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë 

link:https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Faleminderit 

352 24.03.2022 Kërkesë për 

mundësinë e 

aplikimit për 

pasaportë 

biometrike në 

Ambasadën 

Shqiptare në 

Madrid 

24.03.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, lutem gjeni 

mëposhtë kërkesën, ku  znj...., kërkon të ketë mundësinë për 

të aplikuar për pasaportë biometrike pranë Ambasadës 

Shqiptare në Spanjë.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12421
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12421
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12421
https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn


drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të znj..Faleminderit! 

353 24.03.2022 Kërkesë për të 

dhëna teknike si 

dhe shembuj 

kodimi ne gjuhe 

si php, .net, 

javascrip me 

qëllim 

zhvillimin e një 

programi për 

faturat 

elektronike 

24.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të emailit tuaj, Ju informojmë se 

qëllimi i krijimit të ADISA është transformimi i mënyrës së 

ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri, përmes qasjes me 

qytetarin dhe përmirësimin e shërbimeve me natyrë 

administrative për qytetarin dhe biznesin. Gjithashtu, misioni 

i saj është të ofrojë shërbime publike nëpërmjet ngritjes dhe 

administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët (front 

office) si dhe qendrave të shërbimeve publike të integruara 

me një ndalesë (one-stop-shop), duke ofruar shërbimet e disa 

institucioneve, të renditura dhe të përzgjedhura në bazë të 

kërkesave të qytetarëve, në një vend të vetëm. Gjithashtu 

ADISA do të angazhohet në koordinimin dhe monitorimin e 

hartimit të standardeve dhe bashkëpunimin midis 

institucioneve të administratës shtetërore që ofrojnë 

shërbime publike.Përsa më sipër nuk 

disponojmë informacion mbi kërkesën tuaj. Duke Ju 

falënderuar për mirëkuptimin!Ju urojmë gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

354 24.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

vërtetim pikësh 

të provimit të 

shtetit 

25.03.2022 Përshëndetje z…Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e znj…, ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me pajisjen 

me vërtetim pikësh.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

355 25.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

25.03.2022 Hello,Following your email, please send us a more complete 

request so we can inform you. Completed application form, 

in order to send it to the responsible institution.For any 

questions or ambiguities contact us at the toll free number 

0800 0 118, from Monday to Friday, from 08:00 to 19:00 or 

E refuzuar Nuk ka 



in the new communication channel (online chat) from 

Monday to Friday, from 08:00 to 19:00.Thank you! 

356 24.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

listen e notave 

të bachelor 

25.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem drejtohuni 

për informacion pranë Universitetit ku keni kryer studimet. 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

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 

357 25.03.2022 Ankesë për ,os 

lëvrimin e 

certifikatë së 

pronësisë 

brenda afateve 

ligjore 

25.03.2022 Përshëndetje z...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni në 

emailin e mëposhtëm, të qytetarit i cili nuk është pajisur me 

Certifikatë Pronësie megjithese afati i lëvrimit të shërbimit 

ka përfunduar me 02.03.2022.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

358 25.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me orarin e 

punës së Zyrës 

ALEAT 

28.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Zyrat e Gjendjes Civile dhe ALEAT 

punojnë nga e hëna - në të premte.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

359 25.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me ndryshimin 

e emrit 

28.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju sqarojmë se 

procedura për ndryshimin e emrit dhe mbiemrit me kërkesë 

të personit të interesuar (Shtuar me ligjin nr.130/2013, datë 

25.4.2013), bazuar në Nenin 57/1, të ligjit Nr. 10 129, datë 

11.5.2009 "PËR GJENDJEN CIVILE", parashikon si më 

poshtë: 

E plotë Nuk ka 



1. Me përjashtim të rastit të korrigjimit të emrit/mbiemrit, 

çdo shtetas mund të kërkojë ndryshimin e emrit ose të 

mbiemrit pranë zyrës së gjendjes civile ku ka vendbanimin. 

Kërkesa duhet të përmbajë arsyen/shkakun e ndryshimit të 

emrit/mbiemrit dhe emrin/mbiemrin e ri që kërkohet të 

merret. Kërkesa paraqitet personalisht nga kërkuesi në zyrën 

e gjendjes civile përkatëse. 

2. Kërkesa për ndryshimin e emrit të përkohshëm, të 

vendosur nga prindërit, mund të bëhet nga vetë personi 

brenda një viti nga data e mbushjes së moshës madhore. Në 

këtë rast kërkesa përmban datën dhe nënshkrimin e 

kërkuesit, i cili duhet të përcaktojë qartë emrin e përhershëm 

që kërkon të marrë. 

3. Kërkesa për ndryshimin e emrit ose mbiemrit duhet të 

bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe 

papërshtatshmërie. Kjo dispozitë nuk gjen zbatim në rastin e 

aplikimit të kërkesës për ndryshimin e emrit të përkohshëm, 

sipas pikës 2 të këtij neni. Në asnjë rast nuk mund të 

kërkohet marrja e mbiemrave që u përkasin personave me 

rëndësi historike, apo të tillë që mund të çojnë në lajthim, 

lidhur me përkatësinë e familjeve të shquara në shkallë 

kombëtare apo të mirënjohura në bashkinë/komunën ku ka 

vendbanimin kërkuesi, të përcaktuara si të tilla sipas 

procedurës së përmendur në pikën 4 të këtij neni. 

4. Ministri përgjegjës për gjendjen civile parashikon me 

udhëzim rregullat lidhur me përcaktueshmërinë e 

emrave/mbiemrave që konsiderohen të papërshtatshëm, si 

dhe listën me emra dhe mbiemra të personave që kanë 

rëndësi historike, familjeve të shquara në shkallë kombëtare 

apo të mirënjohura në bashkinë/komunën ku ka vendbanimin 

kërkuesi, së bashku me një listë, pasi merr paraprakisht 

mendimin e institucioneve të specializuara. Ky udhëzim 

është i detyrueshëm për zbatim nga zyrat e gjendjes civile, si 



dhe çdo organ tjetër shtetëror.Nëse rasti që paraqitet 

parashikohet në dispozitat e mësipërme, mund të vijohet me 

procedurën pranë zyrës së gjendjes civile, në Njësinë 

Admnistrative, ku i interesuari ka vendbanimin.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

360 25.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me statusin e 

aplikimit 

28.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin e 

aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas drejtohuni 

tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund 

të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. Kujdes! Ju kujtojmë që në 

momentin kur keni përfunduar aplikimin të gjitha 

dokumentat dhe mandat pagesa duhet të dërgohen nëpërmjet 

shërbimit postar pranë Drejtorisë Vendore të ASHK-së.Për 

cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

361 26.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen 

me"Certifikatë 

nga akti i 

martesës” 

28.03.2022 Përshëndetje!Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i martesës" u 

mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të 

gjenerojne certifikatë nga akti i martesës me vulë elektonike 

me vlefshmëri të plotë ligjore. Ky shërbim ofrohet nga zyrat 

e Gjendjes Civile pranë prefekturës përkatëse ku ështe 

regjistruar martesa. 

 Në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga akti 

i martesës, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes Civile. 

 Në rastin kur martesa është lidhur nga viti 2008 deri 

tani, certifikata e aktit të martesës do të shfaqet 

E plotë Nuk ka 



menjëherë. 

Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë 

ligjore 

 Në rastin kur martesa është lidhur përpara vitit 2008, 

aplikanti duhet të plotësojë formularin që i shfaqet 

dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i 

zyrës së Gjendjes Civile i cili do t'i kthejë aplikantit 

një e-mail informues (në adresën e e-mail-it të 

plotësuar në formular) për kohën kur certifikata do të 

jetë gati. 

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 

362 26.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurat 

për lidhje 

martese 

28.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së martesës me 

një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit. 

E plotë Nuk ka 



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! 

363 26.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

28.03.2022 Përshëndetje,   Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me 

E plotë Nuk ka 



me procedurat 

për aplikimin e 

pasaportës 

biometrike 

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. Në rast se 

aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit të 

procedurës së përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit ju do 

të njoftoheni me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të 

procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të 

miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të rezervoni datën 

dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e 

aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me 

aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në 

rast se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 

duhet vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ 

për datën dhe orën e paraqitjes në sportelin ALEAT. 

  Zgjidh datën dhe orarin 

  Në fund zgjidh rezervo 

 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit. 

Kujdes! Emaili me të cilin jeni i regjistruar në e-albania 

duhet të jetë aktiv sepse atje do ju vijë miratimi i aplikimit 

tuaj dhe linku për rezervim.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

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


364 27.03.2022 Ankesë për mos 

marrjen e 

shërbimit nga 

ASHK-ja 

28.03.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet t'i drejtoheni me një kërkesë me shkrim Drejtorisë 

Vendore përkatëse duke shprehur qartë kërkesë tuaj si dhe 

duke bashkëlidhur fotokopje të dokumentave që dispononi. 

Kontaktet e Drejtorisë si mëposhtë vijon: 

znj. Elira Gogo 

Drejtoria Vendore Tirana Veri 

Adresa:  Tirana Business Park, Rinas 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

365 27.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurat 

për aplikimin e 

lidhjes së 

martesës 

28.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

 

E plotë Nuk ka 



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! 

366 26.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

28.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Keni kryer aplikim për regjistrim prone? 

Lutemi, vendosni sa me shumë detaje në mënyrë që ta 

përcjellim kërkesën tuaj pranë ASHK-së.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

367 28.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

për procedurën 

që duhet të 

ndjekë pas 

28.03.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

E deleguar Nuk ka 



aprovimit për 

rrethim prone 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, lutem gjeni 

mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

procedurën që duhet të ndjekë pas aprovimit për rrethim 

prone.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën 

tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj….Faleminderit 

368 28.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi procedurat 

që duhet 

të ndjeki për 

shitjen e 

apartamenteve 

nga EKB. 

29.03.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Më poshtë mund të gjeni 

kërkesën e z... ardhur në adresën tonë zyrtare,  i cili kërkon 

të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki për shitjen e 

apartamenteve nga EKB.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

369 28.03.2022 Kërkesë për 

info nëse janë 

dorëzuar 

raportet e 

barrëlindjes nga 

ekonomistja e 

firmës 

29.03.2022 Përshëndetje znj. ...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni bashkëngjitur kërkesën e znj....., e cila kërkon të 

informohet nëse janë dorëzuar raportet e barrëlindjes nga 

ekonomistja e firmës?Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj.....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

370 28.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

aplikimin e bërë 

për KEMP 

29.03.2022 Përshëndetje znj. .....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

E deleguar Nuk ka 



autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën e znj....., e cila kërkon 

të informohet mbi aplikimin e bërë për KEMP më datë 8 

Mars 2021.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj....Faleminderit! 

371 28.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

rezervimin e 

ALEAT për 

pasaportë 

biometrike 

29.03.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se 

për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/. Klikoni linkun dhe 

plotësoni të dhënat e kërkuara tek plotësimi i Bashkisë duhet 

të zgjidhni Kamëz.  

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Për të 

aplikuar më pas duhet të paraqitesh pranë Zyrës ADISA 

Kamëz.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

372 28.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

aplikimin për 

certifikatë nga 

akti martesës 

29.03.2022 Përshëndetje!Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i martesës" u 

mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të 

gjenerojne certifikatë nga akti i martesës me vulë elektonike 

me vlefshmëri të plotë ligjore. Ky shërbim ofrohet nga zyrat 

e Gjendjes Civile pranë prefekturës përkatëse ku ështe 

regjistruar martesa. 

 Në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga akti 

i martesës, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes Civile. 

 Në rastin kur martesa është lidhur nga viti 2008 deri 

tani, certifikata e aktit të martesës do të shfaqet 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


menjëherë. 

Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë 

ligjore 

 Në rastin kur martesa është lidhur përpara vitit 2008, 

aplikanti duhet të plotësojë formularin që i shfaqet 

dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i 

zyrës së Gjendjes Civile i cili do t'i kthejë aplikantit 

një e-mail informues (në adresën e e-mail-it të 

plotësuar në formular) për kohën kur certifikata do të 

jetë gati. 

Dokumentet që të kenë vlerë jashtë vendit duhet të 

legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin 

e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

373 29.03.2022 Kërkesë për 

info mbi mos 

shfaqjen e 

certifikatës së 

rikuperimit nga 

covid në 

portaalin e-

albania 

29.03.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Në emailin e 

meposhtem gjeni kërkesën e të znj.... ardhur në emailin tonë 

zyrtar, e cila kërkon të informohet për mos pasqyrimin e 

certifikatës së shërimit në portalin e-albania.Bashkëlidhur 

dhe kopjen e testit molekular.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

374 29.03.2022 Ankesë për 

gabim në 

certifikatën e 

29.03.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

E deleguar Nuk ka 



pronësisë autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e z.... i cili shpreh 

shqetësimin e tij për gabimin në adresën e apartamentin në 

certifikatën e pronësisë.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

375 29.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

kryerjen e 

aplikimit për 

rinovim 

pasaporte 

biometrike 

30.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me 

Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj 

aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të 

plotësoni online në portalin e-Albania formularin e lëshuar 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke 

klikuar linkun : 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13851 

Për të kryer aplikimin për pajisje/rinovim të Kartës së 

Identitetit ose rinovim të Pasaportës Biometrike kur 

pasaporta është lëshuar pas datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet 

të rezervoni takimin pranë zyrave të ALEAT duke klikuar: 

rezervo.aleat.al. Nëse pasaporta juaj aktuale është lëshuar 

pas datës 31 Dhjetor 2011dhe ju keni rezervuar tek ALEAT, 

duhet të paraqiteni pranë Zyrës ADISA Shkodër për të 

vazhduar me aplikimin.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

376 29.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

plotësimin e 

formularit për 

aplikimin e 

30.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më 

tej me search kërkoni shërbimin:  “Aplikim për njoftim për 

pushimin e përkohshëm të aktivitetit" ose 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


pezullimit të 

aktivitetit 

linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13678 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Ju bëjmë 

me dije se formulari i aplikimit ngarkohet automatikisht në 

aplikim nëse aplikimi plotësohet në të gjithë hapat e tij. Pasi 

klikoni DËRGO aplikimi vazhdon dhe me dy hapa të tjerë të 

cilët janë: 

 Nënshkruaj 

 Dërgo panënshkruar 

 Pasi të keni klikuar në të gjithë hapat e aplikimit formulari 

do të ngarkohet në mënyrë automatike në aplikim.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

377 29.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mundësinë e 

tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës edhe 

pse nuk janë të 

martuar 

ligjërisht. 

30.03.2022 Përshëndetje Znj...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme ku qytetari 

kërkon të informohet mbi mundësinë e tërheqjes së bonusit 

të fëmijës edhe pse nuk janë të martuar 

ligjërisht.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

378 29.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

ndryshimin e 

mbiemrit në 

licencë si dhe 

në nënshkrimin 

elektronik pas 

30.03.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, lutem gjeni 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678


ndryshimit të 

mbiemrit nga 

lidhja e 

martesës 

mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

kërkesën e tij mbi ndryshimin e mbiemrit në licencë si dhe 

në nënshkrimin elektronik.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

emaili drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj....Faleminderit! 

379 29.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pamundësinë 

për rinovimin  e 

kartës së 

shëndetit në 

kategorinë 

student. 

30.03.2022 Përshëndetje znj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për pamundësinë për pajisje me kartë 

shëndeti.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në 

adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

380 30.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

30.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

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! 

381 30.03.2022 Kërkesë për 

info mbi të 

ardhurat e 

barrëlindjes. 

30.03.2022 Përshëndetje znj. ....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

 Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e znj...., e 

cila kërkon të informohet mbi të ardhurat e 

barrëlindjes.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

382 30.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

dokumentacioni

30.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, ne mund tju 

përgjigjemi vetëm për dokumentat që kërkon/lëshon shteti 

shqiptar për lidhjen e martesës. Dokumentacion dhe 

E plotë Nuk ka 



n që nevojitet 

për lidhje 

martese në burg 

në Europë 

procedurë, të cilën e kemi sqaruar në emailin e mëparshëm. 

Përsa i takon dokumentacionit që mund të kërkojë burgu ku 

ju po kryeni dënimin ju duhet të interesoheni pranë sektorëve 

përkatës atje.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

383 30.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

aplikimit 

30.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin 

e aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas 

drejtohuni tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni 

rubrikën “Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, 

ku mund të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. Gjithashtu, për çdo 

problem që mund të hasni me përdorimin e portalit e-

Albania, ju njoftojmë që t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për pyetje dhe 

paqartësi.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

384 30.03.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurë që 

duhet ndjekur 

për regjistrimin 

e fëmijë së 

lindur jashtë 

vendit 

30.03.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe 

pranë Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky 

regjistrim nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania por 

mund ta kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të 

Gjendjes Civile.Për të kryer regjistrimin e fëmijës në 

regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, duhet të 

dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

  

 Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë 

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 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


gjuhë n shqipe dhe i noterizuar.  

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 

(Dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 

bonusin e lindjes”.Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e 

aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën 

familjare dhe Certifikatën personale të të porsalindurit. 

Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.Personi i autorizuar (i pajisur 

me prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Shërbimit 

Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin 

e Dy certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe 

përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së 

përcaktuar. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

385 30.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me 

problematikën e 

paraqitur gjatë 

kryerjes 

së aplikimit për 

regjistrim. 

31.03.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e znj...., e cila kërkon 

të  informohet në lidhje me problematikën e paraqitur gjatë 

kryerjes së aplikimit për regjistrim..Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 



386 30.03.2022 Kërkesë e 

paqartë 

31.03.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Keni kryer procedurën e divorcit?Për cdo pyetje 

ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 

ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

387 31.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me shërbimin 

"Certifikatën e 

ekspertit 

zjarrfikës 

privat". 

31.03.2022 Përshëndetje znj. ......Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet nëse mund të pajiset me shërbimin "Certifikatën 

e ekspertit zjarrfikës privat".Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

388 31.03.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

dhe 

dokumenracioni

n për lidhje 

martese me 

shtetas të huaj 

01.04.2022 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; 

E plotë Nuk ka 



 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! 



389 01.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

dhe 

dokumenracioni

n për lidhje 

martese të dy 

shtetasve të 

huaj, të cilët 

nuk banojnë në 

Shqipëri 

01.04.2022 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 interesohet nëse 

mund të lidhin martesën në Shqipëri dy shtetas të huaj, të 

cilët nuk banojnë në Shqipëri.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj për procedurën që duhet të 

ndjeki.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

390 01.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

vërtetim mbi 

vitet e punës 

01.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_1270

5_n4_s1_ëeb.aspx?service_code=12705 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_1390

8_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13908 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_1388

8_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13888 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_1388

5_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13885https://ealbania.al/e

AlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_ëeb.aspx?

service_code=13886 

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur 

një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni 

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_ëeb.aspx?service_code=12705
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_ëeb.aspx?service_code=12705
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13908
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13908
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13888
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13888
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13886
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13886
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_ëeb.aspx?service_code=13886


albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

391 01.04.2022 Kërkesë e 

paqartë 

04.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Ku keni aplikuar, ku keni dorëzuar 

dokumentacionin?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 

392 01.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me dokumentac

ionin e lidhjes 

së martesës 

jashtë vendit të 

dy shtetasve 

shqiptar 

04.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

E plotë Nuk ka 



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! 

393 02.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me statusin e 

rishqyrtimit të 

pensionit 

04.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

kartën ID në mënyrë që t'ia dërgojmë kërkesën tuaj 

institucionit përkatës.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 

394 02.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me rinovimin e 

patentës kur ka 

humbur 

ekzistusia 

04.04.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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 informacion: 

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 

395 02.04.2022 Kërkesë për nr 

kontakti të Zyrë 

ADISA Belsh 

04.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem gjeni më 

poshtë kontaktin e znj.Blerina Hidri: 0694811355 

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 

396 02.04.2022 Kërkesë e 04.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a bëni E refuzuar Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit


paqartë informoni se për cilën Zyrë Vendore të ASHK-së keni kryer 

aplikimin dhe nëse mandatin e pagesës e keni bashkëlidhur 

aplikimit online?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! 

397 02.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me  ndërprerjen 

e KEMP për 

aftësi të 

kufizuar. 

04.04.2022 Përshëndetje Znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme ku 

qytetari kërkon të informohet mbi ndërprerjen e KEMP për 

aftësi të kufizuar.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

398 01.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me  statusin e 

aplikimit për 

njehësim të 

diplomës së 

shkolës së 

mesme 

04.04.2022 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 njësimin 

e diplomës së shkollës mesme.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

399 04.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me  legalizimin 

e dokumentave 

të cilat do të 

përdoren jashtë 

vendit 

04.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

ju pajiseni me certifikatë martese menjëherë pasi keni kryer 

martesën dhe nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile e regjistron 

në Regjistrin e Gjendjes Civile.  

Gjithashtu ju informojmë se të gjitha dokumentat që janë pë 

përdorim jashtë vendit legalizohen në Ministrinë e Europës 

dhe Punëve të Jashtme dhe në Prefekturë. Shënim: 

E plotë Nuk ka 



Dokumentet paraqiten vetëm pranë zyrave të agjentëve 

postarë, të kontraktuar nga Ministria e Punëve të Jashtme; 

Posta Shqiptare, TNT dhe AC. Certifikohen dokumente 

origjinale ose kopje të njehsuara me origjinalin.Koha e 

nevojshme e marrjes së shërbimit 2-4 ditë pune për secilin 

institucion.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 

400 04.04.2022 Kërkesë për 

asistencë në 

llogarinë e 

portalit e-

albania 

05.04.2022 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 

401 04.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me  dokumenta

cionin dhe 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

05.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

E plotë Nuk ka 



 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit.Nëse martesa do të lidhet në 

një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor nga shpallja e 

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

402 04.04.2022 Kërkesë e 

paqartë 

05.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Për cfarë aplikimi dëshironi të dini 

dokumentacionin dhe procedurat?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 

403 05.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me  dokumenta

cionin dhe 

procedurën e e 

05.04.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

E deleguar Nuk ka 



ri marrjes së 

mbiemrit të 

vajzërisë 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Lutemi, një rikujtesë 

mbi kërkesën e mëposhtme të Znj...., e cila kërkon të rimarrë 

mbiemrin e vajzërisë.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj për procedurën që duhet të ndjeki.Faleminderit! 

404 05.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi mundësinë 

për paraqitjen 

në KEMP në 

një datë tjetër 

sepse është 

njoftuar me 

vonesë. 

05.04.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

mëposhtë kërkesën e znj..., e cila kërkon të informohet mbi 

aplikimin mundësinë për paraqitjen në KEMP në një datë 

tjetër sepse është njoftuar me vonesë.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

405 05.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni

n për lidhje 

martese me 

shtetas të huaj 

06.04.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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! 

406 06.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi me 

kompesimin e 

energjisë 

elektrike 

06.04.2022 Përshëndetje znj. ...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

E deleguar Nuk ka 



kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni mëposhtë kërkesën e znj., e cila kërkon të informohet 

mbi aplikimin për kompesimin e energjisë elektrike. 

Aplikimi i kryer në ADISA Elbasan për llogari të DRSSH 

Elbasan.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj..Faleminderit! 

407 06.04.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

probleme në 

llogarinë e-

Albania 

06.04.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

408 06.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

mbi mundësinë 

për paraqitjen 

në KEMP në 

një datë tjetër 

sepse është 

njoftuar me 

vonesë. 

06.04.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.Bashkëngjitur gjeni kërkesën e mëposhtme të znj., 

e cila kërkon të informohet mbi  mundësinë për paraqitjen në 

KEMP në një datë tjetër sepse është njoftuar me vonesë. 

Gjithashtu do të mund të gjeni dhe përgjigjen e koordinatores 

së ISSH, e cila na njofton se emri i S..... H.... nuk figuron në 

listën e personave të cilët do të paraqiten në KMCAP Epror, 

E deleguar Nuk ka 



në ditët në vijim dhe ndoshta znj. Hajderi ka aplikuar për 

perfitimin e pagesës së paaftesise për të punuar tek KEMP-i i 

Shërbimi Social Shtetëror.Lutemi një verifikim si 

dhe  përgjigje drejtuar shqetësimit të znj.....Faleminderit! 

409 07.04.2022 Kërkesë e 

paqartë 

07.04.2022 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 

410 07.04.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

08.04.2022 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, 

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 

411 07.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me 

mënyrën apliki

mit për 

njehësimin e 

diplomës për 

nivelin 

Bachelor dhe 

Master. 

08.04.2022 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 në lidhje 

me mënyrën aplikimit për njehësimin e diplomës për nivelin 

Bachelor dhe Master.Sa më sipër lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

412 08.04.2022 Kërkesë e ri 08.04.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


përsëritur 

drejtuar ASHK-

së për 

procedurën që 

duhet të ndjek 

qytetari për 

procesin e 

legalizimit  

me dije se përgjigjia për procedurën që ju kërkoni duhet të 

vij nga institucioni përgjegjës për lëvrimin e shërbimit.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! 

413 08.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me përjashtimin 

nga taksimi i 

dyfishtë për 

pensionistët 

italian 

08.04.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar” si dhe në 

vijim të email-it drejtuar ju për kompetencë nga znj.... me 

datë 06.04.2022, lutemi një përgjigje ose takim sqarues 

znj....Mëposhtë gjeni kërkesën dhe korespondencën e znj....., 

e cila kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki 

përsa i përket problematikë së paraqitur. S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

414 08.04.2022 Kërkesë e 

paqartë 

09.04.2022 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 

415 09.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me njësimin e 

diplomës 

11.04.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e z…., i cili kërkon të informohet në lidhje me 

mënyrën aplikimit për njehësimin e diplomës për nivelin 

Bachelor dhe Master.Sa më sipër lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit 

416 10.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

që duhet të 

ndjek pas 

përgjigjes nga 

ju 

nëpërmjet shkre

sës zyrtare 

11.04.2022 Përshëndetje të nderuar,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni në emailin e mëposhtëm, kërkesën e z..., i cili kërkon të 

informohet rreth procedurën që duhet të ndjek pas përgjigjes 

nga ju nëpërmjet shkresës zyrtare.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

417 10.04.2022 Kërkesë e pa 

plotë 

11.04.2022 Përshëndetje,Lutem, vendosni bashkëlidhur mandat 

pagesën.Faleminderit 

E refuzuar Nuk ka 

418 10.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

për rinovim 

pasaporte 

11.04.2022 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=

13851Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim 

të pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se 

aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit të 

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


procedurës së përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit ju do 

të njoftoheni me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të 

procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të 

miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të rezervoni datën 

dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e 

aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me 

aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në 

rast se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 

duhet vetëm të rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ 

për datën dhe orën e paraqitjes në sportelin ALEAT. Kujdes! 

Emaili me të cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë 

aktiv sepse atje do ju vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku 

për rezervim.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! 

419 11.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

kopje të 

diplomës së 

shkollës mesme 

11.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të interesoheni pranë gjimnazit ku 

keni kryer studimet e shkollës së mesme në mënyrë që t'ju 

orientojnë se ku mund të pajiseni me një kopje të saj.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 

420 11.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me mundësinë e 

anullimit të një 

aplikimi të 

ASHK-së 

11.04.2022 Përshëndetje,   Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse ju nuk kryeni pagesat nuk procesohet 

aplikimi juaj.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 

421 11.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me 

problematikën e 

11.04.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

E deleguar Nuk ka 



hasur në 

sistemin salfe 

care 

të deklaratave 

doganore 

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, ku z…., kërkon të informohet mbi 

problematikën e hasur në sistemin salfe care të deklaratave 

doganore?Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj….Faleminderit! 

422 11.04.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA 

11.04.2022 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, 

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 

423 11.04.2022 Ankesë mbi  

mos pajisjen me 

Vërtetim pozitiv

/negativ. 

11.04.2022 Përshëndetje znj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e z...., i cili shpreh 

shqetësimin e tij për mos pajisjen me 

Vërtetim pozitiv/negativ. Bashkëlidhur formularin e 

aplikimit dhe mandat pagesën.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetaritFaleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

424 11.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me afatin e 

skadencës së ID 

11.04.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


kartë në mënyrë 

që të 

regjistrohet në 

portalin e-

albania 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj....., e cila kërkon të dijë 

afatin e skadencës së ID kartë në mënyrë që të regjistrohet në 

portalin e-albania.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj për znj....Faleminderit! 

425 11.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me mënyrën e 

regjistrimit 

pranë QKEV 

për përfitimin e 

krediteve. 

11.04.2022 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 mënyrën e 

regjistrimit pranë QKEV për përfitimin e 

krediteve.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

426 11.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me mënyrën e 

aplikimit për 

pajisjen me 

certificatë 

pronësie 

11.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej 

me search kërkoni shërbimin:  “Lëshim certifikate pronësie" 

ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9482 dhe më pas  përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Gjithashtu, 

Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari 

në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9482
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9482
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9482
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
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. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA në Tiranë në adresat e 

mëposhtme ose nëse ka sportele ADISA në qytetin ku ju 

jetoni.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

427 12.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

dokumentin e 

provimit të 

shtetit në 

Infermieri-

Mami 

12.04.2022 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 dokumentin e provimit të shtetit në Infermieri-

Mami.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

428 12.04.2022 Ankesë për 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për pajisjen me 

dokument 

pronësie.Bashkë

lidhur formulari 

i aplikimit 

12.04.2022 Përshëndetje të nderuar, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e znj.Ibro, e cila 

E deleguar Nuk ka 



kërkon të informohet për procedurën që duhet të ndjek për 

pajisjen me dokument pronësie.Bashkëlidhur formulari i 

aplikimit. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj..Faleminderit! 

429 12.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

ankesën drejtuar 

Komisionit 

Qendror të 

Ankimimit. 

13.04.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën e znj., e cila kërkon të 

informohet mbi ankesën drejtuar Komisionit Qendror të 

Ankimimit.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

430 12.04.2022 Kërkesë për 

punësim 

13.04.2022 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, 

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 

431 12.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

vërtetim 

pensioni dhe 

kontributesh 

13.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_web.aspx?service_code=13887 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
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https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_web.aspx?service_code=12705 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_web.aspx?service_code=13908 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_web.aspx?service_code=13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_web.aspx?service_code=13885 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_web.aspx?service_code=13886 

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur 

një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni 

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Përsa i takon pajisjes me vërtetim pensioni,  Ju bëjmë 

me dije se për pajisjen me vërtetim për masë pensioni në 

rastet kur do të përdoret jashtë vendit aplikohet nëpërmjet 

sporteleve të Postës Shqiptare. Vërtetimi dhe dokumentet për 

vitet e punës 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 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
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Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

432 13.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me datën e 

aplikimit për 

rinovim 

pasaporte në 

Konsullatë  

13.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet të komunikoni me Konsullatën ku ju duhet të shkoni 

për të paraqiteni për aplikim.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

433 13.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me njohjen e 

diplomës 

13.04.2022 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 njohjen e 

diplomës.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

434 13.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me aplikimin 

për “Vërtetim të 

kryerjes/moskry

erjes së 

shërbimit të 

detyrueshëm 

ushtarak aktiv" 

13.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më 

tej me search kërkoni shërbimin:  “Vërtetim të 

kryerjes/moskryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak 

aktiv" ose në linkun:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14420  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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14420
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shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

435 13.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

për lidhje 

martese me 

shtetas shqiptar 

jashtë vendit 

14.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

E plotë Nuk ka 



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! 

436 13.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

për lidhje me 

shërbimin 

informacion 

zyrtar të 

pasurisë për 

individët dhe 

personat 

juridikë 

14.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej 

me search kërkoni shërbimin:  “Aplikim për informacion 

zyrtar të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë 

dhe publikë)" ose në linkun: 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service

_code=9477 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

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 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
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merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

437 14.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

për pajisjen me 

certificate 

eksperti zjarri 

privat 

14.04.2022 Përshëndetje znj. ....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet nëse mund të pajiset me shërbimin "Certifikatën 

e ekspertit zjarrfikës privat".Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

438 14.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me pajisjen me 

kopje të 

diplomës së 

shkollës mesme 

15.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të interesoheni pranë gjimnazit ku 

keni kryer studimet e shkollës së mesme në mënyrë që t'ju 

orientojnë se ku mund të pajiseni me një kopje të saj.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 

439 14.04.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurat 

15.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së martesës me 

E plotë Nuk ka 



për lidhje 

martese me 

shtetas të huaj 

një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 



celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të 

lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 

Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 

vit.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

440 15.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mundësinë e 

aplikimit për 

rinovim 

pasaporte pa 

përfunduar 

vlefshmëria 

15.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

biometrike"ju mund të aplikoni në cdo kohë. Për të rezervuar 

takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/. Klikoni linkun dhe 

plotësoni të dhënat e kërkuara tek plotësimi i nr ID për 

fëmijën ju rikujtojmë që mund ta gjeni tek certifikata e 

lindjes. 

 Zgjidh datën dhe orarin 

 Në fund zgjidh rezervo 

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! 

E plotë Nuk ka 

441 15.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

dublikat të 

diplomës së 

shkollës së 

mesme 

15.04.2022 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 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/
https://arkiva.gov.al/dokumente-biografike/


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! 

442 15.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mënyrën e 

rikuperimit të 

password për të 

parë numrin e 

krediteve tek 

QKEV 

19.04.2022 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…., i cili kërkon të informohet mbi mënyrën e rikuperimit 

të password për të parë numrin e krediteve. 

Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

443 16.04.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

rikuperim 

password e-

albania 

19.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Gjithashtu, Ju mund 

të paraqiteni pranë sporteleve ADISA për asistencë për 

rikuperimin e llogarisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 



444 18.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurat e 

lidhjes së 

martesës 

19.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

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! 

E plotë Nuk ka 

445 15.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

statusin e 

legalizimit të 

banesës për 

aplikim të 

hershëm 

19.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet t'i drejtoheni me një kërkesë me shkrim Drejtorisë 

Vendore përkatëse duke shprehur qartë kërkesë tuaj si dhe 

duke bashkëlidhur fotokopje të dokumentave që dispononi. 

Kontaktet e Drejtorisë si mëposhtë vijon: 

z. Flladi Dani 

Drejtoria Vendore Kamëz-Vorë 

Adresa:  Tirana Business Park, Rinas 

E plotë Nuk ka 



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! 

446 18.04.2022 Kërkesë e 

paqartë 

19.04.2022 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 

447 19.04.2022 Ankesë 

mbi zhurmën 

akustike shumë 

shqetësuese që 

bën lavazhi në 

rrugën "Todi 

Shkurti" në 

Tiranë 

19.04.2022 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 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku znj.Hoxha paraqet 

ankesën e saj mbi zhurmën akustike shumë shqetësuese që 

bën lavazhi në rrugën "Todi Shkurti" në Tiranë.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj...Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

448 18.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mënyrën e 

përfitimit të 

lejes së 

qëndrimit 

19.04.2022 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 qytetari kërkon të 

informohet për përfitimin e lejes së qëndrimit.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



449 19.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mënyrën e 

përfitimit të 

lejes së 

qëndrimit 

19.04.2022 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 qytetari kërkon të 

informohet për përfitimin e lejes së qëndrimit.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

450 19.04.2022 Kërkesë për 

info mbi mos 

pajisjen me 

vërtetim si 

person i pa 

regjistruar 

19.04.2022 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 tu 

pajisur me vertetim si person i paregjistruar.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

451 20.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

ndryshimin e 

mbiemrit në 

dokumenta pas 

lidhjes së 

martesës 

20.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju bëjmë me dije se 

në momentin që keni ndryshuar mbiemrin kur të aplikoni për 

rinovim karte ID dhe pasaporte do të duhet t'i bëni me 

mbiemrin aktual.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 

452 20.04.2022 Kërkesë për 

info mbi mos 

pajisjen me 

vërtetim si 

person i pa 

20.04.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

E deleguar Nuk ka 



regjistruar rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit  për asistencë për tu 

pajisur me vertetim si person i paregjistruar.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

453 20.04.2022 Kërkesë për 

info për 

rimbursimin e 

shpenzimeve të 

transportit të 

kufomës nga 

jashtë vendit. 

20.04.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për rimbursimin e shpenzimeve të transportit të 

kufomës nga jashtë vendit.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

emaili drejtuar në adresën tone zyrtare.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

454 20.04.2022 Kërkesë për 

info mni 

dokumentacioni

n për përfitimin 

e bonusit të 

fëmijë së lindur 

jashtë vendit 

20.04.2022 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, 

E plotë Nuk ka 



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! 

455 20.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

dokumentacioni

n për përfitimin 

e bonusit të 

fëmijë së lindur 

jashtë vendit 

21.04.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes. Për të kryer regjistrimin e 

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

E plotë Nuk ka 



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. 

456 20.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

rinovimin e 

lejes së 

drejtimit 

21.04.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se rinovimi i leje të drejtimit si nje dokument 

identifikimi mund te behet vetem me paraqitjen e personit 

fizik bazuar ne:  

 Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), e cila 

është në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë (MIE). 

 Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

Drejtimit është  Udhëzim i Ministrit të Transportit 

dhe Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, 

elementët grafikë dhe mënyra e plotësimit të 

lejedrejtimit të ri të mjeteve rrugore”; 

 Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e 

Certifikatës Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit të 

aftësive psiko-fizike për të drejtuar mjete me motor. 

Udhëzimi i sipërcituar ka përcaktuar se Leje Drejtimi 

lëshohet në Degët e Drejtuesve të Mjeteve  të 

E plotë Nuk ka 



Drejtorive Rajonale në plotësim të çdo specifikë të 

dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy elemente 

sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe firma 

digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me Leje 

Drejtimi. Këto dy elemente sigurie për momentin nuk 

mund të arrihen nëpërmjet portalit e-albania. 

 Rinovimi i Leje Drejtimit është një shërbim që 

i ofrohet zotëruesit të lejedrejtimit në sportelet e 

shërbimit të Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të 

Trasportit Rrugor dhe për vet specifikat që ka ky 

shërbim, nuk mund të ofrohet nëpërmjet portalit e-

albania . 

Në lehtësimet e mundësuara nga DPSHTRR në Tiranë, leja e 

drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit të ish-NSHRAK, leja e 

drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e tjera 

kjo procedurë është lehtësuar në 3-5 ditë pune. Për më shumë 

informacion:  

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-

drejtimitPër 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! 

457 20.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mundësinë e 

regjistrimit në 

provimin e 

shtetit 

21.04.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e qytetarit, ardhur në emailin tonë zyrtar në lidhje me 

mundësinë e regjistrimit në provimin e shtetit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

458 20.04.2022 Kërkesë për 21.04.2022 Përshëndetje znj...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit


info mbi 

procedurat që 

duhet të ndjekë 

për pajisjen me 

certifikatë 

pronësie. 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e z..., i cili interesohet 

për procedurat që duhet të ndjekë për pajisjen me certifikatë 

pronësie.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit! 

459 21.04.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

21.04.2022 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, 

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 

460 21.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mënyrën e 

aplikimit për 

leje legalizimi 

21.04.2022 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:  “Kërkesë për legalizim të 

ndërtimit pa leje" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14542 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 –

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

461 22.04.2022 Kërkesë për 

info mbi afatin 

e përfundimit të 

aplikimit 

22.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes Tuaj, ju bëjmë me dije se 

afatin e përfundimit të aplikimit mund ta gjeni tek formulari i 

aplikimit.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! 

E plotë Nuk ka 

462 22.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mënyrën e 

aplikimit 

dublikat 

certificate 

pronësie 

22.04.2022 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:  “Lëshimi i një certifikate të re 

kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë " ose në 

linkun:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9466 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 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


profilin Tuaj në e-Albania. Nëse keni vështirsi të aplikoni 

nëpërmjet portalit, Ju mund t'i drejtoheni sporteleve fizikie te 

ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

463 22.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

përfitimit të 

lejes së 

qëndrimit 

26.04.2022 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 qytetari kërkon të 

informohet për procedurën e përfitimit të lejes së 

qëndrimit.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

464 26.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

regjistrimit të 

fëmijës së 

lindur jashtë 

vendit 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, po Ju dërgojmë 

procedurën e regjistrimit të fëmijës në mungeseë të 

paraqitjes së prindërve.Në pamundësi të paraqitjes së 

prindërve pranë zyrave të Gjendjes Civile të Njësisë suaj 

Administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës së lindur 

jashtë shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri 

dhe rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare, 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; 

E plotë Nuk ka 



•           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, ose personi i autorizuar, 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 

pajis prindërit me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë 

famjiljare dhe Certifikatë lindje e të porsalindurt, më 

shënimin “Për bonusin e lindjes”.Duhet theksuar në 

Prokurën e Posacme që personi autorizohet të bëjë 

regjistrimin e fëmijës, dhe të kryejë tërheqjen e çekut të 

bebes gjithashtu.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e 

fëmijës, pasi edhe çeku emëtohet nga Shërbimi Social 

Shtetëror në emër të nënës.Tërheqja e çekut bëhet pranë 

Drejtorive Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.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.Faleminderi 

465 26.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

regjistrimit të 

ndërtimit pa leje 

27.04.2022 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:  “Kërkesë për legalizim të 

ndërtimit pa leje" ose në linkun: 

https://albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service

_code=14542 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 –

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Nëse 

keni vështirsi të aplikoni nëpërmjet portalit, Ju mund t'i 

drejtoheni sporteleve fizikie te ADISA.Sportelet i gjeni: 

 ADISA, Njësia Administrative numër 6, Kombinat. 

 ADISA, Rruga "Panorama", (ish - hipoteka e 

Tiranës) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

466 27.04.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

problem me 

vulën 

elektronike 

27.04.2022 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 me vulën elektronike.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

467 26.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

aplikimit për 

pasaportë për 

fëmijën 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/.Klikoni linkun dhe plotësoni 

të dhënat e kërkuara tek plotësimi i 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 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al
https://rezervo.aleat.al/


Kur të paraqiteni për aplikim pranë zyrave ALEAT duhet të 

keni me vete kuponin e pasaportës. Kuponi blihet pranë 

zyrave të Postës Shqiptare. Kuponi për procedurë normale 

kushton 7500 lek (15 ditë), ndërsa për procedurë të 

përshpejtuar  me vlerë prej 18 000 Lekë (2-3 ditë).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! 

468 26.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

regjistrimit të 

biznesit 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin 

për regjistrim fillestar të një sipërmarrjeje ta bëni përmes 

internetit, duke zgjedhur këtë lidhje elektronike: “Aplikim 

për regjistrimin fillestar të personit fizik” Më pas mund 

të përzgjidhni shërbimin e volitshëm për ju sipas formës 

juridike që dëshironi të hapni, konkretisht me emërtimin: 

“Aplikim për regjistrim fillestar të…” (person fizik, shoqëri 

me përgjegjësi të kufizuar, shoqëri 

aksionare, etj.).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.Gjithë të mirat! 

E plotë Nuk ka 

469 27.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certificate 

personale kur 

do të përdoret 

27.04.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për t'u pajisur me certifikatë nga akti i lindjes në rastin kur 

do të përdoret jashtë vendit ju duhet të paraqiteni pranë 

sporteleve të Zyrës së Gjendjes Civile ku ju keni 

vendbanimin. Gjithashtu ku dokument që të jetë i vlefshëm 

në Itali duhet përkthyer në gjuhën italiane dhe 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


jashtë vendit noterizuar.Dokumenti duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas ju vazhdoni procedurat në Itali. 

Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet 

Postës Shqiptare.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

470 27.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

dokumentacioni

n për përftimin 

e bonusit të 

bebes 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë 

Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky regjistrim 

nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania por mund ta 

kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. 

Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve 

tuaj këto dokumenta:Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të Dy prindërve;Aktin e lindjes të mbajtur jashtë 

shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i 

përkthyer në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) certifikata, 

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”.Në vijim, 

prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, Certifikatën e 

aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe Certifikatën 

personale të të porsalindurit. Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet 

personalisht nga prindi/prindërit dhe afati është 1 vit 

kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk 

mund të jeni të pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund 

të autorizoni një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si 

edhe të kryejë edhe tërheqjen e çekut të bebes.Personi i 

autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet të 

paraqitet pranë Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e 

E plotë Nuk ka 



financës, me qëllim dorëzimin e Dy certifikatave (familjare 

dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të 

lindjes, sipas masës së përcaktuar. Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

471 27.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

mundësinë e 

kryerjes së 

shpalljes 

martesës me 

pasaportë 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

shpallja e martesës bëhet me ID kartë.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 

472 27.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën për 

legalizimin e 

ndërtimeve para 

vitit 90 

27.04.2022 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 “Kërkesë për kalimin e pronësisë të 

objektit pa titull/truallit funksional/oborrit në 

përdorim”. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me 

search kërkoni shërbimin:  “Kërkesë për legalizim të 

ndërtimit pa leje" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14468 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


"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! 

473 27.04.2022 Kërkesë për 

info mbi afatin 

e pajisjes me 

pasaportë 

27.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

me procedurë normale afati i pajisjes me pasaportë është 15 

ditë, ndërsa me procedurë të përshpejtuar  2-3 ditë.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! 

E plotë Nuk ka 

474 27.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me leje 

për 

rikonstruksion 

27.04.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të drejtoheni për informacion dhe 

sqarim pranë Bashkisë së qytetit ku keni 

vendbanimin/apartamentin, si institucioni kompetent për 

shqyrtimin e kësaj çështje.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 deleguar Nuk ka 

475 27.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

dokumentacioni

n për përfitim 

bonusi 

28.04.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe pranë 

Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky regjistrim 

nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania por mund ta 

kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të Gjendjes Civile. 

Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve 

tuaj këto dokumenta:Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të Dy prindërve;Aktin e lindjes të mbajtur jashtë 

shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i 

përkthyer në gjuhë n shqipe dhe i noterizuar.Në përfundim të 

E plotë Nuk ka 



regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) certifikata, 

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”.Në vijim, 

prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, Certifikatën e 

aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe Certifikatën 

personale të të porsalindurit. Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet 

personalisht nga prindi/prindërit dhe afati është 1 vit 

kalendarik nga dita e lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk 

mund të jeni të pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund 

të autorizoni një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si 

edhe të kryejë edhe tërheqjen e çekut të bebes.Personi i 

autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet të 

paraqitet pranë Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e 

financës, me qëllim dorëzimin e Dy certifikatave (familjare 

dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut të bonusit të 

lindjes, sipas masës së përcaktuar. Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

476 27.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

rinovimit të 

lejes së 

drejtimit 

28.04.2022 Përshendetje,Në përgjigje të kërkesë suaj për 

informacion, rinovimi i leje të drejtimit si nje dokument 

identifikimi mund te behet vetem me paraqitjen e personit 

fizik bazuar në:  

1-Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor (DPSHTRR), e cila është në varësi të 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE). 

2- Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

Drejtimit është Udhëzim i Ministrit të Transportit dhe 

Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, elementët 

E plotë Nuk ka 



grafikë dhe mënyra e plotësimit të lejedrejtimit të ri të 

mjeteve rrugore”; 

3 -Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e Certifikatës 

Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit të aftësive psiko-

fizike për të drejtuar mjete me motor. Udhëzimi i sipërcituar 

ka përcaktuar se Leje Drejtimi lëshohet në Degët e 

Drejtuesve të Mjeteve  të Drejtorive Rajonale në plotësim të 

çdo specifikë të dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy 

elemente sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe firma 

digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me Leje Drejtimi. 

Këto dy elemente sigurie për momentin nuk mund të arrihen 

nëpërmjet portalit e-albania. 

4 -Rinovimi i Leje Drejtimit është një shërbim që i ofrohet 

zotëruesit të lejedrejtimit në sportelet e shërbimit të 

Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Trasportit Rrugor dhe 

për vet specifikat që ka ky shërbim, nuk mund të ofrohet 

nëpërmjet portalit e-albania .Në lehtësimet e mundësuara nga 

DPSHTRR në Tiranë, leja e drejtimit tërhiqet në zyrat e 

shërbimit të ish-NSHRAK, leja e drejtimit tërhiqet brenda 30 

minutash. Në drejtoritë e tjera kjo procedurë është lehtësuar 

në 3-5 ditë pune. Për më shumë informacion:  

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-

drejtimitPër 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, 

477 28.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

aplikimit për 

legalizim 

ndërtimi pa leje 

28.04.2022 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 “Kërkesë për legalizim të ndërtimit pa 

leje”. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search 

kërkoni shërbimin:  “Kërkesë për legalizim të ndërtimit pa 

leje" ose në linkun: https://e-

E plotë Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
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albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14542 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.Pasi të 

përfundoni aplikimin të gjitha dokumentat si dhe mandati i 

pagesës duhet të dorëzohet nëpërmjet postës në Drejtorinë 

Vendore të ASHK-së.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

478 28.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

problematikën e 

hasur në 

plotësimin e 

deklaratës së të 

ardhurave nga 

dy punësimi 

28.04.2022 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 problematikën e hasur në plotësimin e deklaratës së të 

ardhurave nga dy punësimi.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

479 28.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

28.04.2022 Përshëndetje znj…Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
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problematikën e 

hasur në 

plotësimin e 

deklaratës së të 

ardhurave nga 

dy punësimi 

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 problematikën e hasur në plotësimin e deklaratës së të 

ardhurave nga dy punësimi.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

480 28.04.2022 Kërkesë e 

paqartë 

29.04.2022 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 plotë Nuk ka 

481 29.04.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

problematikën e 

hasur në 

plotësimin e 

deklaratës së të 

ardhurave nga 

dy punësimi 

04.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër gjeni 

mëposhtë kërkesën e z., i cili kërkon të informohet mbi 

problematikën e hasur në plotësimin e deklaratës së të 

ardhurave nga dy punësimi.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

482 29.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

aplikimin për 

pasaportë nga 

cdo qytet I 

Shqipërisë 

04.05.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se për pasaportë biometrike aplikohet në zyrat 

ALEAT ku ju keni vendbanimin. Gjithashtu dhe tërheqja e 

pasaportës bëhet në Komisariatin që mbulon vendbanimin 

tuaj.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

E plotë Nuk ka 



pavarësisht 

vendbanimit 

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! 

483 29.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

për aktin 

higjeno sanitar  

pas proces 

verbalit 

04.05.2022 Përshëndetje z. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku z. kërkon të 

informohet mbi procedurën që duhet të ndjekë pas proces 

verbalit.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

z...Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

484 29.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën për 

pajisje 

me leje drejtimi. 

04.05.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar ku 

qytetari interesohet për procedurën për pajisje 

me leje drejtimi.Lutemi, një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

485 30.04.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen e nr të 

references për 

aplikimin e 

kryer. 

04.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se ju 

nr e references mund ta gjeni kur te hyni në llogarinë tuaj në 

rubrikën "Mesazhet e mia".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! 

E plotë Nuk ka 

486 30.04.2022 Kërkesë për 04.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju E plotë Nuk ka 



info mbi 

statusin e 

aplikimit 

bëjmë me dije se përgjigjja për aplikimin tuaj ju vjen në 

seksionin '' DOKUMENTAT E MIA '' në e-

albania.Logohuni me të dhënat personale në platformë dhe 

shkoni tek ''HAPËSIRA IME'' për të kontrolluar përgjigjen. 

Në rast se nuk ju është kthyer përgjigje ju mund të gjurmoni 

aplikimin tuaj si më poshtë:Për të gjurmuar një aplikim të 

kryer në e-albania ju duhet të ndiqni vetëm dy hapa: 

 Të ruani numrin e referencës (që e keni gjithmonë të 

ruajtur në sesionin “Mesazhet e mia” në e-albania) 

 Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer 

aplikimin. Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer 

duhet të klikoni “Përdor” dhe më poshtë do t‘ju 

shfaqet kjo tabelë: 

 Mjafton që ju të vendosni numrin e referencës në hapsirën 

boshe dhe më pas të klikoni butonin “Gjurmo”.Në tabelën 

më poshtë do tju dalë emërtimi i shërbimit dhe statusi në të 

cilin ndodhet aplikimi juaj.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

487 01.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

ndryshimin 

midis dy 

kategorive të 

sigurimeve 

04.05.2022 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 Studios Ligjore, e cila kërkon të 

informohet mbi ndryshimin midis dy kategorive të 

sigurimeve.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

488 01.05.2022 Kërkesë për 04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju E plotë Nuk ka 



info mbi 

pajisjen me IT 

të shtetasit të 

huaj me leje 

qëndrimi në 

Shqipëri 

bëjmë me dije se numrin ID mund ta gjeni tek leja e 

qëndrimit.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! 

489 02.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurat 

që duhet 

të ndjeki online 

përsa i përket 

njohjes së 

atësisë 

04.05.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj., e cila kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i përket 

njohjes së atësisë.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

490 03.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurat 

që duhet 

të ndjeki për 

pajisjen me 

vërtetim mbi 

kontributet 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887Gjithashtu, Ju njoftojmë se 

portali përdoret pasi të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk 

e keni një të tillë, mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.Në vijim, për 

çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit 

e-Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887


08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

491 02.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurat 

që duhet 

të ndjeki për 

legalizimin e 

dokumentave që 

do të përdoren 

jashtë vendit 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se dokumenti që të jetë i vlefshëm në Itali duhet përkthyer në 

gjuhën italiane dhe noterizuar.Dokumenti duhet të 

legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas ju vazhdoni 

procedurat në Itali. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve 

kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

492 04.05.2022 Kërkesë për 

asistencë 

për një 

problem në 

llogarinë e tij 

në portalin e-

albania 

04.05.2022 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 

493 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën dhe 

dokumentacioni

n që duhet të 

dorëzojnë dhe 

të masës  së 

kompesimit për 

shoqërite e 

linjave të 

trasportit 

qytetas,rrethqyt

04.05.2022 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 

procedurën dhe dokumentacionin që duhet të 

dorëzojnë.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



etase dhe 

nderqytetase 

494 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën për 

pajisje me 

vërtetim 

kontributesh 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13885 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

5034 

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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
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https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5034
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5034


përdorimin e portalit e-Albania, mund t’i drejtoheni postës 

elektronike – helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për 

përdorimin e portalit.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

495 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën për 

pajisje me 

certificate 

personale të 

fëmijës 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më 

tej me search kërkoni shërbimin:  "Certifikatë 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 së fëmijës. Dokumenti do ju shfaqet 

menjëherë. Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi 

të keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Për cdo pyetje ose paqartësi 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 

496 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

problematikën e 

hasur për të 

aksesur 

llogarinë 

personale tek 

04.05.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


tatimet në 

mënyrë që të 

procedojë me 

deklarimin 

mëposhtë kërkesën e z., i cili kërkon të informohet mbi 

problematikën e hasur për të aksesur llogarinë personale tek 

tatimet në mënyrë që të procedojë me deklarimin.Lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

497 04.05.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me mos 

rezultimin e 

emrit të saj në 

listën e 

rezultateve të 

provimit të 

shtetit për 

mësuese 

04.05.2022 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 mos 

rezultimin e emrit të saj në listën e rezultateve të provimit të 

shtetit për mësuese.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

498 03.05.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me procedurën 

dhe 

dokumentacioni

n për 

regjistrimin e 

fëmijës jashtë 

vendit 

04.05.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.  

Për të kryer regjistrimin e fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, duhet të dërgoni pranë familjarëve 

tuaj këto dokumenta: 

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve; 

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

E plotë Nuk ka 



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! 

499 01.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

ndryshimin 

midis dy 

kategorive të 

sigurimeve 

04.05.2022 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 Studios Ligjore, e cila kërkon të 

informohet mbi ndryshimin midis dy kategorive të 

sigurimeve.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

500 01.05.2022 Ankesë për 

vonesë lëvrimit 

të shërbimit nga 

ASHK 

04.05.2022 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 vonesë në ofrimin e shërbimit nga Zyra 

E deleguar Nuk ka 



Vendore e ASHK-së Shkodër.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z..Faleminderit! 

501 01.05.2022 Ankesë për 

vonesë lëvrimit 

të shërbimit nga 

ASHK 

04.05.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e z., i cili kërkon të 

informohet rreth vonesës në ofrimin e shërbimit nga Zyra 

Vendore e ASHK-së Fier.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z..Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

502 03.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

pajisjen me 

certificate 

vdekje 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më 

tej me search kërkoni shërbimin:  "Certifikatë 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. Në rubrikën "Të dhënat e lindjes" 

plotësoni dhe arsyen se ku do të përdoret. Më pas klikoni në 

butonin APLIKO.Pasi të përfundoni këto veprimi shkoni në 

rubrikën "Shërbimet e mia" përzgjidhni 

shërbimin "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj)" 

më pas përdor dhe do ju shfaqet dokumenti për të cilin keni 

aplikuar në gjuhën shqipe. Duhet të klikoni lart në të djathtë 

që dokumenti të shfaqet në gjuhë të huaj.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 



503 03.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

aplikimit për 

licencë 

profesionale 

individuale si 

drejtues teknik. 

në fushën e 

ndërtimit 

04.05.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, lutem gjeni 

mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të informohet për 

procedurën e aplikimit për licencë profesionale individuale si 

drejtues teknik. në fushën e ndërtimit. 

Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

504 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

njohjes së 

atësisë 

04.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për njohjen e atësisë nuk mund të aplikoni online por vetëm 

fizikisht para punonjësit të Gjendjes Civile.Bashkëlidhur 

kartela informative për shërbimine kërkuar nga ju.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 

505 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

pajisjes me 

certificate 

vdekje 

04.05.2022 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 vdekjes (shqip / në gjuhë 

të huaj)" ose në linkun:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11177 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni para vitit 2010 apo pas vitit 2010 në 

varësi të datës së vdekjes. Hapi i radhës është vendosja e nr 

personal të të ndjerit dhe më pas do ju shfaqet certifikata nga 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11177
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11177
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11177


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! 

506 03.05.2022 Kërkesë për 

info nëse ID 

kartë duhet të 

jetë e vlefshme 

për kryerjen e 

procedures së 

lidhjes së 

martesës 

04.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

karta ID duhet të jetë e vlefshme në mënyrë që ju të mundeni 

të kryeni shpalljen e martesës. Për të pajisur me certifikatë 

për lidhje martese duhet të paraqiteni pranë punonjësve të 

gjendjes civile ku ju keni vendbanimin.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

507 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

04.05.2022 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. 

E plotë Nuk ka 



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! 

508 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën dhe 

dokumentacioni

n e lidhjes së 

martesës 

05.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se hapat për të kryer shpalljen e martesës 

janë  si mëposhtë vijon: 

Në rastin tuaj kur bashkëshorti i ardhshëm është shtetas të 

huaj, pranë njësisë administrative ku vajza ka 

vendbanimin  paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, 

të legalizuar, përkthyer, noteruar: 

E plotë Nuk ka 



 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. Personi që do tí dorëzojë këto dokumenta duhet të 

jetë i pajisur me prokurë të posacme dhe kjo me vulë 

APOSTILLE.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! 

509 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

pas refuzimit të 

aplikimit për 

regjistrim 

biznesi 

05.05.2022 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., e cila kërkon të  informohet 

në lidhje me procedurën që duhet të ndjekë pas refuzimit të 

aplikimit për regjistrim biznesi.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

510 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

hapjes së 

biznesit 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

pas përfundimit të aplikimit përgjigjja për miratim/refuzim ju 

vjen në email. Pas njoftimit në email hyni në faqen 

www.qkb.gov.al dhe shkon tek rubrika “Kërko” më pas 

“Kërko në regjistrin tregtar” më tej “Kërko për statusin e 

aplikimit të subjektit”, vendos emër mbiemër si dhe numër 

aplikimt. Pas këtyre hapave do ju shfaqet NIPT.Pas miratimit 

të Nipt-it duhet të regjistroni biznesin në e-albania duke u 

loguar si biznes ku vendosni NIPT-in dhe të kryeni 

regjistrimin. Pas regjistrimit si biznes në e-albania duhet të 

aplikoni shërbimin '' Certifikatë regjistrimi'' që të pajiseni me 

NIPT-in ose klikoni në këtë link: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12421Kujdes!Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i 

E plotë Nuk ka 



Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë link: 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Faleminderit 

511 05.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

dokumentacioni

n që duhet ta 

sigurojë 

administrata 

dhe është 

kërkuar nga 

ISSH për 

pension 

paraprak 

05.05.2022 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 parashtron problematikën në 

emailin e mëposhtëm.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj 

z….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

512 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën për 

lidhje martese 

05.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëjmë me dije se 

procedura e shpalljes së martesës dhe lidhjes së saj kryhet 

ende në sportele para punonjësve të Gjendjes Civile. 

Mëposhtë do te gjeni një informacion të përmbledhur mbi 

procedurën e shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

E plotë  Nuk ka 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn


 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit.Nëse martesa do të lidhet në 

një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor nga shpallja e 

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

513 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjek 

pas vdekjes së 

babait kur 

ekziston një 

kontratë porosie 

në emër të tij si 

dhe info mbi 

statusin e 

legalizimit të 

pallatit ku ka 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Ju si fillim duhet të paraqiteni pranë Noterit të celni 

aktin e trashëgimisë pas vdekjes së babait tuaj dhe gjithashtu 

të interesoheni pranë një avokati për hartimin e kontratës me 

ndërtuesin.Gjithashtu duhet të interesoheni pranë Bashkisë 

në cilë fazë ndodhet procedura e dorëzimit të pallatit. Për sa i 

takon informacionit për procesin e legalizimit  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=

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


kontratën e 

porosisë 

9477 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Gjithashtu, 

Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari 

në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

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! 

514 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për pajisjen me 

certifikatë për 

fëmijën në 16 

vjec 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

bëjme me dije se për të gjeneruar certifikatën për femijët nën 

16 vjec të cilët nuk janë të pajisur me letërnjoftim elektronik, 

dhe për rrjedhojë nuk janë dhe përdorues të portalit e-

albania, nga llogaria e prindit do aplikoni 

shërbimin:”Certifikatë nga akti i lindjes (shqip / në gjuhë të 

huaj)” në linkun e mëposhtëm: https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?ser

vice_code=11176. 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 

515 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

funksionimin e 

sporteleve 

ADISA 

05.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se sportelet ADISA nuk asistojnë mëqytetarët 

në sportelet fizike të saj, por asiston online në  kanalet e saj 

të informimit. 

 Nëpërmjet numrit pa pagesë 0800 0118 

 Nëpërmjet chat onlinë ne faqen zyrtare adisa.gov.al 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176


 Si dhe email: informacion@adisa.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 

516 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën dhe 

dokumentacioni

n për lidhje 

martese me 

shtetas të huaj 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se për të marrë certifikatën me shënimin "Për 

lidhje martese", hapi i parë është shpallja e martesës. 

Procedura për të bërë shpalljen e martesës midis një 

shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të huaj është si mëposhtë 

vijon :Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj, 

nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten 

dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, 

noteruar: 

 certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

E plotë Nuk ka 



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! 

517 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën dhe 

dokumentacioni

n për përfitimin  

e të ardhurave 

nga barrëlindja 

05.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

informojmë s, nëse jeni e punësuar do të dërgoni këto 

dokumenta në qëndren tuaj të punës: 

 Raportet e paralindjes, lehonisë dhe pas lindjes;  

 Certifikatë lindje të fëmijës (duhet të lexojë vetëm 

shpërblim lindjeje ose shpërblim lindjeje në sigurimet 

shoqërore); 

 Fotokopje të Kartës së Identitetit;  

 Vërtetimi i të ardhurave (Portali e-Albania).   

Aplikimin për përfitimin e të ardhurave nga barrëlindja e bën 

financieri i subjektit ku punoni.Nëse jeni e vetpunësuar, do të 

aplikoni në portalin e-albania shërbimin:“Kërkesë për 

shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar’’ ose në linkun 

e mëposhtëm: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

10060. Do të bashkëlidhni dokumentat në aplikim, si edhe do 

i dërgoni me postë fizikisht në Drejtorinë Rajonale të 

Sigurimeve Shoqërore ku keni vendbanimin.Përsa i përket 

pyetjes se nuk u shfaqet zyra postare ku dëshironi të tërhiqni 

pagesën për raportet e barrëlindjes, lutemi interesohuni pranë 

Drejtorisë së Postës Shqiptare në qytetin Tuaj për të marrë 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10060
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10060
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10060


informacionin se cila nga postat është e paracaktuar për 

tërheqjen e pagesës. Më pas plotësoni aplikimin.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

518 05.05.2022 Kërkesë për 

info punësim 

tek ADISA 

05.05.2022 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, 

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 

519 04.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

aplikimin e 

kryer për 

skemën e naftës 

në bujqësi 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas trajtimit të kërkesës dhe në varësi të 

vendimit që merret, aplikantit i kthehet përgjigje elektronike 

në hapësirën e tij në e-Albania, tek seksioni “Dokumentet e 

mia”.Përgjigjja është përgjegjësi dhe kompetencë e 

institucionit të cilit i është drejtuar aplikimi. Bashkelidhur 

adresa email e institucionit. E-mail:  info@bujqesia.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 

520 05.05.2022 Kërkesë për 

info në rastet 

kur aplikim  

regjistrim 

biznesi 

refuzohet duhet 

të kryhet një 

aplikim i ri 

05.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse ju ka ardhur njoftimi për refuzim 

duhet të kryeni një aplikim të ri. Nëse njoftimi ju ka ardhur si 

aplikim i paplotë ju mund të vazhdoni duke plotësuar 

kërkesat e dërguara.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 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


521 05.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

dokumentacioni

n dhe 

proceduren për 

lidhje martese 

06.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së martesës me 

një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

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 plotë Nuk ka 



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 

522 06.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

aplikimin për 

rimbursimin e 

shpenzimeve të 

transportit të 

personit të 

ndjerë 

06.05.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, lutem gjeni 

mëposhtë kërkesën, ku znj. kërkon të informohet për 

rimbursimin e shpenzimeve të transportit të personit të 

ndjerë. Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në 

adresën tone zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

523 06.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

procedurën për 

kryerjen e 

aplikimit për ID 

kartë 

06.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket shërbimit "Aplikim për kartë 

identiteti" ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/ 

Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat e kërkuara. 

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. Në fund zgjidh rezervo 

3. Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorim.  

Kur të paraqiteni për aplikim pranë Zyrës ALEAT që 

mbulon vendbanimin tuaj duhet te kini me vete kuponin 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


origjinal të blerë në Postë. Afati kohor i prodhimit është 15 

ditë kalendarike.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! 

524 06.05.2022 Kërkesë për 

asistencë 

për një 

problem në 

përdorimin e 

vulës 

elektronike. 

06.05.2022 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 përdorimin e vulës elektronike.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

525 05.05.2022 Kërkesë për 

info për 

aplikimin e 

kërkesës 

paraprake për 

pension 

06.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni në e-albania 

shërbimin:”Kërkesë paraprake për përfitim pensioni 

pleqërie” në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=2302 

Ky shërbim ju ofron mundësinë për të aplikuar online 

paraprakisht për përfitim pensioni pleqërie. Çdo qytetar ka të 

drejtë të aplikojë paraprakisht kur plotëson kushtet për 

përfitim sipas legjislacionit: Plotësimi i kërkesës paraprake 

nuk është i detyrueshëm dhe nuk ju shmang nga plotësimi i 

kërkesës për përfitimi pensioni pleqërie, por rekomandohet 

të plotësohet në mënyrë që aplikuesi të mos rrezikojë 

zgjatjen në kohë të marrjes së pensionit në momentin që i 

lind e drejta.Koha nga dorëzimi i kërkesës deri në momentin 

e lindjes të së drejtës, është e nevojshme që specialistët 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302


përkatës të verifikojnë në kohë dokumentacionin e dorëzuar. 

Personi i interesuar, 1 deri në 12 muaj para se t’i lindë e 

drejta për përfitim, mund të paraqesë kërkesën paraprake. 

Dokumentacioni i nevojshëm 
 Kartë Identiteti ose pasaportë biometrike (i 

nevojshëm për t'u loguar në portal) 

 Fotokopje e kartës së identitetit ose certifikatë 

lindjeje personale; 

 Certifikatë familjare; 

 Certifikatë martese (për mbiemrin para martese për 

kërkueset femra); 

 Fotokopje e librezës së punës; 

 Diplomën e shkollës së lartë (për femrat). 

 Vërtetimin e viteve të ushtrisë (për burrat) 

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 

526 05.05.2022 Kërkesë për 

info për 

tërheqjen e 

bonusit të 

fëmijës 

06.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije dokumentacioni i nevojshëm për tërheqjen e 

cekut të bebes është si më poshtë: 

 Certifikatë personale e bebit, me shënimin për 

bonusin e bebes; 

 Certifikatë familjare, me shënimin për bonusin e 

bebes; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit të të dy 

prindërve; 

 Në rastet kur çeku do të tërhiqet nga një familjar 

kërkohet pajisja me prokurë të posaçme për tërheqjen 

e çekut të bebes. 

Afati për tërheqjen e bonusit të bebes është 1 vit nga 

momenti i lindjes. Tërheqja e bonusit bëhet pranë Drejtorisë 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror të qytetit apo rrethit 

që mbulon njësinë administrative ku është regjistruar 

E plotë Nuk ka 



fëmija. Adresat e Drejtorive Rajonale të Shërbimit Social 

Shtetëror i gjeni në këtë 

link   http://www.sherbimisocial.gov.al/informacion-mbi-

bonusin-e-bebes/Konkretisht në rastin tuaj, është adresa e 

mëposhtme:Drejtoria Rajonale e SHSSH Elbasan – 

Lagjia “Kongresi i Elbasanit” pallati 35, hyrja nr 3Për 

cdo pyetje apo paqartësi, na kontaktoni në kanalin informativ 

pa pagesë 0800 0118, ose online chat, nga e hëna në të 

premte në fashën orare 08.00 – 19.00. Faleminderit! 

527 06.05.2022 Kërkesë për 

info për 

procedurën e 

regjistrimit të 

AMTP-së 

06.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije 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.Në 

hapin e dytë duhet të shtoni edhe këto shërbime: 

 L1- Lëshim certifikate pronësie; 

 I5- Lëshim kopje kartele te pasurisë; 

 I4- Lëshim kopje te fragmentit te hartës kadastrale. 

Dokumentacioni i nevojshëm për t`u ngarkuar: 

 Akti i marrjes së tokës në pronësi (AMTP); 

 Certifikatë familjare në datën 01.08.1991; 

 Plan rilevimi. 

AMTP dhe çdo document tjetër duhet të ngarkohet në të 

gjitha rubrikat e detyrueshme në hapin e tretë dhe duhet të 

jenë në formatin pdf. Aplikimi për regjistrimin e AMTP dhe 

pajisjes me certifikatë pronësie nuk penalizohet me gjobë, 

por kujdes! Në hapin e tretë, si datë lëshimi të dokumentit do 

E plotë Nuk ka 

http://www.sherbimisocial.gov.noclick_al/informacion-mbi-bonusin-e-bebes/
http://www.sherbimisocial.gov.noclick_al/informacion-mbi-bonusin-e-bebes/
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444


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 

apo paqartësi, na kontaktoni në kanalin informativ pa pagesë 

0800 0118, ose online chat, nga e hëna në të premte në 

fashën orare 08.00 – 19.00.Faleminderit! 

528 09.05.2022 Kërkesë për 

info për logim 

në sistemin e 

tatimeve 

09.05.2022 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 qytetarit për t'u loguar në sistem.Lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

 

E deleguar Nuk ka 

529 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vonesë për 

pajsjen me 

dokumentin e 

aktit të lindjes 

09.05.2022 Përshëndetje Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për çdo paqartësi apo problem të hasur në përdorimin 

e portalit e-Albania, duhet 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 

E plotë Nuk ka 



"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Për cdo 

pyetje apo paqartësi, na kontaktoni në kanalin informativ pa 

pagesë 0800 0118, ose online chat, nga e hëna në të premte 

në fashën orare 08.00 – 19.00.Faleminderit 

530 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

regjistrimin në 

programin e 

certifikimit të 

profesionistëve 

të shëndetësisë 

  

 

09.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e znj. Dervishi, e cila kërkon të informohet mbi mënyrën e 

regjistrimit pranë QKEV për përfitimin e 

krediteve.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

531 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

aplikim për 

kartë identiteti 

09.05.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se përsa i përket shërbimit " Aplikim për kartë 

identiteti"ju mund të ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/Klikoni linkun dhe plotësoni 

të dhënat e kërkuara.Zgjidh datën dhe orarin. Në fund zgjidh 

rezervoMos harroni të çekoni opsionin Kushtet e 

përdorimit.Më pas paraqituni në ditën dhe orën e caktuar me 

kuponin e blerë në Postën Shqiptare si dhe dokumentin e 

identifikimit.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 

E plotë Nuk ka 

532 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vonesë në 

ofrimin e 

shërbimit nga 

09.05.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


ASHK  Sarandë 

 

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 Sarande.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z....Faleminderit! 

533 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

regjistrimin në 

programin e 

certifikimit të 

profesionistëve 

të shëndetësisë 

  

 

09.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e znj.Idrizi, e cila kërkon të informohet mbi mënyrën e 

regjistrimit pranë QKEV .Sa më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

534 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vonesë në 

ofrimin e 

shërbimit nga 

ASHK  Dibër 

 

09.05.2022 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 në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e znj.Hoxha, i cili kërkon të 

informohet rreth vonesë në ofrimin e shërbimit nga Zyra 

Vendore e ASHK-së Dibër.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj.....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



535 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shërbimin:  "Ap

likim për veçim 

familje"   

09.05.2022 Përshëndetje,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 veçim familje"  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 

536 09.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

09.05.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni ne perdorim numrin e telefonit 

dhe adresen email me të cilin jeni rregjistruar në portal, per 

te rikuperuar te dhenat Tuaja ne portalin e-albania, duhet të 

dërgoni këto të dhëna në adresën helpdesk@e-albania.al, 

shoqeruar me te dhenat e meposhtme: 

 foto te kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait  

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

     E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


19:00.Faleminderit 

537 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

përfitim 

pensioni 

pleqërie 

 

09.05.2022 Pershendetje, Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion, Ju 

bejme me dije se per te aplikuar per pension pleqerie ne 

portalin e-albania jane dy sherbime: 

Nese aplikantit i duhet me shume se nje vit kohe per t`i 

lindur e drejta e perfitimit te pensionit te pleqerise, duhet te 

aplikoje sherbimin:Kërkesë paraprake për përfitim pensioni 

pleqërie, ne linkun e meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

2302Nese aplikanti e ka mbushur moshen e perfitimit te 

pensionit te pleqerise, ose i duhen edhe disa muaj, duhet te 

aplikoje sherbimin:Aplikim për pension pleqërie, 

suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo 

suplementar për akademik, ne linkun e meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6156Logohuni me te dhenat Tuaja ne e-albania, klikoni 

linkun e sherbimit, dhe ne brendesi te aplikimit do gjeni edhe 

dokumentacionin e nevojshem qe do te ngarkoni ne aplikim. 

Kujtojme se dokumentacioni duhet te jete ne pormat 

PDF.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Faleminderit 

     E plotë Nuk ka 

538 09.05.2022 Kërkesë  për 

informacion  

për shërbimin 

vërtetim 

vendbanimi 

09.05.2022 Pershendetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

informojmë se per t`u pajisur me vertetim vendbanimi, nuk 

mund te aplikoni sherbimin on - line ne e-albania, por duhet 

te paraqiteni prane njesise Tuaj administrative. (prane 

sporteleve te gjendjes civile ku figuroni i regjistruar ne 

regjistrin kombetar te popullsise).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 

539 09.05.2022 Kërkesë  për 

informacion  

09.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

informojmë se, për t`u pajisur me Vërtetim si punëkërkues i 

    E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156


për shërbimin 

vërtetim si 

punëkërkues i 

pa punë 

pa punë, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin: Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë, 

në linkun e mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12544 

Kujtojmë se për të marrë këtë vërtetim, duhet më parë te keni 

bërë regjistrimin si punëkërkues i pa punë ne e-albania 

në shërbimin: 

Aplikim për regjistrim si punëkërkues i papunë, ne 

linkun e meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12550 Zyra e Punësimit njofton aplikantin nëse aplikimi 

është pranuar apo refuzuar, së bashku me arsyetimin 

përkatës. Ne rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra e 

Punësimit i cakton një datë dhe orë aplikantit për takimin 

pranë kësaj zyre punësimi, në te cilën aplikanti duhet të 

paraqitet për intervistën dhe për të tërhequr kartelën e 

punëkërkuesit të papunë.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. 

540 09.05.2022 Kërkesë  për 

informacion  

për shërbimin 

vërtetim si 

punëkërkues i 

pa punë 

09.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

informojmë se, për t`u pajisur me Vërtetim si punëkërkues i 

pa punë, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin: Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë, 

në linkun e mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12544 

Kujtojmë se për të marrë këtë vërtetim, duhet më parë te keni 

bërë regjistrimin si punëkërkues i pa punë ne e-albania 

në shërbimin: 

Aplikim për regjistrim si punëkërkues i papunë, ne 

linkun e meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

    E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550


12550 Zyra e Punësimit njofton aplikantin nëse aplikimi 

është pranuar apo refuzuar, së bashku me arsyetimin 

përkatës. Ne rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra e 

Punësimit i cakton një datë dhe orë aplikantit për takimin 

pranë kësaj zyre punësimi, në te cilën aplikanti duhet të 

paraqitet për intervistën dhe për të tërhequr kartelën e 

punëkërkuesit të papunë.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. 

541 09.05.2022 Kërkesë  për 

informacion  

për shërbimin 

rivlerësimin e 

masës së 

pensionit të 

invaliditetit 

(KMCAP) 

09.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë rinovimin e 

dëshmisë së invaliditetit të punës, duhet të aplikoni në e-

albania shërbimin: 

 Aplikim për rivlerësimin e masës së pensionit të 

invaliditetit (KMCAP), në linkun e 

mëposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service

_code=6161Dokumentacioni i nevojshëm eshte: 

Epikrizë përcjellëse;  

 Analizat dhe ekzaminimet e kryera gjatë kësaj 

periudhe; 

 Vërtetim për llojin e punës (për invaliditet të 

pjesshëm); 

 Fletë drejtimi e re;  

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 

542 09.05.2022 Kërkesë  për 

informacion  

për vërtetim 

vendbanimi 

09.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

informojmë se per t`u pajisur me vërtetim vendbanimi, nuk 

mund të aplikoni shërbimin on - line ne e-albania, por duhet 

të paraqiteni pranë njësisë Tuaj administrative. 

(pranë sporteleve të gjendjes civile ku figuroni i regjistruar 

në regjistrin kombetar të popullsisë). 

   E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
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


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! 

543 09.05.2022 Kërkesë  për 

informacion  

për certifikatën 

nga akti i 

marteses 

09.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te terhequr certifikaten nga akti i 

marteses, kur martesa eshte lidhur para vitit 2010, lutemi 

paraqituni prane gjendjes ku eshte lidhur martesa.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

   E plotë Nuk ka 

544 09.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

09.05.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni ne perdorim numrin e telefonit 

dhe adresen email me të cilin jeni rregjistruar në portal, per 

te rikuperuar te dhenat Tuaja ne portalin e-albania, duhet të 

dërgoni këto të dhëna në adresën helpdesk@e-albania.al, 

shoqeruar me te dhenat e meposhtme: 

 foto te 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 

545 10.05.2022 Kërkesë  për 

asistencë  për 

shërbimet 

online QKB 

10.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të  një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë gjeni kërkesën 

e znj.Veizaj, e cila kërkon informacion për procedurën e 

E deleguar Nuk ka 



shërbimeve online.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit 

546 10.05.2022 Kërkesë për 

informacion për  

gjurmimin e 

aplikimit 

10.05.2022 Përshëndetje Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Në portalin e-Albania mund të gjurmoni statusin e 

aplikimit që keni bërë. Hyni në portal dhe më pas drejtohuni 

tek shërbimi që keni aplikuar. Pasi të përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”, do ju shfaqet rubrika “Aplikimet e mia”, ku mund 

të vendosni numrin e referencës së shërbimit dhe të 

gjurmoni ecurinë e kërkesës suaj. Gjithashtu, për çdo 

problem që mund të hasni me përdorimin e portalit e-

Albania, ju njoftojmë që t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për pyetje dhe 

paqartësi.Gjithë të mirat! 

  E plotë Nuk ka 

547 10.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

10.05.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni ne perdorim numrin e telefonit 

dhe adresen email me të cilin jeni rregjistruar në portal, per 

te rikuperuar te dhenat Tuaja ne portalin e-albania, duhet të 

dërgoni këto të dhëna në adresën helpdesk@e-albania.al, 

shoqeruar me te dhenat e meposhtme: 

 foto te 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 

548 10.05.2022 Kërkesë për 

info në lidhje 

me rinovimin e 

Pasaportës 

Biometrike 

10.05.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me 

Pasaportë Biometrike nevojitet të plotësoni online në portalin 

e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Policisë së Shtetit, duke klikuar linkun : https://e-

   E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13851  Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim 

të pasaportës”. 

Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 4x5cm në 

formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se aplikimi është me 

procedurë të përshpejtuar (ose aplikim emergjent), nevojitet 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar. 

Pas shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-

mail për miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga 

Policia. Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë edhe linku ku 

ju duhet të rezervoni datën dhe orën për t’u paraqitur 

fizikisht me qëllim vijimin e aplikimit.Ditën që do të 

paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, ju duhet të 

keni me vete kuponin  dhe pasaportën aktuale që do të duhet 

ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast se pasaporta 

aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet vetëm të 

rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe 

orën e paraqitjes në sportelin ALEATKujdes! Emaili me të 

cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse 

atje do ju vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku për 

rezervim. Do keni parasysh që në zyrat e ALEAT të 

paraqiteni afërsisht 3 ditë pasi ju ka ardhur njoftimim me 

sms nga Policia e Shtetit, në mënyrë që të ketë shkuar 

fizikisht formulari i policisë.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

549 11.05.2022 Kërkesë e 

paplotë 

11.05.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë me të gjtha të dhënat 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 

E refuzuar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

550 11.05.2022 Kërkesë për 

info për 

Certifikatë nga 

akti i vdekjes 

11.05.2022 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 vdekjes (shqip / në gjuhë 

të huaj)" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11177 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni para vitit 2010 apo pas vitit 2010 në 

varësi të datës së vdekjes. Hapi i radhës është vendosja e nr 

personal të të ndjerit dhe më pas do ju shfaqet certifikata nga 

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 

551 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për shërbimin 

Vërtetim që 

diploma është 

në proçes 

njohjeje 

11.05.2022 Përshëndetje,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 që diploma është në proçes njohjeje"  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 

    E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11177
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11177
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11177
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


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! 

552 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vonesë në 

ofrimin e 

shërbimit nga 

Drejtoria Vendo

re Rurale 2 

Tiranë  e ASHK

-së   

11.05.2022 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 në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e z..... i cili kërkon të 

informohet rreth vonesë në ofrimin e shërbimit 

nga Drejtoria Vendore Rurale 2 Tiranë  e ASHK-së Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

553 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vonesë në 

ofrimin e 

shërbimit nga 

Drejtoria Vendo

re 

Tirana  Veri  e 

ASHK-së   

11.05.2022 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 në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e z., i cili kërkon të 

informohet rreth vonesës në ofrimin e shërbimit nga 

Drejtoria Vendore  Tirana  Veri  e ASHK-së .Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z..Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

554 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për shërbimin 

Raporti 

Mjekesor te 

Aftesise per 

Pune 

11.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per t`u pajisur me Raportin Mjekesor te 

Aftesise per Pune, fillimisht do paraqiteni tek mjeku i 

familjes per tu pajisur me rekomandimet per tek mjeku 

specialist. Me pas, do te aplikoni ne portalin e-albania 

sherbimin.Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku 

specialist, ne linkun e meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9640
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9640


9640Për 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! 

555 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për shërbimin 

certifikatë nga 

akti i marteses 

11.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te terhequr certifikaten nga akti i 

marteses, kur martesa eshte lidhur para vitit 2010, lutemi 

paraqituni prane gjendjes ku eshte lidhur martesa.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

556 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për për 

të tërhequr 

Cekun e bebes 

11.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të tërhequr Cekun e bebes, pas 

regjistrimit të aktit të lindjes, gjendja civile Ju pajis me dy 

certifikata me shënimin "Për bonusin e lindjes" 

 Certifikate personale e bebit 

 Certifikate familjare 

Për rrjedhoje, masa e bonusit te lindjes, llogaritet mbi numrin 

e fëmijëve që figurojnë të regjistruar në certifikatën 

familjare. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

557 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për  plotësim 

AV 

11.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj 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  tabelën si më poshtë  ku do plotësoni të 

gjitha të dhënat e nevojshme dhe më pas klikoni '' DERGO''.  

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=9640


558 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për  plotësim 

AV 

11.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj 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  tabelën si më poshtë  ku do plotësoni të 

gjitha të dhënat e nevojshme dhe më pas klikoni '' DERGO''.  

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 

559 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion  

për targim mjeti 

11.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të targuar mjetin duhet të paraqiteni 

pranë Drejtorisë Rajonale ku keni 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! 

E plotë Nuk ka 

560 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shërbimin e 

rinovimit të 

lejes së 

drejtimit të 

mjetit 

11.05.2022 Përshëndetje  Z. Në përgjigje të kërkesë suaj për 

informacion, rinovimi i leje të drejtimit  mund të bëhet vetëm 

me paraqitjen e personit fizik bazuar në:   

1-Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor (DPSHTRR), e cila është në varësi të 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE). 

2- Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

Drejtimit është Udhëzim i Ministrit të Transportit dhe 

Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, elementët 

grafikë dhe mënyra e plotësimit të lejedrejtimit të ri të 

mjeteve rrugore”; 

3 -Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e Certifikatës 

Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit të aftësive psiko-

E plotë Nuk ka 



fizike për të drejtuar mjete me motor. Udhëzimi i sipërcituar 

ka përcaktuar se Leje Drejtimi lëshohet në Degët e 

Drejtuesve të Mjeteve  të Drejtorive Rajonale në plotësim të 

çdo specifikë të dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy 

elemente sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe firma 

digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me Leje Drejtimi. 

Këto dy elemente sigurie për momentin nuk mund të arrihen 

nëpërmjet portalit e-albania.4 -Rinovimi i Leje Drejtimit 

është një shërbim që i ofrohet zotëruesit të 

lejedrejtimit në sportelet e shërbimit të Drejtorive Rajonale 

të Shërbimeve të Trasportit Rrugor dhe për vet specifikat që 

ka ky shërbim, nuk mund të ofrohet nëpërmjet portalit e-

albania .Në lehtësimet e mundësuara nga DPSHTRR 

në Tiranë, leja e drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit të ish-

NSHRAK, leja e drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në 

drejtoritë e tjera kjo procedurë është lehtësuar në 3-5 ditë 

pune. Për më shumë 

informacion: https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-

lejes-se-drejtimit 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, 

561 12.05.2022 Kërkesë për 

asistencë mbi 

problematikën 

në llogarinë e 

portalit 

12.05.2022 Përshëndetje  Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

se  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, gjithashtu 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 

562 12.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

12.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

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
mailto:helpdesk@e-albania.al


dokumentacioni

n dhe 

proceduren për 

lidhje martese 

shpalljes se martesës: 

1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

2. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa. 

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit. 

Nëse martesa do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit të 

afatit 10 ditor nga shpallja e martesës, duhet të pajisen me 

këto dokumente: 

1. certifikatë lindje; 

2. certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

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! 

563 12.05.2022 Kërkesë për 

info mbi 

aplikimin për 

certifikatë nga 

akti martesës 

12.05.2022 Përshëndetje!Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i martesës" u 

mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të 

gjenerojne certifikatë nga akti i martesës me vulë elektonike 

me vlefshmëri të plotë ligjore. Ky shërbim ofrohet nga zyrat 

e Gjendjes Civile pranë prefekturës përkatëse ku ështe 

regjistruar martesa. 

 Në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga akti 

i martesës, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes Civile. 

 Në rastin kur martesa është lidhur nga viti 2008 deri 

tani, certifikata e aktit të martesës do të shfaqet 

menjëherë. 

Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë 

ligjore 

 Në rastin kur martesa është lidhur përpara vitit 2008, 

aplikanti duhet të plotësojë formularin që i shfaqet 

dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i 

zyrës së Gjendjes Civile i cili do t'i kthejë aplikantit 

një e-mail informues (në adresën e e-mail-it të 

plotësuar në formular) për kohën kur certifikata do të 

jetë gati. 

Dokumentet që të kenë vlerë jashtë vendit duhet të 

legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin 

e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 



564 12.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

konvertim leje 

drejtimi 

12.05.2022 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 

565 12.05.2022 Kërkesë për 

info për ndarje 

pasurie 

12.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

duhet të aplikoj edhe bashkëpronari 

tjetër,  të ngarkojë në sistem të njëjtin mandat pagese dhe ti 

dërgojë me poste dokumentat ashtu sic ka vepruar 

bashkëpronari i parë.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 

566 13.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

13.05.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni ne perdorim numrin e telefonit 

dhe adresen email me të cilin jeni rregjistruar në portal, per 

te rikuperuar te dhenat Tuaja ne portalin e-albania, duhet të 

dërgoni këto të dhëna në adresën helpdesk@e-albania.al, 

shoqeruar me te dhenat e meposhtme: 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait  

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

E plotë Nuk ka 



19:00.Faleminderit 

567 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikatë nga 

akti martesës 

13.05.2022 Përshëndetje!Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i martesës" u 

mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të 

gjenerojne certifikatë nga akti i martesës me vulë elektonike 

me vlefshmëri të plotë ligjore. Ky shërbim ofrohet nga zyrat 

e Gjendjes Civile pranë prefekturës përkatëse ku ështe 

regjistruar martesa.Në rast se certifikata kërkohet brenda një 

viti nga akti i martesës, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes 

Civile.Në rastin kur martesa është lidhur nga viti 2008 deri 

tani, certifikata e aktit të martesës do të shfaqet menjëherë. 

Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë 

ligjore. Në rastin kur martesa është lidhur përpara vitit 2008, 

aplikanti duhet të plotësojë formularin që i shfaqet dhe më 

pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i zyrës së 

Gjendjes Civile i cili do t'i kthejë aplikantit një e-mail 

informues (në adresën e e-mail-it të plotësuar në formular) 

për kohën kur certifikata do të jetë gati.Dokumentet që të 

kenë vlerë jashtë vendit duhet të legalizohen në institucionin 

e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

568 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

pension pleqerie 

13.05.2022 Pershendetje, Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion, Ju 

bejme me dije se per te aplikuar per pension pleqerie ne 

portalin e-albania jane dy sherbime: 

Nese aplikantit i duhet me shume se nje vit kohe per t`i 

lindur e drejta e perfitimit te pensionit te pleqerise, duhet te 

aplikoje sherbimin: 

Kërkesë paraprake për përfitim pensioni pleqërie, ne linkun e 

meposhtem: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302


2302Nese aplikanti e ka mbushur moshen e perfitimit te 

pensionit te pleqerise, ose i duhen edhe disa muaj, duhet te 

aplikoje sherbimin:Aplikim për pension pleqërie, 

suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo 

suplementar për akademik, ne linkun e meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6156Logohuni me te dhenat Tuaja ne e-albania, klikoni 

linkun e sherbimit, dhe ne brendesi te aplikimit do gjeni edhe 

dokumentacionin e nevojshem qe do te ngarkoni ne aplikim. 

Kujtojme se dokumentacioni duhet te jete ne pormat 

PDF.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.Faleminderit 

569 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikatë nga 

akti martesës 

13.05.2022 Përshëndetje!Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i martesës" u 

mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të 

gjenerojne certifikatë nga akti i martesës me vulë elektonike 

me vlefshmëri të plotë ligjore. Ky shërbim ofrohet nga zyrat 

e Gjendjes Civile pranë prefekturës përkatëse ku ështe 

regjistruar martesa.Në rast se certifikata kërkohet brenda një 

viti nga akti i martesës, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes 

Civile.Në rastin kur martesa është lidhur nga viti 2008 deri 

tani, certifikata e aktit të martesës do të shfaqet 

menjëherë.Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me 

vlerë të plotë ligjore. Në rastin kur martesa është lidhur 

përpara vitit 2008, aplikanti duhet të plotësojë formularin që 

i shfaqet dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi 

i zyrës së Gjendjes Civile i cili do t'i kthejë aplikantit një e-

mail informues (në adresën e e-mail-it të plotësuar në 

formular) për kohën kur certifikata do të jetë 

gati.Dokumentet që të kenë vlerë jashtë vendit duhet të 

legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156


e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

570 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikatë nga 

akti martesës 

13.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te terhequr certifikaten nga akti i 

marteses, kur martesa eshte lidhur pas vitit 2010, mjafton te 

logoheni me te dhenat personale ne e-albania dhe  certifikata 

ushfaqet menjehere.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 

571 13.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

13.05.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni ne perdorim numrin e telefonit 

dhe adresen email me të cilin jeni rregjistruar në portal, per 

te rikuperuar te dhenat Tuaja ne portalin e-albania, duhet të 

dërgoni këto të dhëna në adresën helpdesk@e-albania.al, 

shoqëruar me të dhënat e mëposhtme: 

 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 

572 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

procedurën per 

shpalljen e 

martesës me 

shtetas te huaj 

16.05.2022 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 

E plotë Nuk ka 



gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të 

lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 

Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 

vit.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 



pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Faleminderit! 

573 13.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shërbimin 

Aplikim për 

regjistrim të 

mjeteve të 

vogla lundruese 

16.05.2022 PërshëndetjeNë 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 të 

mjeteve të vogla lundruese".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 

574 15.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

procedurën per 

shpalljen e 

martesës 

16.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


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.  

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! 

575 15.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shërbimin e 

rinovimit të 

lejes së 

drejtimit të 

16.05.2022 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se rinovimi i leje të drejtimit si nje dokument identifikimi 

mund te behet vetem me paraqitjen e personit fizik bazuar 

ne:  

 Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e 

E plotë Nuk ka 



mjetit Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), e cila 

është në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë (MIE). 

 Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

Drejtimit është  Udhëzim i Ministrit të Transportit 

dhe Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, 

elementët grafikë dhe mënyra e plotësimit të 

lejedrejtimit të ri të mjeteve rrugore”; 

 Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e 

Certifikatës Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit të 

aftësive psiko-fizike për të drejtuar mjete me motor. 

Udhëzimi i sipërcituar ka përcaktuar se Leje Drejtimi 

lëshohet në Degët e Drejtuesve të Mjeteve  të 

Drejtorive Rajonale në plotësim të çdo specifikë të 

dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy elemente 

sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe firma 

digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me Leje 

Drejtimi. Këto dy elemente sigurie për momentin nuk 

mund të arrihen nëpërmjet portalit e-albania. 

 Rinovimi i Leje Drejtimit është një shërbim që 

i ofrohet zotëruesit të lejedrejtimit në sportelet e 

shërbimit të Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të 

Trasportit Rrugor dhe për vet specifikat që ka ky 

shërbim, nuk mund të ofrohet nëpërmjet portalit e-

albania . 

Në lehtësimet e mundësuara nga DPSHTRR në Tiranë, leja e 

drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit të ish-NSHRAK, leja e 

drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e tjera 

kjo procedurë është lehtësuar në 3-5 ditë pune. Për më shumë 

informacion: https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-

lejes-se-drejtimitPër cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

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 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

576 15.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shërbimin e 

rinovimit të 

lejes së 

drejtimit të 

mjetit 

16.05.2022 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se rinovimi i leje të drejtimit si nje dokument identifikimi 

mund te behet vetem me paraqitjen e personit fizik bazuar 

ne:  

 Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), e cila 

është në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë (MIE). 

 Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

Drejtimit është  Udhëzim i Ministrit të Transportit 

dhe Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, 

elementët grafikë dhe mënyra e plotësimit të 

lejedrejtimit të ri të mjeteve rrugore”; 

 Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e 

Certifikatës Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit të 

aftësive psiko-fizike për të drejtuar mjete me motor. 

Udhëzimi i sipërcituar ka përcaktuar se Leje Drejtimi 

lëshohet në Degët e Drejtuesve të Mjeteve  të 

Drejtorive Rajonale në plotësim të çdo specifikë të 

dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy elemente 

sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe firma 

digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me Leje 

Drejtimi. Këto dy elemente sigurie për momentin nuk 

mund të arrihen nëpërmjet portalit e-albania. 

 Rinovimi i Leje Drejtimit është një shërbim që 

i ofrohet zotëruesit të lejedrejtimit në sportelet e 

shërbimit të Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të 

Trasportit Rrugor dhe për vet specifikat që ka ky 

E plotë Nuk ka 



shërbim, nuk mund të ofrohet nëpërmjet portalit e-

albania . 

Në lehtësimet e mundësuara nga DPSHTRR në Tiranë, leja e 

drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit të ish-NSHRAK, leja e 

drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e tjera 

kjo procedurë është lehtësuar në 3-5 ditë pune. Për më shumë 

informacion: https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-

lejes-se-drejtimitPër 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! 

577 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikatë nga 

akti martesës 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të tërhequr certifikatën nga akti i 

martesës, kur martesa është lidhur pas vitit 2010, mjafton 

të logoheni me të dhenat personale ne e-albania 

dhe  certifikata ju shfaqet menjëherë.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 

578 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

lëshim kopje 

kartele të 

pasurisë 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per t`u pajisur me kopje kartele te pasurise, 

duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e-albania sherbimin;  

Aplikim për lëshim kopje kartele të pasurisë, ne liknkun e 

meposhtem:https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.

aspx?service_code=9461Pamvaresisht se ne procedure e 

aplikimit thuhet se ky sherbim nuk ka nevoje per 

dokumentacion, mire do te ishte te ngarkonit ne hapin e trete 

te aplikimit kopje te certifikates se pronesise.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 

579 16.05.2022 Kërkesë për 16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 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
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461


informacion për 

kopje fragmenti 

te hartes 

kadastrale 

bëjmë me dije se per t`u pajisur me kopje fragmenti te hartes 

kadastrale, duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e-albania 

sherbimin;Aplikim për lëshim kopje të fragmentit të hartës 

kadastrale, ne linkun e meposhtem:.https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=9462Pamvaresisht se ne procedure e aplikimit thuhet 

se ky sherbim nuk ka nevoje per dokumentacion, mire do te 

ishte te ngarkonit ne hapin e trete te aplikimit kopje te 

certifikates se pronesise.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! 

580 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikaten 

famijare 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te terhequr certifikaten famijare, 

mjafton te logoheni me te dhenat Tuaja ne e-albania, dhe 

certifikata familjare shfaqet menjehere. Certifikata e 

gjeneruar mban daten dhe oren e aplikimit Tuaj ne e-albania. 

Per te siguruar nja certifikate per nje date apo vit te caktuar 

per periudha te meparshme, lutemi paraqituni prane Njesise 

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 

581 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

të plotësuar një 

Akt Verifikimi 

16.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj 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  tabelën si më poshtë  ku do plotësoni të 

gjitha të dhënat e nevojshme dhe më pas klikoni '' DERGO''. 

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 



582 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vertetim nga 

ASHK 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas aplikimit ne e-albania,vërtetimi i 

dërgohet aplikantit në mënyrë elektronike me e-mail tek 

"Hapësira ime", në seksionin "Dokumentet e mia". Koha e 

marrjes se sherbimit eshte 10(dhjete) dite pune. Ne kerkesen 

Tuaj per informacion, nuk referoni daten e kryerjes se 

aplikimit. Per vonesa, apo tejkalim te afateve ligjore te 

sherbimit, pergjegjesia eshte e institucionit qe i drejtohet 

aplikimi. Ne rastin Tuaj, Agjencia Shteterore e Kadastres.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 

583 16.05.2022 Kërkesë e 

paplotë 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kerkesa juaj eshte e pa plote. Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

584 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

kopje fragmenti 

te hartes 

kadastrale dhe 

për lëshim 

kopje kartele të 

pasurisë 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per t`u pajisur me kopje fragmenti te hartes 

kadastrale, duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e-albania 

sherbimin; Aplikim për lëshim kopje të fragmentit të 

hartës kadastrale, ne linkun e meposhtem:.https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=9462Per t`u pajisur me kopje kartele te pasurise, 

duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e-albania sherbimin;  

Aplikim për lëshim kopje kartele të pasurisë, ne liknkun 

e meposhtem: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9461Pamvaresisht se ne proceduren e aplikimit thuhet se ky 

sherbim nuk ka nevoje per dokumentacion, mire do te ishte 

te ngarkonit ne hapin e trete te aplikimit kopje te certifikates 

se pronesise.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9462
https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9462
https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9462
https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.noclick_noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461


ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

585 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

të plotësuar një 

Akt Verifikimi 

16.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj 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. Shkresa e Agjencise Shteterore te 

Kadastres, ku Ju kerkohet aplikimi AV0, duhet te jete brenda 

30(tridhjete) diteve. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet të 

klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në fund të faqes 

ku do të gjeni  tabelën si më poshtë  ku do plotësoni të gjitha 

të dhënat e nevojshme dhe më pas klikoni '' DERGO''.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 

586 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

Vërtetim për 

periudha pune 

në ndërmarrje 

shtetërore (para 

datës 

01.01.1994) 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te marre informacionin qe referoni, 

duhet te aplikoni nga llogaria Juaj ne e-albania sherbimin:  

Vërtetim për periudha pune në ndërmarrje shtetërore (para 

datës 01.01.1994), ne linkun e meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13886Nese kontributet jane ne ish kooperativat bujqesore, 

duhet te aplikoni sherbimin:Vërtetim për periudha pune në 

ish - kooperativat bujqësore (KB), ne linkun e 

meposhtem:https://ealbania.noclick_al/eAlbaniaServices/Use

Service.aspx?service_code=13885Për 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 

587 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

të plotësuar një 

Akt Verifikimi 

16.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj ju bëjmë me dije se 

nese nuk u dergohet aplikimi AV0 sipas procedures qe Ju 

kemi derguar, lutemi kontaktoni Agjencine Shteterore te 

Kadastres ne adresen email ankesa@ashk.gov.al.Për cdo 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886


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! 

588 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

regjistrim akti 

lindjeje 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se regjistrimi i Aktit te Lindjes, behet prane 

sporteleve te gjendjes civile ne Njesine Tuaj Administrative. 

Te gjitha sherbimet qe kerkojne prezencen fizike te qytetarit, 

vazhdojne te ofrohen ne sportelet e 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 

589 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikate nga 

akti i lindjes 

16.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per T`u pajisur me certificate nga akti i 

lindjes, nese akti eshte regjistruar pas vitit 2010, duhet te 

aplikoni ne e-albania sherbimin:”Certifikatë nga akti i lindjes 

(shqip / në gjuhë të huaj)”, ne linkun e 

meposhtem:https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.

aspx?service_code=11176Certifikata e aktit të lindjes në 

shqip ose gjuhë të huaj do të shfaqet menjëherë. Certifikata 

gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore.Nese 

akti eshte regjistruar para vitit 2010, lutemi paraqituni prane 

sporteleve te gjendjes civile te terhiqni certifikaten.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 

590 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

rinovim license 

individuale 

16.05.2022 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 mëposhtme të Znj., një përgjigje 

E deleguar Nuk ka 

https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176


drejtuar qytetares.Faleminderit 

591 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion për 

certifikate nga 

akti i lindjes 

16.05.2022  Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per T`u pajisur me certificate nga akti i 

lindjes, nese akti eshte regjistruar pas vitit 2010, duhet te 

aplikoni ne e-albania sherbimin:Certifikatë nga akti i lindjes 

(shqip / në gjuhë të huaj), ne linkun e meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11176Certifikata e aktit të lindjes në shqip ose gjuhë të huaj 

do të shfaqet menjëherë. Certifikata gjenerohet me vulë 

elektronike me vlerë të plotë ligjore.Nese akti eshte 

regjistruar para vitit 2010, lutemi paraqituni prane sporteleve 

te gjendjes civile te terhiqni certifikaten.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 

592 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi njohje 

kreditesh pranë 

QKEV. 

17.05.2022 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 ka plotësuar kërkesën për njohje kreditesh pranë 

QKEV.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

593 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certificate 

personale 

17.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

në portalin e-Albania. Hyni në portal, në llogarinë tuaj dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11177 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
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duhet të pëzgjidhni para vitit 2010 apo pas vitit 2010 në 

varësi të datës së lindjes. Hapi i radhës është vendosja e nr 

personal të të ndjerit dhe më pas do ju shfaqet certifikata nga 

akti i lindjes. Pasi të përfundoni këto veprimi shkoni në 

rubrikën "Shërbimet e mia" përzgjidhni 

shërbimin "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj)" 

më pas përdor dhe do ju shfaqet dokumenti për të cilin keni 

aplikuar në gjuhën shqipe. Duhet të klikoni lart në të djathtë 

që dokumenti të shfaqet në gjuhë të huaj.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! 

594 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi statusin e 

aplikimit 

17.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Aplikimi është kryer përmes portalit e-albania 

dhe ju jeni asistuar nga punonjësit e ADISA. Ju mund të 

gjurmoi statusin e aplikimit nëpërmjet  portalit e-

Albania. 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 

595 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

17.05.2022 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 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


certificate 

personale 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

38 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni para vitit 2010 apo pas vitit 2010 në 

varësi të datës së lindjes. Dokumenti do ju shfaqet 

menjëherë, nëse ju duhet në gjuhë të huaj mjafton të klikoni 

lart në të djathtë.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! 

596 17.05.2022 Ankesë 

e subjektit 

Digitalb për 

pamundësinë  e 

kryerjes së 

aplikimit 

të shërbimit 

regjistrim 

vendim 

asambleje 

në portalin e-

albania. 

17.05.2022 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 ankesën e subjektit Digitalb për 

pamundësinë  e kryerjes së aplikimit të shërbimit regjistrim 

vendim asambleje në portalin e-albania.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të subjektit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

597 06.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

regjistrimit si 

punëkërkues I 

papunë 

17.05.2022 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 si 

punëkërkues i papunë" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12550 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”.  Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

E plotë Nuk ka 



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. Kur të kryeni aplikimin do të zgjidhni Zona 1 sepse 

kjo mbulon njësinë administrative nr.8.Pasi të kryeni 

aplikimin, Ju nuk duhet njoftoni nëse aplikimi është pranuar 

apo refuzuar, së bashku me arsyetimin përkatës. Në rastin 

kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra e Punësimit i cakton 

një datë dhe orë aplikantit për takimin pranë kësaj zyre 

punësimi, në të cilën aplikanti duhet të paraqitet për 

intervistën dhe për të tërhequr kartelën e punëkërkuesit të 

papunë.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! 

598 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

aplikimit për 

njehësim të 

diplomës së 

marrë në 

institucione të 

arsimit të lartë 

jashtë vendit 

17.05.2022 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:  " Njësimi i diplomave dhe 

certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të 

lartë”ose në 

linkun:https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx

?service_code=853 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 –

E plotë Nuk ka 
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 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Pasi të aksesoni linkun që ju dërguam do të mund të 

merrni gjithë informacionin e duhur.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! 

599 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

aplikimit për 

pezullim 

aktiviteti 

17.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni në e-albania shërbimin 

pezullimin e përkohshem të aktivitetit duke e kërkuar me 

emërtim “Aplikim për njoftim për pushimin e përkohshëm të 

aktivitetit” përmes platformës qeveritare e-Albania në 

linkun:https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?

service_code=13678Klikoni opsionin ”Përdor”;Plotësoni 

formularin elektronik me të dhënat e nevojshme dhe 

ngarkoni dokumentat e kërkuara;Nëpunësi shqyrton 

aplikimin dhe merr vendim përkatës për çështjen;Subjektit 

aplikues i dërgohet përgjigje në mënyrë elektronike me e-

mail si dhe tek “Hapësira ime” në portalin e-Albania. Kjo 

procedurë është tërësisht online.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 

600 09.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

aplikimit për 

rinovim 

pasaporte 

17.05.2022 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=

13851Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim 

të pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

E plotë Nuk ka 
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standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se 

aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit të 

procedurës së përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit ju do 

të njoftoheni me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të 

procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të 

miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të rezervoni datën 

dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e 

aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me 

aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT. 

Në rast se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 

2012 duhet vetëm të rezervoni në këtë link 

https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e paraqitjes në 

sportelin ALEAT.Kujdes! Emaili me të cilin jeni i regjistruar 

në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do ju vijë miratimi 

i aplikimit tuaj dhe linku për rezervim. Do keni parasysh që 

në zyrat e ALEAT të paraqiteni afërsisht 3 ditë pasi ju ka 

ardhur njoftimim me sms nga Policia e Shtetit, në mënyrë që 

të ketë shkuar fizikisht formulari i policisë.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

601 11.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

aplikimit për 

pajisje me 

vërtetim mbi 

vitet e punës 

17.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887 

https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s1_web.aspx?service_code=13887
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705


albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13885 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886 

 Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni 

hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta 

bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

602 15.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mundësinë 

e pajisjes me 

librezë 

kontributesh 

17.05.2022 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 pajiset me librezë 

kontributesh.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s1_web.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s1_web.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s1_web.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886


znj..Faleminderit! 

603 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pasqyrimin 

e masës së 

pensionit në 

kartelën e 

pensionit 

17.05.2022 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 komunikojë me 

arkimin e DRSSH Vlorë për problematikën e 

paraqitur.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj znj. 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

604 17.05.2022 Kërkesë për 

sqarim në lidhje 

me kërkesën e 

bërë nga 

ASHK-Durrës 

për kryerjen e 

aplikimit të 

shërbimit R6-

ndarje pasurie 

17.05.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z...., i cili shpreh kërkesën e tij 

për sqarim në lidhje me kërkesën tuaj për aplikim të 

shërbimit R6-ndarje pasurie..Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

605 17.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

aplikimit për 

rishqyrtim mase 

pensioni 

17.05.2022 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:  " Kërkesë për rishqyrtim 

përfitimi (pensioni)”ose në 

linkun: https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx

?service_code=2304 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! 

606 17.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

aplikimit për 

pajisje me 

certificate lindje 

me shënimin 

për shpërblim 

lindje 

18.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, po Ju bëjmë me dije 

se për pajisjen me certifikatë lindje me shënimin shpërblim 

lindje duhet të paraqiteni pranë sporteleve të Zyrës së 

Gjendjes Civile ku keni 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 

E plotë Nuk ka 

607 17.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi afatin e 

lëvrimit të 

shërbimit ndarje 

pasurie 

18.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse pasuria është e dixhitalizuar pas 

konfirmimit të kryerjes së pagesës përgjigja do ju shfaqet 

tek Dokumentet e mia, nëse jo pas konfirmimit të pagesës 

dhe kryerjes së verifikimeve përgjigja do ju shfaqet tek 

Dokumentet e mia brenda 15 ditë pune.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

608 17.05.2022 Kërkesë e 

paqartë 

18.05.2022 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 

E refuzuar Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


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! 

609 17.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

pajisjes me 

librezë 

kontributesh 

18.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se ju mund të paraqiteni pranë Drejtorisë 

Rajonale të Sigurimeve Shoqërore për tu pajisur me librezë 

kontributesh. Ky shërbim nuk ofrohet në portalin 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 

610 17.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e pajisjes me 

certificate 

trungu familjar 

18.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për t`u pajisur me certificatë trungu 

familjar që daton deri në vitin 1974, do paraqiteni në zyrën e 

gjendjes civile të arkivave pranë Prefekturës së qarkut Tuaj. 

Për certificatë trungu familjar nga viti 1974 e në vazhdim, do 

paraqiteni pranë gjendjes civile të njësisë administrative ku 

figuron i regjistruar trungu familjar.Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

611 18.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek pas 

regjistrimit të 

biznesit për 

procesin e 

fiskalizimit 

18.05.2022 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 informacion për 

hapat që duhet të ndjek në procesin e fiskalizimit.Lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj shqetësimit të znj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 



612 18.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek për 

pajisjen me 

certificate 

familjare e cila 

do të përdoret 

në institucione 

jashtë vendit 

18.05.2022 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 familjare (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun:  https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

377 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Dokumenti 

do ju shfaqet menjëherë, nëse ju duhet në gjuhë të huaj 

mjafton të klikoni lart në të djathtë. Nëse dokumenti do të 

përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe më pas të 

legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin 

e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

613 18.05.2022 Ankesë për 

pamundësine e 

gjurmimit të 

aplikimit për 

vërtetim që 

ndërtimi është 

në proces 

legalizimi si 

dhe vonesë në 

marrjen e këtij 

shërbimi 

18.05.2022 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 ka marr 

ende përgjigje.Lutemi, një përgjigje drejtuar z..Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

614 18.05.2022 Ankesë për 18.05.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 



pamundësine e 

gjurmimit të 

aplikimit për 

vërtetim që 

ndërtimi është 

në proces 

legalizimi si 

dhe vonesë në 

marrjen e këtij 

shërbimi 

“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 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 

615 18.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

njehësimin e 

diplomës të 

marr jashtë 

vendit në Degën 

Mjekësi e 

Përgjithshme. 

19.05.2022 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 në lidhje me aplikimin e 

kryer për njehësimin e diplomës në Degën Mjekësi e 

Përgjithshme.Sa më sipër lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

616 19.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni 

për lidhje 

martese me 

shtetas të huaj 

19.05.2022 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; 

E plotë Nuk ka 



 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të 

lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 

Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 

vit.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 



nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

617 19.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

aplikimit për 

pajisje me 

certificatë 

martese 

19.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik " Certifikatë nga akti i martesës (shqip / 

në gjuhë të huaj)" u mundëson qytetarëve shqiptarë të 

aplikojnë online dhe të gjenerojne certifikatë nga akti i 

martesës me vulë elektonike me vlefshmëri të plotë ligjore. 

Për aplikim mund të klikoni dhe në linkun: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11178. Në rastet kur martesa është lidhur nga viti 2010 deri 

tani, certifikata e aktit të martesës në shqip ose gjuhë të huaj 

do të shfaqet menjëherë. Certifikata gjenerohet me vulë 

elektronike me vlerë të plotë ligjore;Në rastin kur martesa 

është lidhur nga viti 2008 deri tani, certifikata e aktit të 

martesës do të shfaqet menjëherë. Certifikata gjenerohet me 

vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore. Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

618 19.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

përfitimin e 3 

mijë lekshit për 

3 muaj për 

pensionistët me 

pension 

minimal. 

19.05.2022 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 

përfitimin e 3 mijë lekshit për 3 muaj për pensionistët me 

pension minimal.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj 

z.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

619 19.05.2022 Kërkesë e 

paqartë në 

20.05.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë ta adresojmë 

E refuzuar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178


lidhje me 

aplikimin për 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

ku duhet. Ju keni aplikuar për vërtetim pozitiv/negativ vetëm 

në një zyrë vendore apo atë që është për të gjithë territorin? 

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! 

620 19.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjekë për 

mbylljen e 

biznesit pasi ky 

shërbim nuk 

mund të kryhet 

nëpërmjet 

portalit e-

albania.  

20.05.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z.., i cili kërkon të  informohet 

në lidhje me procedurën që duhet të ndjekë për mbylljen e 

biznesit pasi ky shërbim nuk mund të kryhet nëpërmjet 

portalit e-albania. S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

621 19.05.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

ndryshim 

passwordi në 

llogarinë 

personale në 

portalin e-

albania.  

20.05.2022 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 

622 19.05.2022 Kërkesë për 20.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 



informacion 

mbi afatin e 

lidhjes së 

pensionit të 

pleqërisë 

bëjmë me dije se pasi bëni aplikimin në e-albania për 

pension pleqërie dhe dërgoni dokumentat me postë pranë 

Agjencisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore të rrethit Tuaj, 

komunikimi midis aplikantit dhe institucionit, vazhdon 

nëpërmjet llogarisë së aplikantit në e-albania në seksionin 

"Dokumentat e mia". Afati i lëvrimit të shërbimit për të cilin 

keni aplikuar, është deri në 45(dyzetë e pesë) ditë 

kalendarike.Mbani në kontroll llogarinë Tuaj në e-albania, në 

mënyrë që të ndiqni në kohë njoftimet nga Instituti i 

Sigurimeve 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! 

623 20.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni 

për lidhje 

martese me 

shtetas të huaj 

20.05.2022 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! 

624 20.05.2022 Ankesë për mos 

shfaqen e 

certifikatës nga 

akti i martesës 

pas kryerjes së 

aplikimit në 

llogarinë e tij në 

portalin e-

albania 

20.05.2022 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 ankesën e z....., të cilit nuk i shfaqet pas aplikimit në 

portal certifikata nga akti i martesës.S’a më sipër, lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj për procedurën që duhet të 

E deleguar Nuk ka 



ndjeki.Faleminderit! 

625 20.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet 

të ndjeki përsa i 

përket pajisjes 

me certifikatë 

trungu në 

Njesinë 

Administrative 

Kallmet 

23.05.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të z..., i cili kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket pajisjes me certifikatë trungu në Njesinë 

Administrative Kallmet.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

626 20.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

në lidhje me 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

për "Aplikim 

për ndryshim të 

Drejtuesit 

Teknik të 

shoqërisë" nëpë

rmjet portalit e-

albania. 

23.05.2022 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..., e cila kërkon 

të  informohet në lidhje me procedurën që duhet të ndjekë 

për "Aplikim për ndryshim të Drejtuesit Teknik të 

shoqërisë" nëpërmjet portalit e-albania. S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

627 20.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

në lidhje me 

procedurën 

që duhet 

të ndjeki përsa i 

përket pajisjes 

me vërtetim që 

23.05.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj...., e cila kërkon të 

E deleguar Nuk ka 



vajza nuk 

poseidon 

shtetësi 

shqiptare pasi 

do të aplikojë 

për shtetësi 

belge 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket pajisjes me vërtetim që vajza nuk poseidon shtetësi 

shqiptare.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

628 20.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

hapjes së 

llogarisë 

tek QKEV 

23.05.2022 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….., i cili kërkon të informohet mbi mënyrën e hapjes së 

llogarisë tek QKEV.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

629 21.05.2022 Ankesë për mos 

pajisjen sipas 

afateve ligjore 

me vërtetim 

pozitiv/negativ 

aplikuar për 

llogari të ASHK 

Fier, datë 

10.05.2022 

23.05.2022 Përshëndetje znj...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e znj..., e cial ka aplikuar për 

vërtetim pozitiv/negativ më datë10.5.2022 në emër të 

z....Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

630 21.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni

23.05.2022 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 



n për rinovim 

certifikate të 

aftësimit 

profesional 

(CAP). 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e mëposhtme të Z…, i cili 

kërkon të informohet mbi procedurën dhe dokumentacionin 

për rinovim certifikate të aftësimit profesional 

(CAP).Lutemi, një përgjigje drejtuar qytetarit.Faleminderit 

631 22.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi sqarimin e 

kodeve dhe 

mënyrën e  

aplikimit për 

disa shërbime 

shtesë të 

ASHK-së 

23.05.2022 Përshëndetje, Në vijim do të gjeni hapat e nevojshme 

që duhen ndjekur për të marrë shërbimin e kërkuar: 

1. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej me search 

kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin e kalimit të 

pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një 

akti administrativ” ose klokoni linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9444 

2. Pasi të klikoni opsionin "Përdor" , Ju do të keni mundësi 

që në faqen e shfaqur të vendosni të dhënat personale dhe 

të pasurisë sipas fushave përkatëse;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) 

- K1 (Aplikim për korigjime në kartelë) 

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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
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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”.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 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! 

632 22.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

23.05.2022 Përshëndetje, Certifikata nga akti i martesës që gjenerohet 

nga portali e-albania ka të njëjtën vlerë ligjore. Nëse 

E plotë Nuk ka 



mbi 

vlefshmërinë 

ligjore të 

certifikatës nga 

akti i martesës i 

lëshuar nga 

portali e-albania 

dokumenti do të përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe 

më pas të legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në 

Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për 

legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës 

Shqiptare.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

633 22.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

leje 

rikostruksioni 

23.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket kërkesës tuaj ju informojmë se duhet të 

drejtoheni për informacion dhe sqarim pranë Bashkisë ku 

jetoni, si institucioni kompetent për shqyrtimin e kësaj 

çështje.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 

634 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

librezë pensioni 

23.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

përsa i përket kërkesës tuaj ju informojmë se pajisja me 

librezë pensioni nuk kryhet në portalin e-albania. Ju duhet të 

paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve 

Shoqërore që mbulon vendbanimin tuaj.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

635 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

aplikimit 

pension pleqërie 

23.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më 

tej me search kërkoni shërbimin:  "Aplikim për pension 

pleqërie, suplementar pilot, suplementar lundrues i 

nëndetëseve apo suplementar për akademik”ose në 

E plotë Nuk ka 



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 

636 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me vitet 

që janë derdhur 

kontributet si 

dhe mundësinë 

për pagesën e 

23.05.2022 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 
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kontributeve 

vullnetare 

gjeni mëposhtë kërkesën e znj…., e cila kërkon të 

informohet mbi vitet e punës dhe mundësinë  e pagesë së 

kontributeve vullnetare.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj znj…Faleminderit! 

637 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

statusin e 

aplikimit për 

legalizimim 

ndërtimi pa leje 

24.05.2022 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 

638 23.05.2022 Ankesë për 

vonesë në 

lëvrimin e 

shërbimit 

lëshim 

certifikatë 

pronësie nga 

ASHK Shkodër 

24.05.2022 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 znj...., e 

cila kërkon të informohet rreth vonesë në ofrimin e shërbimit 

nga Zyra Vendore e ASHK-së Shkodër.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

639 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

24.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet te aplikoni shërbimin:“Aplikim për 

rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit 

E deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


dokumentacioni

n e nevojshëm 

për të aplikuar 

për KMCAP si 

dhe afatin e 

rinovimit të tij 

(KMCAP)” ose në linkun e mëposhtëm: 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 nuk jeni përdorues i internetit, lutemi të na kontaktoni 

kur të jeni në prani të ndonjë të afërmi që është përdorues 

kompjuteri. Na telefononi në numrin 0800 0118 dhe u 

shpjegojmë procedurën.Faleminderit 

640 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikartë nga 

akti i lindjes 

24.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me certificate nga akti i 

lindjes që daton deri ne vitin 2010, do të paraqiteni 

paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të arkivave pranë 

Prefekturës së Qarkut tuaj.Në rastin e Tiranë për qytetin 

duhet të paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë ndërsa për fshatrat 

pranë Zyrave të Gjendjes Civile pranë Prefekturës Tiranë.Për 

certificatë nga akti i lindjes nga viti 2010 e në vazhdim, 

duhet të aplikoni online nëpërmjet llogarisë 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 

641 23.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

përfitimin e 

ndihmës 

ekonomike për 

fëmijën me 

autizëm 

24.05.2022 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju , 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni shërbimin:Përfitimi i 

ndihmës ekonomike nga familjet dhe individët në nevojë. Po 

Ju dërgojme kartelën informative ku do të gjeni 

dokumentacionin dhe institucionit që duhet t`i drejtoheni për 

të përfituar ndihmën ekonomike.Në kartelën informative 

gjeni gjithashtu se cilit institucion duhet t`i drejtoheni. 

 Zyrat sociale në 384 Njësitë 

E plotë Nuk ka 
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 Administrative të 61 bashkive 

 12 Zyrat Rajonale të Shërbimit 

 Social Shtetëror (SHSSH) 

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 

642 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me masën 

e rimburësimit 

të shpenzimeve 

për shtetasit 

shqiptarë që 

ndërrojnë jetë 

jashtë vendit 

24.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju , 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni shërbimin: "Rimbursim 

shpenzimesh për shtetasit shqiptarë që ndërrojne jetë jashtë 

vendit".Bashkëlidhur po Ju dërgojme kartelën informative ku 

do të gjeni dokumentacionin, informacionin mbi masën e 

rimbursimit si dhe institucionit që duhet t`i drejtoheni për të 

përfituar rimbursimin.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 

643 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

librezë pune 

24.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se mund të siguroni një librezë pune dhe ta 

plotësoni për cdo marrëdhenie pune tuajën, duke u paraqitur 

pranë subjekteve përkatës ku keni qenë e punësuar (nëse do 

të jetë e mundur).Ndërsa, për marrjen e vërtetimit 

(dokumentit) mbi pagesën e kontributeve të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetsore nga nga ana e ish-punëdhënësve 

ose punëdhënësit tuaj aktual, ju mund të aplikoni pranë 

portalit qeveritar e-Albania: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13888. 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 

644 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

24.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes tuaj, ju bëjmë me dije se 

për shërbimin elektronik "Aplikim për certifikatë trungu 

familjar" ju mundëson të rezervoni online për t'u pajisur me 

certifikatën e trungut familjar për përbërjen familjare të një 

date të caktuar, në regjistrat themeltarë, sipas viteve 1950-

E plotë Nuk ka 
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trungu 1974, ose 1974 e në vijim. Për këtë shërbim nuk nevojitet 

dokumentacion shoqërues.Pasi kryeni aplikimin online ju 

duhet të parqiteni pranë Prefekturës/Bashkisë të qytetit Tuaj 

për të tërhequr certifikatën e trungut familjar.Nëse 

dokumenti do të përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe 

më pas të legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në 

Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për 

legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës 

Shqiptare. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

645 24.05.2022 Kërkesë e 

paqartër për tu 

regjistruar ne 

Start-up 

26.05.2022 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 

646 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer për 

pajisje  me leje 

qëndrimi. 

26.05.2022 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 qytetari kërkon të 

informohet për aplikimin e kryer për pajisje  me leje 

qëndrimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

647 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

26.05.2022 Përshëndetje, Ju informojmë se kemi dërguar kërkesën tuaj 

tek koordinatori për të drejtën e informimit në Ministrisë e 

Brendshme, institucion i cili ka në varësi Drejtorinë e 

Përgjithshme të Gjendjes Civile. Të dhënat e kontaktit për 

E plotë Nuk ka 



vërtetim që nuk 

poseidon 

shtetësi 

shqiptare. 

Ministrinë e Brendshme, janë si më poshtë:Koordinatori për 

të drejtën e informimit: z. ... – a....b...@mb.gov.alGjithë të 

mirat! 

648 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën dhe 

dokumentacioni

n për 

regjistrimin e 

fëmijës së 

lindur jashtë 

26.05.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe 

pranë Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky 

regjistrim nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania por 

mund ta kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të 

Gjendjes Civile.Për të kryer regjistrimin e fëmijës në 

regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, duhet të 

dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta:Prokurë e 

Posaçme për personin që do të kryejë regjistrimin dhe kopje 

të letërnjoftimeve elektronike të Dy prindërve;Aktin e lindjes 

të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar me vulë 

Apostile dhe i përkthyer në gjuhë n shqipe dhe i 

noterizuar.Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me 

qëllim përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis 

me 2 (Dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 

bonusin e lindjes”.Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e 

aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën 

familjare dhe Certifikatën personale të të porsalindurit. 

Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.Personi i autorizuar (i pajisur 

me prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë Shërbimit 

Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim dorëzimin 

e Dy certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) dhe 

përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së 

E plotë Nuk ka 

mailto:etleva.shore@infrastruktura.gov.al


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! 

649 25.05.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

SHSSH 

26.05.2022 Përshëndetje Znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme ku 

qytetari ka shpehur dëshirën për punësim pranë Shërbimit 

Social Shtetëror.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

650 25.05.2022 Kërkesë e 

paqartë në 

lidhje me 

pajisjen me 

licencë 

26.05.2022 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 

651 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

personale me 

shënimin për 

lidhje martese 

26.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë certifikatën personale me shënimin 

për lidhje martese ju duhet të  paraqiteni pranë Zyrës së 

Gjendjes Civile ku keni vendbanimin.  Nëse dokumenti do të 

përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe më pas të 

legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin 

e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

E plotë Nuk ka 



Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

652 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

aplikimin mbi 

vitet e punës 

26.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

më poshtë mund të gjeni përgjigjen e ardhur nga Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore.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:  "Vërtetim për periudha pune në 

ndërmarrje shtetërore (para datës 01.01.1994) " ose në 

linkun:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13886 si dhe shërbimin “Vërtetim për pagesën e 

kontributeve të sigurimeve shoqërore nga 01.01.1994 deri 

31.12.2011” në linkun https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13888 më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Për cdo pyetje 

ose paqartësi dhe asistencë për të kryer aplikimin 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 

653 24.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kryerjen e 

aplikimit pranë 

ADISA 

Shkodër 

26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se ADISA që prej datës 1 Maj 2022 nuk 

asiston më fizikisht qytetarët në sportelet e saj. Asistenca 

është on line nëpërmjet kanaleve të komunikimit: 

 Linjës telefonike pa pagesë 0800 0118  

 Komunikimit online chat në faqen zyrtare të ADISA-

s, adisa.gov.al. 

 Emaili informacion.adisa@adisa.gov.al 

Kanalet  e asistencës janë në dispozicion të qytetareve nga e 

hëna në të premte, nga ora 08.00 deri në orën 19.00. 

Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

654 24.05.2022 Kërkesë për 26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 
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informacion në 

lidhje me 

regjistrimin e 

pallatit të 

braktisur nga 

ndërtuesi 

bëjmë me dije se shërbimi “Aplikim për regjistrimin e akteve 

noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe 

pronarëve të truallit apo me subjektet e treta” që keni 

aplikuar pranë sporteleve ADISA Tiranë, nuk u jep të drejtën 

e pajisjes me certifikatë pronësie. Për të marrë informacion 

për problematikën që referoni në kërkesën për informacion, 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin:“Aplikim 

për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat 

juridikë (privatë dhe publikë)”, në linkun:https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=9477. Procedura duhet të shoqërohet me një kërkesë 

me shkrim nga ana Juaj në format PDF, të cilën do ta 

ngarkoni në hapin e tretë të aplikimit. Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës do T`Ju informojë dhe udhëzoje për veprime të 

mëtejshme.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 

655 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

26.05.2022 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 

656 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

26.05.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



për mbylljen e 

biznesit pasi ky 

shërbim nuk 

mund të kryhet 

nëpërmjet 

portalit e-

albania.  

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z...., i cili kërkon të  informohet 

në lidhje me procedurën që duhet të ndjekë për mbylljen e 

biznesit pasi ky shërbim nuk mund të kryhet nëpërmjet 

portalit e-albania. S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit! 

657 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim për 

ndryshim 

gjeneralitetesh  

26.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj ju bëjmë me dije se 

vërtetimi për ndryshim gjeneralitetesh nuk mundësohet 

online në portalin e-albania. Për të marrë shërbimin, 

paraqituni pranë Zyrës së Gjendjes Civile ku keni bërë 

ndryshimin e emrit.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 

658 25.05.2022 Kërkesë për 

reset password 

në llogarinë 

personale në e-

albania  

26.05.2022 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 

659 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës me 

26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se hapi i parë për lidhjen e martesës, është 

"Shpallja e martesës". 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 

E plotë Nuk ka 



shtetas të huaj i huaj) paraqit dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Përsa i përket 

pyetjes Tuaj lidhur me kostot e shërbimit, u bëjmë me 

dije se Regjistrimi i Aktit të Martesës kushton 1000 (një 



mijë) lek. Gjithashtu kanë kosto dhe certifikatat që do të 

tërhiqni në Zyrën e Gjendjes Tuaj civile, por janë kosto 

të papërfillshme. Koha e domosdoshme ligjore nga 

momenti i kërkesës për shpallje martese, deri në pajisjen 

me Certifikatë lindje me shënimin "Për lidhje martese" 

është 11 ditë kalendarike. 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! 

660 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rikomisionimit 

të KMCAP 

26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni shërbimin:Aplikim për 

rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP), 

në linkun e mëposhtëm 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=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 nuk jeni përdorues i internetit, lutemi të na kontaktoni 

kur të jeni në prani të ndonjë të afërmi që është përdorues 

kompjuteri. Na telefononi në numrin 0800 0118 dhe u 

shpjegojmë procedurën.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 

661 26.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

paqartësi në 

përgjigjet në 

26.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

E deleguar Nuk ka 
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lidhje me 

procedurat për 

pajisje me 

certifikatën e 

pronësisë 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z..., i cili shpreh shqetësimin e tij 

për paqartësi në përgjigjet në lidhje me procedurat për pajisje 

me certifikatën e pronësisë.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

662 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin 

mbyllje 

pensioni 

26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se për të bërë mbylljen e pensionit, duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin” Aplikim 

për mbyllje pensioni” në linkun e mëposhtëm: 

https://ealbania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.asp

x?service_code=6162 

Hapat e procedurës 

 Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania 

 Zgjidhni shërbimin "Aplikim për mbyllje pensioni" 

 Klikoni butonin "Përdor" 

 Plotësoni formën përkatëse për këtë kërkesë dhe 

dërgoni aplikimin. 

Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë aplikimit 

duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH përkatëse. Ju 

lutem mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre 

dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit 

tuaj.Pavarësisht se me cilin ligj e keni përfituar pensionin, 

për mbylljen e tij aplikohet vetëm në këtë link.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

663 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

26.05.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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! 

664 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

26.05.2022 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 

665 25.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

pajisje me 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

26.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju 

bëjmë me dije se për tu pajisur me vërtetimin që nuk keni 

tokë, mund të aplikoni online përmes platformës qeveritare 

e-albania duke kërkuar shërbimin " Aplikim për lëshim 

vërtetimesh (negativ/pozitiv)'' ose duke klikuar mbi këtë 

link: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9464. Klikoni opsionin ''Përdor'' plotësoni të dhënat e 

formularit dhe klikoni ''Dërgo''.Pas kryerjes së aplikimit ju 

nuk duhet të prisni shërbimin postar për kthim-përgjigjen e 

aplikimit të kryer, por do të mund të merrni përgjigjen me 

vulë dhe firmë elektronike tek "Dokumentat e Mia" në 

profilin tuaj në e-Albania.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

666 25.05.2022 Kërkesë për 

asistencë në nr 

26.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për komunikim me 

Sektorin e Komunikimit me Qytetarin, Ju kontaktuam në 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464


08000 0118 numrin e kontaktit që keni lënë, por nuk na u 

përgjigjet.Mund të na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0118, dhe online chat në faqen zyrtare të ADISA -

 adisa.gov.al,  nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

667 26.05.2022 Kërkesë për 

regjistrim pranë 

QKEV 

26.05.2022 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 regjistrohet 

pranë QKEV.Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

668 26.05.2022 Kërkesë për 

info për 

tërheqje 

pashaporte për 

fëmijën 

27.05.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se nuk mund ta tërhiqni pashapotën e fëmijës pa praninë 

e tij. 

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 

E plotë Nuk ka 

669 27.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mungesën e 

marrjes së 

përgjigjes nga 

ASHK për 

aplikimin e 

kryer me 

nr.25006, datë 

10.06.2021. 

30.05.2022 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”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj..., e cila kërkon të 

informohet mbi mungesën e marrjes së përgjigjes për 

aplikimin e kryer me nr.25006, datë 10.06.2021. Gjithashtu 

E deleguar Nuk ka 



dhe dokumentacionin e kryerjes së aplikimit. 

S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

670 27.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

aplikimit për 

pajisje me 

certificate nga 

akti I lindjes për 

fëmijën nën 16 

vjec 

30.05.2022 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" 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  "Për fëmijën nën 16 vjec". Dokumenti 

do ju shfaqet menjëherë, nëse ju duhet në gjuhë të huaj 

mjafton të klikoni lart në të djathtë.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 

671 27.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për pajisje 

me certificate 

pronësie 

30.05.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Në shkresën e dërguar nga ASHK-ja Vlorë 

informon që ju jeni pajisur me certifikatë pronësie më 

19.12.2009.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 

672 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi  aplikimin 

me nr 

ALUIZNI-

2022-8931711-

30.05.2022 Përshëndetje z...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176


EY. e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të z.Shurdhi, i cili kërkon të 

informohet mbi aplikimin me nr ALUIZNI-2022-8931711-

EY.Gjithashtu dhe dokumentacionin e kryerjes së 

aplikimit.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

673 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi 

dokumentacioni

n, procedurën 

dhe afatet për 

aplikimin e 

kredisë së butë 

pranë Bashkisë 

Durrës 

30.05.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem klikoni 

linkune e më poshtëm për informacion mbi 

dokumentacionin, procedurën dhe afatet për aplikimin e 

kredisë së butë pranë Bashkisë Durrës: 

https://www.durres.gov.al/bashkia/njoftime-shpallje/1412-

njoftim-per-kredite-e-buta-2. 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 

674 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për pajisje 

me certificate 

pronësie 

30.05.2022 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. 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 

675 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

30.05.2022 Përshëndetje z….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 

https://www.durres.gov.al/bashkia/njoftime-shpallje/1412-njoftim-per-kredite-e-buta-2
https://www.durres.gov.al/bashkia/njoftime-shpallje/1412-njoftim-per-kredite-e-buta-2


lidhje me disa 

paqartësi mbi 

aplikimin 

e njohjes së 

doktoraturës të 

ndjekur në 

Universitetin e 

Pizës. 

“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 në lidhje me disa 

paqartësi mbi aplikimin e njohjes së doktoraturës të ndjekur 

në Universitetin e Pizës.Sa më sipër lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit 

676 29.05.2022 Kërkesë e 

refuzuar për më 

shumë 

informacion 

30.05.2022 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 

677 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

Vërtetim si 

individ I 

paregjistruar 

30.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej 

me search kërkoni shërbimin:  " Vërtetim për individ të 

paregjistruar”ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=11175  dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”.  Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania. Në 

përfundim të aplikimit do pajiseni me numrin me të cilin 

mund të gjurmoni aplikimin e kryer.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! 

678 30.05.2022 Ankesë për mos 

shfaqjen e 

certifikatës nga 

akti i lindjes 

30.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e znj.. për asistencë për një 

problem në shfaqen e certifikatës nga akti i lindjes.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

679 27.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer më 

29.04.2022 për 

pajisje me 

certifikatë 

pronësie 

30.05.2022 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 shqetësimin e 

tij  në lidhje me aplikimin për certifikatë pronësi kryer më 

29.04.2022.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

680 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën, 

30.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion 

lidhur me aplikimin për regjistrimin e lejes së legalizimit, Ju 

bëjmë me dije se Ju mund të aplikoni për këtë shërbim online 

përmes platformës qeveritare e-Albania, 30(tridhjete) dite 

E plotë Nuk ka 



dokumentacioni

n dhe afatin e 

regjistrimit të 

Vendimit të 

legalizimit 

pas marrjes së vendimit të legalizimit, në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9444 duke kërkuar 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. Aplikimi për regjistrimin e lejes së legalizimit dhe 

pajisjes me certifikatë pronësie nuk është me gjobë, por 

kujdes , në hapin e tretë si datë lëshimi të dokumentit do 

vendosni datën e kryerjes së aplikimit të mësipërm.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 

Në hapin e tretë ku kërkohet ngarkimi i dokumentave, ju 

bëjmë me dije se pamvarësisht si emërtohet dokumenti, Ju 

do ngarkoni vetëm lejen e legalizimit në cdo opsion. Nuk do 

lini pa ngarkuar dokument në asnjë opsion.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 ose në 

kanalin e komunikimit (online chat); Nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 16:00.Faleminderit! 

681 28.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

në llogarinë e-

albania 

30.05.2022 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=9444
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444


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 

682 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

përfitimin e të 

ardhurave nga 

barrëlindja 

30.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

informojmë se për të përfituar pagesën e raporteve të 

barrëlindjes, në rastin kur përfituesja është e punësuar, 

financieri i subjektit ku është e siguruar, aplikon duke u 

loguar me të dhënat e biznesit në e-albania shërbimin: 

“Kërkesë për shpërblim lindje për personat e punësuar” 

në linkun e mëposhtëm: 
https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=10059 

Dokumentat: 

 Raportet e paralindjes, lehonisë dhe pas lindjes;  

 Certifikatë lindje të fëmijës me shenimin “Per 

shperblim”, do ngarkohen ne format PDF. 

Pas aplikimit, do 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 

683 28.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

në llogarinë e-

albania 

30.05.2022 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 



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 

684 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

pasaportë për 

herë të parë 

30.05.2022 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, nevojitet të 

plotësoni online në portalin e-Albania formularin e lëshuar 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke 

klikuar linkun : https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13851. Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim 

të pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rastin 

tuaj që aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose 

aplikim emergjent), nevojitet 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 ju duhet të rezervoni datën 

dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e 

aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me 

aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT. 

Në rast se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 

2012 duhet vetëm të rezervoni në këtë 

link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e paraqitjes 

në sportelin ALEAT. Kujdes! Emaili me të cilin jeni i 

regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do ju 

vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku për rezervim.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=13851
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://rezervo.aleat.noclick_al/


685 28.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

Vërtetim mbi 

Verifikimin e 

Gjendjes 

Gjyqësore 

(Dëshmi 

Penaliteti) 

30.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shërbimin “Aplikim për vërtetimin e 

verifikimit të gjendjes gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)”, e 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania në linkun e 

mëposhtëm: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=12583 

Ky aplikim u mundëson shtetasve shqiptarë rezidentë jashtë 

territorit të Shqipërisë, të marrin vërtetimin e gjendjes 

gjyqësore me postë duke aplikuar online pranë përfaqësive 

diplomatike dhe konsullore përkatëse. Shtetasit shqiptarë, të 

cilët kanë nevojë të pajisen me vërtetimin mbi gjendjen 

gjyqësore, pas plotësimit të formularit dhe autorizimit të 

nënshkruar për kryerjen e verifikimeve të nevojshme nga 

përfaqësues të ambasadës/konsullatës, njoftohen se aplikimi 

është pranuar. Shtetasi shqiptar informohet me anë të e-mail-

it mbi procedurat që duhen ndjekur në vijim për: 

 Kryerjen e pagesës; 

 Dërgimin e autorizimin të nënshkruar origjinal; 

 Dërgimin e mandatin origjinal; 

 Dërgimin e një zarfi me pullë të parapaguar me 

adresën e shtëpisë të shënuar qartë dhe me gërma të 

mëdha për dërgimin e vërtetimit të gjendjes gjyqësore 

(Dëshmisë së Penalitetit). 

Vërtetimi mbi verifikimin e gjendjes gjyqësore dërgohet me 

postë, në adresën e shënuar nga vetë qytetari. Informimi i 

hapave të ndërmarra dhe njoftimi kryhet me anë të adresës 

elektronike (e-mail) të shënuar në formularin e aplikimit.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 

686 29.05.2022 Kërkesë për 30.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se E plotë Nuk ka 



informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

plotësimin e 

dokumentacioni

t si dhe 

ngarkimin e 

mandate 

pagesës 

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 

687 30.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën dhe 

dokumentacioni

n për lidhje 

martese me 

shtetas të huaj 

30.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së martesës me 

një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

E plotë Nuk ka 



(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të 

lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 

Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 

vit.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

688 30.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për 

përjashtimin Tat

imi mbi Vlerën 

e shtuar si 

nënkontraktorë 

I një subjekti që 

30.05.2022 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 procedurën për përjashtimin Tatimi mbi Vlerën e shtuar 

E deleguar Nuk ka 



do të ofrojë 

mall/shërbime 

një subjekti të 

autorizuar për 

qëllime të 

proçesit të 

rindërtimit. 

si nënkontraktorë I një subjekti që do të ofrojë mall/shërbime 

një subjekti të autorizuar për qëllime të proçesit të 

rindërtimit.Lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

689 29.05.2022 Kërkesë e 

paqartë për 

kryerjen e 

aplikimit të 

shërbimit të 

ASHK-së 

30.05.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj per informacion, 

lutemi të na kontaktoni në numrin e telefonit pa pagesë 0800 

0118, ose  online chat në faqen zyrtare të ADISA, 

adisa.gov.al,  nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00, pasi na duhet më shumë informacion për T`ju 

orientuar  dhe udhëzuar lidhur me problematikat që 

parashtroni.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

690 30.05.2022 Kërkesë për 

punësim tek 

ADISA 

30.05.2022 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, 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 

691 30.05.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

në llogarinë e-

albania 

30.05.2022 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 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


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 

692 30.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni

n e Aplikimit 

për përfitimin e 

të ardhurave 

nga papunësia 

(pagesa e 

papunësisë) 

 

30.05.2022 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 si 

punëkërkues i papunë" ose në linkun: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12550 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”.  Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. Pasi të kryeni aplikimin, Ju  duhet njoftoni nëse 

aplikimi është pranuar apo refuzuar, së bashku me arsyetimin 

përkatës. Në rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra e 

Punësimit i cakton një datë dhe orë aplikantit për takimin 

pranë kësaj zyre punësimi, në të cilën aplikanti duhet të 

paraqitet për intervistën dhe për të tërhequr kartelën e 

punëkërkuesit të papunë dhe për të vazhduar me procedurën 

e përfitimit e të ardhurave nga papunësia.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 

693 30.05.2022 Kërkesë për 31.05.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


informacion 

mbi pajisjen me 

vërtetim 

pensioni për tu 

përdorur jashtë 

vendit 

 

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 pensioni”ose në 

linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

5033 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Gjithashtu, 

Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur një llogari 

në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni duke 

zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania..Nëse 

dokumenti do të përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe 

më pas të legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në 

Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për 

legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës 

Shqiptare. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

694 30.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

31.05.2022 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5033
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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. Faleminderit1 

695 30.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet ndjekur 

për plotësim 

dokumentacioni 

tek ASHK 

31.05.2022 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 

696 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

registrimin e 

krediteve të 

stomatologjisë 

pranë QKEV 

31.05.2022 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 ekrediteve  pranë QKEV. 

Sa më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

697 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

shërbimin 

31.05.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

E deleguar Nuk ka 



lëshim i 

certifikatës së 

pasurisë pranë 

ASHK Vlorë 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z..., i cili shpreh shqetësimin e 

tij  në lidhje me aplikimin nr.15987, datë 17.04.2022, është 

kërkuar për shërbimin lëshim i certifikatës së pasurisë me nr. 

36/104 vol.18 faqe 29 e ndodhura në zk.8605, Vlorë, pronë e 

cila pësoi ndryshime për shkak të rrugës 

tranballkanike.Bashkëlidhur dokumentat e dërguara nga 

z....Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit! 

698 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

statusin e 

aplikimit për 

legalizim 

31.05.2022 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 

699 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 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


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 

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 

700 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 

701 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 deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14900
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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! 

702 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 

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! 

E plotë Nuk ka 

703 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 

704 31.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

dhe 

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 

E plotë Nuk ka 



dokumentacioni

n për shërbimin 

lidhje martese 

me shtetas të 

huaj 

huaj është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së martesës 

me një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi 

i huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese 

(vërtetim për leje lidhje martese); 

 dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë 

martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 
 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare. Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

/ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në 

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Për cdo 



pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

705 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 

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! 

E deleguar Nuk ka 

706 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 

707 01.06.2022 Kërkesë për 

pasqyrimin e 

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: 

E deleguar Nuk ka 



krediteve të 

stomatologut 

pranë QKEV 

“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 

708 01.06.2022 Kërkesë e 

paqartë në 

lidhje me 

periudhën e 

kryerjes së lejes 

së lindjes 

01.06.2022 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 

709 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 

E plotë Nuk ka 



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! 

710 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 

711 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 

E plotë Nuk ka 



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 

712 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 

713 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 

714 02.06.2022 Kërkesë për 

pajisje me 

dokumentacioni 

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 

E plotë Nuk ka 



përkatës të 

gjitha prona që 

disponon si 

trashëgimtare 

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-

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! 

715 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 

716 02.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mundësinë 

e regjistrimit në 

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 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


provimin e 

shtetit për 

mësuesi 

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 

717 02.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

për pajisje me 

armë gjahu 

03.06.2022 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” 

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 

718 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 

719 03.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

mënyrën 

e pajisjes me 

kartë shëndeti të 

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 

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


residentëve të 

huaj 

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! 

720 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 

E plotë Nuk ka 



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 

721 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.aspx

?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 

722 04.06.2022 Ankesë për mos 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie nga 

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 

E deleguar Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


ASHK Shkodër 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 të z…Faleminderit! 

723 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. 

E plotë Nuk ka 



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 

724 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 

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


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! 

725 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 

E plotë Nuk ka 



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 

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! 

726 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 

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! 

E plotë Nuk ka 

727 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 

728 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 

729 05.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

pajisjen me 

autorizim për 

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 

E plotë Nuk ka 



blerje/mbajtje 

armë 

(gjahu/sportive) 

për individë 

(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! 

730 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 

731 06.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vlefshmërin e 

disa  

dokumentave pë

r 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 

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
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


& Tax Albania" kërkon të informohet mbi disa 

dokumenta për përfitimin e lejes së qëndrimit.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të subjektit ligjor.Faleminderit! 

732 06.06.2022 Ankesë për mos 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie brenda 

afateve 

06.06.2022 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 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! 

E deleguar Nuk ka 

733 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 

734 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 

E plotë Nuk ka 

mailto:info.qkb@qkb.gov.al


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 

735 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 

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


gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të 

lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 

Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 

vit.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 



pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

736 06.06.2022 Kërkesë për 

informacion për 

procedurën e 

dhe 

dokumentacioni

n 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 

E plotë Nuk ka 



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 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. Faleminderit 

737 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 

738 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 

739 07.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi afatin e 

përgjigjes së 

aplikimit për 

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 

E plotë Nuk ka 



formularin e 

rinovimit të 

pasaportës 

biometrike 

ALEAT.Për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin 

në adresën:  

https://rezervo.aleat.al/ 

Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat e kërkuara tek 

plotësimi i nr ID për fëmijën ju rikujtojmë që mund ta gjeni 

tek certifikata e lindjes 

1. Zgjidh datën dhe orarin 

2. Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit.Për 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! 

740 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 

741 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 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/
https://arkiva.gov.al/dokumente-biografike/


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! 

742 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 

743 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 

744 08.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certifikatë nga 

akti i lindjes për 

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 

E plotë Nuk ka 



të lindurit para 

vitit 2010 

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! 

745 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 

746 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 

747 08.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

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 

E plotë Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


për rinovimin e 

lejes së 

drejtimit 

jashtë Shqipërisë. Tek shërbimet konsullore në e-albania 

është shërbimi: “Aplikim për vërtetimin e verifikimit të 

lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose 

denoncim” ose në linkun:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12584. Ky shërbim elektronik iu mundëson shtetave 

shqiptarë rezidentë jashtë territorit të Shqipërisë, të marrin 

verifikimin e lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose 

denoncim përmes postës duke aplikuar online pranë 

përfaqësive diplomatike dhe konsullore përkatëse. Shtetasit 

shqiptarë të cilët kanë nevojë të pajisen me vërtetimin e 

verifikimit të lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose 

denoncim, pas plotësimit të formularit dhe kryerjes së 

verifikimeve të nevojshme nga përfaqësues të 

ambasadës/konsullatës, njoftohen se aplikimi është pranuar. 

Shtetasi shqiptar informohet me anë të e-mail-it mbi 

procedurat që duhen ndjekur në vijim për: 

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! 

748 09.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

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 

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


pasqyrimit të 

krediteve pranë 

QKEV-së 

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 

749 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 

750 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 

751 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 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


mesipërme do të gjeni edhe adresën e emailit ku duhet të 

dërgoni aplikimin tuaj për punësim.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

752 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 

753 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 

754 10.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

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 

E plotë Nuk ka 



për pajisjen me 

certifikatë 

vdekje para 

2010 

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! 

755 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 

756 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 

757 10.06.2022 Ankesë për 

vonesë në 

lëvrimin e 

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 

E deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


shërbimit nga 

ASHK Shkodër 

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 vonesë në ofrimin e shërbimit nga Zyra 

Vendore e ASHK-së Shkodër.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z….Faleminderit! 

758 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 

759 11.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi 

dokumentacioni

n 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; 

E plotë Nuk ka 



 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit.Nëse martesa do të lidhet në 

një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor nga shpallja e 

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente: 

 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”; 

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

760 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 



761 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 

762 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 

763 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
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38


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 

764 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 

765 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 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

E plotë Nuk ka 



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! 

766 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 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

E plotë Nuk ka 

mailto:info.qkb@qkb.gov.al
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678


08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

767 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 

768 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 

769 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 

770 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 certificatë 

trungu.Për fshatrat, do paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut 

E plotë Nuk ka 



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 

771 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 

772 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 

773 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 

veprohet si më poshte vijon: 

E plotë Nuk ka 



rinovimit të ID 

kartë 

 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! 

774 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 

775 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 

776 13.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

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 

E plotë Nuk ka 



mbi afatin e 

vlefshmërisë së 

tërheqjes së 

kartës ID dhe 

nëse mund ta 

tërheqi një i 

afërm 

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! 

777 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 

778 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 

779 13.06.2022 Kërkesë e 

paqartë 

14.06.2022 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 

E refuzuar Nuk ka 



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! 

780 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 

781 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 

782 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 

gjeni mëposhtë kërkesën e znj…., e cila kërkon të 

informohet mbi kalimin e të ardhurave nga 

barrëlindja.Lutemi për një përgjigje nga ana 

E deleguar Nuk ka 



juaj znj…Faleminderit! 

783 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 

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 

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


784 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 

785 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 

786 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 

787 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 

E plotë Nuk ka 



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 

788 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 

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 

E plotë Nuk ka 



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 

789 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 

790 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 

791 16.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e deklarimit të 

të ardhurave 

16.06.2022 Përshëndetje,Në përgjigje të kërkesës së mëposhtme ju 

bëjmë me dije se individët të cilët kanë detyrimin për të 

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 

E plotë Nuk ka 



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, 

792 16.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e përftimit të 

shërbimit cregji

strimit 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 

793 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 

794 17.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e aplikimit për 

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 

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


rinovim 

pasaporte 

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! 

795 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 

796 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 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

797 17.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e plotësimit të 

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 

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/


AV 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 

798 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 

799 17.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi statusin e 

aplikimit të 

formularit për 

rinovim 

pasaporte 

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 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 

E plotë Nuk ka 



118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

800 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 

801 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 

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 

E plotë Nuk ka 

802 18.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

20.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

informojmë se, për të pajisur fëmijen Tuaj me Kartë 

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


mbi procedurën 

e aplikimit për 

kartë shëndeti 

në rastin e 

minoreni 

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. 

803 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 

804 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=

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
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922


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! 

805 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 

806 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 

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 

807 20.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mundësinë 

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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922


e tërheqjes së 

ID kartë nga një 

person i 

familjes 

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! 

808 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 

809 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 

shqetësimit të subjektit ligjor.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

810 21.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

lejes së mjedisit 

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 

E deleguar Nuk ka 



për subjektin 

……Sh.p.k me 

nr nipti 

K………. 

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 

811 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 

812 21.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën pèr 

kryerjen e 

shërbimit 

pension pleqërie 

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 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-

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.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 

813 21.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

tërheqjen e 

pasaportave të 

fëmijëve të saj 

në momentin që 

i ka humbur 

kuponi. 

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 

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! 

E deleguar Nuk ka 

814 21.06.2022 Kërkesë për 22.06.2022 Përshëndetje znj. ….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


informacion në 

lidhje me 

problematikën 

mbi deklarimin 

dhe pagesën e 

sigurimeve 

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! 

815 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 

816 22.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

kryerjes së 

aplikimit 

regjistrim 

biznesi 

22.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë kërkesën për NIPT, duhet të 

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 

E plotë 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


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! 

817 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 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 

818 22.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim mbi 

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 plotë Nuk ka 

mailto:asistencaonline@qkb.gov.al


vitet e punës 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! 

819 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 

online. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

820 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 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12705
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12705


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 

821 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 

822 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer për pajisje 

me vërtetim që 

ndërtimi është 

në proces 

legalizimi 

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 

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 

823 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim për 

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 

E deleguar Nuk ka 



kryerjen e 

provimit të 

shtetit për 

infermieri 

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 

824 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 

825 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: 

 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 

E plotë Nuk ka 



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! 

826 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 

ka marr ende përgjigje.Lutemi, një përgjigje drejtuar z….Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

827 24.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi 

procedurën e 

lejes së 

qëndrimit për 

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 deleguar Nuk ka 



shtetasin ....... 

pas përfundimit 

të lejes 

provizore 

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! 

828 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 

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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6157
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6157
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6157
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

829 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 

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! 

E plotë Nuk ka 

830 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9467
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9467
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9467


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! 

831 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 

832 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 

833 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 

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


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, 

na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

834 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 

835 26.06.2022 Kërkesë për 27.06.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.noclick_al/


informacion 

mbi 

procedurën për 

pajisje me 

certifikatë 

trungu familjar 

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! 

836 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 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 

E plotë Nuk ka 

837 26.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi 

procedurën e 

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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=853
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=853
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=853


lidhjes së 

martesës së dy 

shtetasve 

shqiptar me 

vendbanime në 

qytete të 

ndryshme 

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 

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! 

838 27.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi vonesën në 

shërbimin 

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 

E plotë Nuk ka 



lëshim vërtetimi 

që ndërtesa 

është në proces 

legalizimi  

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 

839 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 

840 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

lidhje me 

aplikimin 

për certifikatë p

ronësi kryer më 

25.04.2022 

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 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! 

E deleguar Nuk ka 

841 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet të ndjek 

për të 

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 deleguar Nuk ka 



regjistruar 

pronën. 

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! 

842 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 

843 29.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisje me 

vërtetim për 

masë pensioni 

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 

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! 

E plotë Nuk ka 

844 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: 

E plotë Nuk ka 



 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese); 

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

 Certifikatë lindje; 

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”; 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas lidhjes së martesës në shtetin 

e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt 

akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin 

e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku 

bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.Ju informojmë se 

shpallja e martesës mund të bëhet edhe me prokurë, por për 

celebrimin duhet të jetë i pranishëm. Martesa nuk mund të 

lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. 

Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 



vit.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

845 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 

846 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 

847 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 

848 29.06.2022 Kërkesë për 30.06.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ,Ju E plotë Nuk ka 



informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rinovimit të 

pasaportës 

bëjmë me dije se mund t`i aplikoni njekohesisht te dy 

dokumentet, edhe leternjoftimin elektronik dhe pasaporten 

biometrike. Ne kerkesen Tuaj per informacion nuk jeni 

shprehur nese pajisjen me karte identiteti dhe pasaporte e 

keni per here te pare apo rinovim. Për të kryer aplikimin për 

pajisje me Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur 

pasaporta juaj aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 

2011, nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania 

formularin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 

së Shtetit, duke klikuar linkun : https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13851.Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim 

të pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Ne rastin 

kur aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet pervec ngarkimit te fotos, edhe 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së 

përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni me 

sms dhe e-mail për miratimin ose jo të procedurës ligjore të 

kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë 

edhe linku ku duhet të rezervoni datën dhe orën për t’u 

paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e aplikimit.Ditën që do 

të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, duhet të 

keni me vete kuponin dhe pasaportën aktuale që do të duhet 

ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast se pasaporta 

aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet vetëm të 

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 

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
https://rezervo.aleat.noclick_al/


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! 

849 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. 

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! 

E plotë Nuk ka 

850 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 

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


numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

851 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 

852 30.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim të 

ardhura për 

periudha 

papunësie 

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-

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! 

E plotë Nuk ka 

853 30.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

Vërtetim për 

periudha pune 

01.07.2022 Përshëndetje z.....Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

si më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Vërtetim për periudha pune në ndërmarrje 

shtetërore (para datës 01.01.1994)”ose në linkun: https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=7182
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=7182
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=7182
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886


në ndërmarrje 

shtetërore (para 

datës 

01.01.1994) 

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13886 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Pasi të 

kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar për 

kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me vulë dhe 

firmë elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" në 

profilin Tuaj në e-Albania.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

854 30.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

Regjistrimin e 

Pronarëve 

Përfitues për 

shoqërinë ..... 

shpk 

01.07.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e subjektit ........., të cilët kërkojnë 

të  informohen në lidhje me Regjistrimin e Pronarëve 

Përfitues për shoqërinë ..... shpk. Problematika e 

paraqitur më poshtë.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

855 30.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

raport mjekësor 

për paaftësi në 

punë 

01.07.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Raporti Mjekësor i aftësisë për punë merret 

duke u paraqitur tek mjeku i familjes. Ky shërbim nuk 

mundësohet online në e-albania.Për cdo pyetje ose paqartësi 

na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

856 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

formën e 

01.07.2022 Përshëndetje z. ….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

E deleguar Nuk ka 
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kontratës së 

qirasë që duhet 

për për 

rinovimin e 

lejes së 

qëndrimit. 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku Zyra ligjore 

"......", të cilë kërkojnë të informohen në lidhje me formën e 

kontratës së qirasë që duhet për për rinovimin e lejes së 

qëndrimit.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

subjektit ligjor.Faleminderit! 

857 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

rinovimin e 

lejes së 

drejtimit 

01.07.2022 Përshendetje, Në përgjigje të kërkesë suaj për 

informacion, rinovimi i leje të drejtimit si nje dokument 

identifikimi mund te behet vetem me paraqitjen e personit 

fizik bazuar në:  

  

 Autoriteti lëshues i lejedrejtimit në Republikën e 

Shqipërisë është Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), e cila 

është në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë (MIE). 

 Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet lëshimi i Leje 

Drejtimit është Udhëzim i Ministrit të Transportit dhe 

Infrastrukturës Nr. 241/3, datë 19.02.2016 “Mbi 

karakteristikat e materialit, elementët e sigurisë, 

elementët grafikë dhe mënyra e plotësimit të 

lejedrejtimit të ri të mjeteve rrugore”; 

 Rinovimi i lejedrejtimit bëhet mbi bazën e 

Certifikatës Mjekësore pas kryerjes së ekzaminimit të 

aftësive psiko-fizike për të drejtuar mjete me motor. 

Udhëzimi i sipërcituar ka përcaktuar se Leje Drejtimi 

lëshohet në Degët e Drejtuesve të Mjeteve  të 

Drejtorive Rajonale në plotësim të çdo specifikë të 

dhëne në të si dhe duke plotësuar dhe dy elemente 

sigurie që janë Fotografia Digjitale dhe firma 

digjitale nga qytetari në aplikim për pajsje me Leje 

E plotë Nuk ka 



Drejtimi. Këto dy elemente sigurie për momentin nuk 

mund të arrihen nëpërmjet portalit e-albania. 

 Rinovimi i Leje Drejtimit është një shërbim që 

i ofrohet zotëruesit të lejedrejtimit në sportelet e 

shërbimit të Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të 

Trasportit Rrugor dhe për vet specifikat që ka ky 

shërbim, nuk mund të ofrohet nëpërmjet portalit e-

albania . 

Në lehtësimet e mundësuara nga DPSHTRR në Tiranë, leja e 

drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit të ish-NSHRAK, leja e 

drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e tjera 

kjo procedurë është lehtësuar në 3-5 ditë pune. Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit, 

858 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

dorëzimin 

raporteve të 

barrëlindjes nga 

ekonomistja e 

firmës 

01.07.2022 Përshëndetje znj. Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e znj...., e cila kërkon të informohet 

nëse janë dorëzuar raportet e barrëlindjes nga ekonomistja e 

firmës? Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

859 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

rimbursim 

shpenzime 

04.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se në rastet kur i njderi ka ndërruar jetë jashtë 

territorit të Republikës së Shqipërisë. Për futjen në vend të 

kufomave dhe/ose mbetjeve mortore, që vijnë nga shtetet e 

tjera, i interesuari për transportimin e kufomës duhet të 

paraqesë, nëpërmjet autoriteteve përkatëse ose personalisht, 

E plotë Nuk ka 



trasporti të 

ndjeri nga 

jashtë vendit 

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 

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 

860 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

ID kartë në të 

njëjtin orar që 

ka fiksuar 

takimin për 

04.07.2022 Përshëndetje,  Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj.Pirja, e cila kërkon të 

E deleguar Nuk ka 



aplikim për 

pasaportë 

informohet nëse mund të aplikojë për ID kartë në të njëjtin 

orar që ka fiksuar takimin për aplikim për 

pasaportë.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

861 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin 

regjistrimi në 

klasë të parë 

04.07.2022 Përshëndetje znj…Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

si më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin:  " 

Regjistrimi në klasë të parë”ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

10117 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“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 

862 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kërkesën për 

heqje dorë nga 

shtetësia 

shqiptare. 

04.07.2022 Përshëndetje të nderuar, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

E deleguar Nuk ka 
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gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku znj....i, e cila 

kërkon të informohen në lidhje me kërkesën për heqje dorë 

nga shtetësia shqiptare. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj....Faleminderit! 

863 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

familjare trungu 

04.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë trungu 

familjar, duhet të paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të 

arkivave pranë Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të 

gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë.Për Qarkun e Tiranës, 

procedohet si më poshtë vijon:Për Tirana qytet, do 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 

864 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer për 

legalizim prej 

shumë kohësh 

04.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion mbi ecurinë e 

kërkesës për legalizim, duhet të aplikoni shërbimin:“Aplikim 

për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat 

juridikë (privatë dhe publikë)”  përmes platformës qeveritare 

e-Albania, në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9477. Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku 

të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo kërkesë 

duhet të firmoset nga ana juaj dhe të skanohet. Ajo do të 

ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-Albania. Për të 

përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund të faqes dhe 

vijoni me plotësimin e formularit elekronik.Fillimisht duhet 

të hartoni një kërkesë me shkrim, ku të sqaroni arsyet e 

përdorimit të këtij Pavarësissht se Ju nuk keni të dhëna 

prone, për të orientuar sistemin duhet të vendosni një zonë të 

saktë kadastrale, ndërsa volumin dhe faqen i vendosni 99. 

Zona kadastrale duhet të jetë zona që përfshin parcelën tuaj 

E plotë Nuk ka 
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ndërtimore.Për shembull:Nëse informacionin zyrtar e 

kërkoni për qytetin e Tiranës, do përzgjidhni Drejtoria 

vendore Tirana Veri dhe do vendosni Zonë kadastrale 8110, 

volum 99, faqe 99. Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e 

fundit të formularit. Numri i referencës së aplikimit do ju 

ndihmojë për të gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar 

mandatpagesën. Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund 

të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën, ose kryeni 

pagesën online përmes portalit e-Albania me një kartë debiti 

ose krediti.Pas kryerjes së pagesës  në bankë ose postë, duhet 

që t`i riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 

mandatpagesën.Ngarkimi i mandatpagesës: Duhet 

të  logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e 

aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri por do të shkoni në 

fund të formularit, në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e 

një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e 

referencës së aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, 

ngarkoni faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

865 02.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

veprimet që 

duhen kryer për 

aplikimin 

pajisje me 

pasaportë 

biometrike 

04.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni 

me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të procedurës ligjore 

të kërkuar nga Policia.Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë 

edhe linku ku duhet të rezervoni datën dhe orën për t’u 

paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e aplikimit.Ditën që do 

të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, duhet të 

keni me vete kuponin dhe pasaportën aktuale që do të duhet 

ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT.Në rast se pasaporta 

aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet vetëm të 

rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe 

orën e paraqitjes në sportelin ALEAT. Kujdes! Emaili me të 

E plotë Nuk ka 
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cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse 

atje do ju vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku për 

rezervim.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

866 02.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim mbi 

bazën e 

vlerësuar dhe 

vërtetim për 

individ të 

paregjistruar 

04.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë vërtetimin për bazën e 

vlerësuar duhet të aplikoni në e-albania shërbimin:”Vërtetim 

për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore (pas 

datës 01.01.2012)”, ose në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13908. Ndërsa për të marrë vërtetim që nuk keni aktivitet 

biznesi, do aplikoni shërbimin:”Vërtetim për individ të 

paregjistruar”, ose në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=11175. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

867 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimn e 

kryer për 

pajisjen me 

vërtetim për 

hyrje dalje 

04.07.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme të z...., i cili kërkon të 

informohen në lidhje me aplikimin për pajisjen me vërtetim 

për hyrje dalje.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

të z....Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

868 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

04.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të na dërgoni ID kartë e më pas ta 

E refuzuar Nuk ka 
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https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175


lidhje me 

kalimin e të 

ardhurave të 

barrëlindjes 

kalojmë kërkesën tek institucioni përkatës.Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

869 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë kur 

ka ndryshuar 

mbiemri 

04.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pasi keni ndryshuar mbiemrin si rezultat i 

regjistrimit të aktit të martesës, nga llogaria Juaj në e-

albania, gjeneroni certifikatë personale apo familjare ku do të 

figuroni me mbiemrin e ri.  

 Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj) 

 Certifikatë familjare (shqip / në gjuhë të huaj) 

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. Faleminderit 

E plotë  Nuk ka 

870 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim 

kontributesh kur 

shtetasi ka lënë 

shtetësinë 

shqiptare 

04.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

informojmë se të gjithë shtetasit me leje qëndrimi në 

Shqipëri duhet të regjistrohen në njësitë Administrative në 

adresën ku kanë edhe banesën.Me regjistrimin e lejes së 

qëndrimit pranë Njësisë Administrative, pajiseni me numër 

identifikimi NID, me të cilin bëni dhe regjistrimin në 

portalin e-albania. Pas regjistrimit në portal, mund të 

gjeneroni cdo dokument që është emëtuar gjatë kohës së 

qëndrimit në Shqipëri.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit. 

E plotë Nuk ka 

871 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim 

kontributesh kur 

shtetasi ka lënë 

04.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

informojmë se të gjithë shtetasit me leje qëndrimi në 

Shqipëri duhet të regjistrohen në njësitë Administrative në 

adresën ku kanë edhe banesën.Me regjistrimin e lejes së 

qëndrimit pranë Njësisë Administrative, pajiseni me numër 

identifikimi NID, me të cilin bëni dhe regjistrimin në 

portalin e-albania. Pas regjistrimit në portal, mund të 

gjeneroni cdo dokument që është emëtuar gjatë kohës së 

E plotë Nuk ka 



shtetësinë 

shqiptare 

qëndrimit në Shqipëri.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit. 

872 03.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

regjistrimin e 

fëmijës 

04.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se regjistrimi i aktit të lindjes nuk mundësohet 

online në e-albania. Për të bërë regjistrimin e fëmijës duhet 

të paraqiteni pranë Njësisë Administrative duke pasur me 

vete Aktin e asistencës së lindjes nga spitali, dhe dy 

letërnjoftimet elektronike të prindërve (kartat e identitetit) 

brenda afatit të vlefshmërisë.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

873 04.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me reset 

passwordi në 

portalin e 

albania 

04.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

874 01.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

hapjen e 

llogarisë në 

portalin e-

albania 

04.07.2022 

 

Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se personi mund të hapi llogari personale në e-albania. 

Nuk ështb e nevojshme që karta ID të jetë e vlefshme spse 

për hapjen e llogarisë duhet vetëm nr personal.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

875 04.07.2022 Kërkesë për 04.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si E plotë Nuk ka 



 informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

personale, e cila 

do përdoret 

jashtë vendit 

 më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

në portalin e-Albania. Hyni në portal, në llogarinë tuaj dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

38 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.  Dokumenti do 

ju shfaqet menjëherë, nëse ju duhet në gjuhë të huaj mjafton 

të klikoni lart në të djathtë. Dokumentat e siguruara nga e-

albania kanë të njëjtën vlerë ligjore por nëse dokumenti do të 

përdoret jashtë vendit duhet noterizuar dhe më pas të 

legalizohet në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin 

e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

876 04.07.2022 

 

Kërkesë për 

asistencë në 

lidhje me 

hapjen e 

llogarisë në 

portalin e-

albania 

04.07.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. 

Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

877 04.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

05.07.2022 Përshëndetje znj.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38


aplikimin për 

regjistrim 

marke pranë 

DPPI 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  dokumentacionin e studios ligjore ........, të cilët e kanë 

kryer aplikimin  për shoqërinë "......." shpk me nr kërkese 

AL/......S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

878 04.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me afatin 

e vlefshmërisë 

së dokumentave 

të tërhequra për 

shpallje martese 

05.07.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se në ditën e 11(njëmbëdhjetë) pas shpalljes së martesës, 

të dy partnerët e ardhshëm pajisen me Certifikatë lindje për 

leje lidhje martese. Akti i shpalljes së martesës është i 

vlefshem 365 ditë, ndërsa certifikatat me shënimin "Për leje 

lidhje martese" kanë fuqi ligjore 15 ditë. Kjo do të thote që 

nëse ju nuk e realizoni lidhjen e martesës brenda 15 ditëve 

nga dita e 11 - të e shpalljes se martesës, do ju duhet të 

tërhiqni certifikata të reja pranë zyrave respektive të gjendjes 

civile.Dokumentat janë të vlefshëm brënda një afati 3 mujor 

nga dita e tërheqjes së tyre. Këto dokumenta duhet të jenë 

me vulë APOSTILLE ose të legalizuar nga përfaqësitë tona 

diplomatike jashtë vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet 

i përkthyer dhe i noteruar.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

879 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

regjistrimin e 

ndërtesës së 

ndërtuara para 

vitetve 90 

05.07.2022 Përshëndetje znj....Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 

si më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni shërbimin: 

"Kërkesë për kalimin e pronësisë të objektit pa titull/truallit 

funksional/oborrit në përdorim” ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14468 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Përfundoni 

aplikimin dhe shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të 

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”.Pasi të kryeni 

aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar për kthim-

përgjigjen, por do të mund të merrni atë me vulë dhe firmë 

elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" në profilin 

Tuaj në e-Albania. Kujdes! Menjëherë pas aplikimit 

dokumentet që posejdoni dhe një kopje të aplikimit duhet t’i 

dorëzoj përmes Postës shqiptare sha, në adresë të Drejtorisë 

Vendore të ASHK-së ku është prona juaj.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

880 05.07.2022 Kërkesë e 

paqartë 

05.07.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Për cilin institucion po aplikoni?Për cdo pyetje 

ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 

ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

881 05.07.2022 Kërkesë për 

sqarim në lidhje 

me përgjigjen e 

ASHK-së për 

05.07.2022 Përshëndetje      Në vijim të komunikimeve, Ju bëjmë me 

dije se bazuar në përgjigjen e fundit të ardhur nga Drejtoria 

Vendore e ASHK-së si insitucioni përgjegjës për shërbimin 

që ju keni kërkuar nevojitet të bëhet një AV0 lidhur me 

E plotë Nuk ka 



aplikimin ndarje 

pasurie 

aplikimin fillestar të kryer në muajin Mars 2022 ku janë bërë 

pagesat për certifikatë, kartelë, hartë. Sic jeni njoftuar dhe 

nga ASHK për bashkëpronarin tjetër duhet të kryhet aplikimi 

për certifikatë, kartelë dhe hartë në mënyrë që të gjenerohen 

këto dokumenta dhe për bashkëpronarin tjetër.Për cdo pyetje 

ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin 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! 

882 05.07.2022 Kërkesë për 

sqarim në lidhje 

me kodet e 

aplikimit të 

dërguara nga 

ASHK-ja 

06.07.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës tuaj për 

informacion , Ju bëjmë me dije se kodet e përmendura nuk 

janë formularë por shërbime si më poshtë vijon: 

- L1 (Lëshim çertifikate pronësie) 

- I4 (Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale)  

- I5 (Lëshim kopje kartele të pasurisë) 

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

883 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rinovimit të 

lejes së 

drejtimit të 

humbur jashtë 

vendit 

06.07.2022 Përshëndetje Z. …Ju informojmë se lidhur me procedurën që 

duhet të ndiqet për rinovimin e lejes së drejtimit shqiptare të 

humbur jashtë Shqipërisë, ju duhet të kryeni veprimet e 

mëposhtme:Fillimisht duhet të kryeni denoncimin për 

humbjen e lejes së drejtimit në shtetin ku jetoni. Pasi është 

bërë ky denoncim, duhet të legalizohet në Shqipëri, në një 

nga Komisariatet e Policisë. Pas legalizimit të vërtetimit për 

humbjen e lejes së drejtimit në Komisariatin e Policisë, duhet 

të paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor, për t'u pajisur me një leje drejtimi të re. 

Nëse leja e drejtimit e  humbur është lëshuar para Shkurtit 

2017, duhet të paraqiteni personalisht për rinovimin e lejes 

së drejtimit. Nëse leja e drejtimit e  humbur është lëshuar nga 

E plotë Nuk ka 



Shkurti 2017, mund të paraqitet një i afërmi juaj me anë të 

një prokure të noterizuar ku e autorizoni ju të kryejë shërbim 

pranë sporteleve të DRSHTRR, për t'u pajisur me një 

dublikatë të lejes së drejtimit. Dokumentacioni i nevojshëm 

për aplikim: 

 Dokument identifikimi; 

 Vërtetimin e denoncimit  të humbjes së lejes së 

drejtimit; 

Certifikatë mjeksore me fotografi (nëse lejen e 

drejtimit e dëshironi me afat vlefshmërie të plotë dhe 

nëse paraqiteni personalisht). 

Tarifa për lejen e re të drejtimit është 3500 lekë, ndërsa për 

dublikatën është 2000 lekë. Informacion të detajuar gjeni në 

këtë link: https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-

vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-

drejtimit .Faleminderit, 

884 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

pajisjes me 

certifikatë nga 

akti i lindjes për 

personat e 

lindur para vitit 

2010 

06.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të marrë shërbimin e kërkuar mund të paraqiteni pranë 

Zyrës së Gjendjes Civile ku është regjistruar akti i lindjes.Për 

cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

885 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

pajisjes me 

certifikatë 

06.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se certifikata familjare e vitit 1990, 

konsiderohet si “Certifikatë trungu familjar”. Shërbimi 

"Certifikatë trungu familjar" nuk mundësohet online në 

portalin e-albania.   

Për T`u pajisur me Certifikatë trungu familjar, do paraqiteni 

E plotë Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-drejtimit


familjare trungu në zyrën e gjendjes civile të arkivave pranë prefekturës së 

Qarkut Tuaj. Kjo vlen per të gjitha qarqet, përjashtuar qarku 

Tiranë.Për Qarkun e Tiranës, procedohet si më poshtë 

vijon:Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë 

për tu pajisur me certificatë trungu.Për fshatrat, do paraqiteni 

pranë Prefekturës së qarkut Tiranë.Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

886 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

aplikimit për 

pasaportë 

biometrike dhe 

ID kartë kur 

këto të fundit 

kanë humbur 

06.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se para se të aplikoni për Pasaportë biometrike 

dhe Kartë identiteti, duhet të bëni denoncimin e humbjes së 

dokumentave në Policinë e Shtetit duke aplikuar nga llogaria 

Juaj në e-albania shërbimin "Deklarimi i humbjes së 

dokumenteve të ndryshme" në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=14922. Nëse pasaporta dhe karta e identitetit që u 

kanë humbur jane lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, 

nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania formularin 

e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar linkun :  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13851. Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim 

të pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rastin 

kur aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet përvec ngarkimit të fotos, edhe 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar. 

Pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni me sms dhe e-

mail për miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga 

E plotë Nuk ka 
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Policia. Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë edhe linku ku 

duhet të rezervoni datën dhe orën për t’u paraqitur fizikisht 

me qëllim vijimin e aplikimit.Ditën që do të paraqiteni 

fizikisht për të vijuar me aplikimin, duhet të keni me vete 

kuponin dhe Vërtetimin e denoncimit të dokumenteve të 

humbura, që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së 

ALEAT.Në rast se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 

1 Janar 2012 duhet vetëm të rezervoni në këtë 

link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e paraqitjes 

në sportelin ALEAT.Kujdes! Emaili me të cilin jeni i 

regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do Ju 

vijë miratimi i aplikimit Tuaj dhe linku për rezervim.Nëse 

nuk jeni i regjistruar në e-albania, do aplikoni për T`u 

pajisur me kartë identiteti dhe më pas do të bëni 

regjistrimin për të vazhduar me aplikimin 

për pasaportë biometrike sipas rasteve të cituara 

mësipër.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

887 05.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

pajisjes me 

cerifikatë 

martese të 

lidhur para vitit 

2010 dhe 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu familjar 

06.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shërbimi "Certifikatë nga akti i marteses" 

mundësohet online në portalin e-albania për aktet e 

regjistruara pas vitit 2010.  Për aktet e martesave të 

regjistruara para vitit 2010, duhet të paraqiteni në zyren e 

gjendjes civile të arkivave pranë Prefekturës së qarkut Tuaj. 

Kjo vlen për të gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë.Për 

Qarkun e Tiranës, procedohet si më poshtë vijon: 

Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për të 

tërhequr certifikatat.Për fshatrat, do paraqiteni pranë 

Prefekturës së qarkut Tiranë.Për Certifikatat e Trungut 

Familjar, do të paraqiteni në zyrën e gjendjes civile të 

arkivave pranë Prefekturës së qarkut Tuaj. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.noclick_al/


118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

889 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kalimin e të 

ardhurave nga 

barrëlindja 

06.07.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se duhet të na dërgoni ID kartë në mënyrë që më pas 

ta përcjellim kërkesën tek institucioni përgjegjës për 

shërbimin e kërkuar.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

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 

890 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rinovimit të 

lejes së 

drejtimit të 

humbur jashtë 

vendit 

06.07.2022 Përshëndetje Z. …Ju informojmë se lidhur me procedurën që 

duhet të ndiqet për rinovimin e lejes së drejtimit shqiptare të 

humbur jashtë Shqipërisë, ju duhet të kryeni veprimet e 

mëposhtme:Fillimisht duhet të kryeni denoncimin për 

humbjen e lejes së drejtimit në shtetin ku jetoni. Pasi është 

bërë ky denoncim, duhet të legalizohet në Shqipëri, në një 

nga Komisariatet e Policisë. Pas legalizimit të vërtetimit për 

humbjen e lejes së drejtimit në Komisariatin e Policisë, duhet 

të paraqiteni pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor, për t'u pajisur me një leje drejtimi të re. 

Nëse leja e drejtimit e  humbur është lëshuar para Shkurtit 

2017, duhet të paraqiteni personalisht për rinovimin e lejes 

së drejtimit. Nëse leja e drejtimit e  humbur është lëshuar nga 

Shkurti 2017, mund të paraqitet një i afërmi juaj me anë të 

një prokure të noterizuar ku e autorizoni ju të kryejë shërbim 

pranë sporteleve të DRSHTRR, për t'u pajisur me një 

dublikatë të lejes së drejtimit. Dokumentacioni i nevojshëm 

për aplikim: 

 Dokument identifikimi; 

 Vërtetimin e denoncimit  të humbjes së lejes së 

drejtimit; 

Certifikatë mjeksore me fotografi (nëse lejen e 

drejtimit e dëshironi me afat vlefshmërie të plotë dhe 

E plotë Nuk ka 



nëse paraqiteni personalisht). 

Tarifa për lejen e re të drejtimit është 3500 lekë, ndërsa për 

dublikatën është 2000 lekë. Informacion të detajuar gjeni në 

këtë link: https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/humbje-

vjedhje-shkaterrim-ose-demtim-i-lejes-se-

drejtimit .Faleminderit, 

891 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

pajisje me 

Certifikatë nga 

akti i lindjes 

07.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni 

në portalin e-Albania. Hyni në portal, në llogarinë tuaj dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë nga akti i lindjes)" dhe ju mund të 

pajiseni online nëse akti i lindjes është regjstruar para vitit 

2010. Nësë është pas 2010 nuk mund të pajiseni online por 

në sportelet e zyrës së gjendjes civile. Por ju mund të 

aplikoni online shërbimin:  "Certifikatë personale (shqip / në 

gjuhë të huaj)" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

38 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Dokumenti do 

ju shfaqet menjëherë, nëse ju duhet në gjuhë të huaj mjafton 

të klikoni lart në të djathtë. Nëse dokumenti do të përdoret 

jashtë vendit duhet noterizuar dhe më pas të legalizohet në 

institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën 

dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

892 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

detyrimiet që i 

lindin nga dy 

07.07.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

E deleguar Nuk ka 
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punësimi. ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Sa më sipër 

gjeni mëposhtë kërkesën e subjektit "….", ku znj. 

… interesohet mbi detyrimiet që i lindin nga dy 

punësimi.Lutemi për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

893 06.07.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

probleme në 

llogarinë e-

albania 

07.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait 

 datëlindja e nënës 

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

894 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procesin e 

aplikimit të 

regjistrimit të 

krediteve për 

licencë 

infermieri 

07.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të regjistruar kreditet e përfituara në 

licencën e ushtrimit të profesionit, nga llogaria Juaj në e-

albania duhet të aplikoni shërbimin: “Aplikim për 

regjistrimin në programin e certifikimit të profesionistëve të 

shëndetësisë” ose në linkun: 

https://e-

albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=14039. Klikoni butonin" Përdor". Plotësoni 

formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara 

në formular. Do të njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni 

“Dokumentet e mia” në e-Albania për regjistrimin. 

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit eshte 10 ditë.Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

E plotë Nuk ka 
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19:00.Faleminderit! 

895 06.07.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

probleme në 

llogarinë e-

albania 

07.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për t`u pajisur me një pasword të ri, pasi 

nuk kanë funksionuar kodet që u janë gjeneruar në numrin e 

telefonit apo në email-in Tuaj, duhet të veproni si më 

poshtë:Nga adresa Juaj email dërgoni këto të dhëna në 

adresën helpdesk@e-albania.al : 

 foto të kartës ID 

 emri i nënës 

 emri i babait  

 datëlindja e nënës 

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

896 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

07.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se fillimisht duhet të kryeni shpalljen e 

martesës. Procedura për të bërë shpalljen e martesës mes 

dy shtetasve shqiptar në Republikën e Shqipërisë është si 

më poshtë vijon:Kërkesa për shpallje bëhet nga 

bashkëshortët e ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata 

me prokurë të posaçme. Shpallja e martesës bëhet nga të dy 

bashkëshortët e ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki 

/ njësi administrative ku kanë vendbanimin. Gjatë shpalljes 

së martesës bashkëshortët e ardhshëm do të përcaktojnë se në 

cilën zyrë të gjendjes civile do të lidhet martesa.Dokumentet 

e nevojshëm për shpalljen e martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje 

martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimi 

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

E plotë Nuk ka 



martesës së shpallur është 1 vit.  Pas kalimit të afatit 10 ditor 

nga e nesërmja e shpalljes, secili nga bashkëshortët e 

ardhshëm pajiset me dokumentin certifikatë lindje për lidhje 

martese. Në ditën e caktuar për lidhjen e martesës duhet të 

jenë të pranishëm dhe dy dëshmitarë.Lidhur me pyetjen 

tuaj, ju bëjmë me dije se shpallja e martesës bëhet ne te dyja 

gjendjet civile duke qene prezent te dy. Ne mungese te njerit 

nga partneret duhet te pajise me prokure me vule apostile 

Juve ose nje person te trete per te bere shpalljen ne emer te 

tij.Për cdo pyetje apo paqartësi  na kontaktoni në kanalin 

informativ pa pagesë 0800 0118, ose online chat, nga e hëna 

në te premte ne fashen orare 08.00 – 19.00.Faleminderit! 

897 06.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

pajisjes me 

dokument që 

tregon 

ndryshimin e 

gjeneraliteteve 

07.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kërkesa juaj është e pa plotë. Nuk keni 

referuar se me ç`lloj akti keni bërë ndryshimin e 

gjeneraliteteve.Nëse ndryshimi i gjeneraliteteve ka ardhur si 

rezultat i Aktit të Martesës, dokumenti që e vërteton këtë 

është Certifikatë nga Akti i Martesës. Nëse gjeneralitetet i 

keni ndryshuar me kërkesën Tuaj pranë Gjendjes Civile, 

vërtetimin do t`Jua lëshoje Gjendja Civile.Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

898 07.07.2022 Kërkesë e 

paqartë mbi 

AMTP 

07.07.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E refuzuar Nuk ka 

899 07.07.2022 Kërkesë për 

kontrollimin e 

të dhënave të 

07.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal, në llogarinë tuaj dhe 

E refuzuar Nuk ka 



vendlindjes së 

fëmijë 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të 

huaj)" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

38 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas ju 

duhet të pëzgjidhni opsionin për fëmijën nën 16 vjec. . 

Dokumenti do ju shfaqet menjëherë dhe ju mund të 

kontrolloni të dhënat personale. Nëse dokumenti ka gabime 

duhet të paraqiteni pranë sporteleve të gjendjes civile ku 

është kryer regjistrimi i fëmijës.Për cdo pyetje ose paqartësi 

n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri 

të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

900 23.06.2022 Kërkesë për 

informacion në 

kuadër të 

projektit 

për  monitorimi

n e reformës në 

administratën 

publike, që 

është duke 

zbatuar Instituti 

për Demokraci 

dhe 

Ndërmjetesim 

mbi hartimin e 

VKM nr. 252, 

datë 29.04.2022 

dhe qëndrimin e 

ADISA-s 

05.07.2022 Në përgjigje të kërkesës tuaj ardhur nëpërmjet e-mail-it më 

datë 23.06.2022 me objekt “Kërkesë për Informacion”, 

protokolluar në ADISA me nr. 534 Prot, datë 24.06.2022, ju 

informojmë se Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të 

Integruara (ADISA) është krijuar dhe organizohet sipas ligjit 

13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në 

sportel në Republikën e Shqipërisë”, i cili ka në fokus 

ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet sporteleve fizike. 

Me Urdhërin e Kryeministrit nr. 158, datë 25.11.2019 “Për 

marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për 

aplikimin e shërbimeve vetëm online nga data 01.01.2020”, 

u vendos që ADISA do të asistonte qytetarët, në sportel, në 

aplikimin e shërbimeve në portalin e-albania.Në gjithë 

veprimtarinë e saj, ADISA ka vendosur standarde në 

mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike.Në kontekstin e 

pyetjeve që ju ngrini mbi temën e mbylljes së sporteleve, 

dëshirojmë t’Ju bëjmë me dije disa informacione tashmë të 

njohura dhe të bëra publike:  

 Qeveria e Republikës së Shqipërisë ka si kryefjalë të 

E plotë Nuk ka 



mandatit të saj të 3-të qeverisës togfjalëshin 

"revolucion digjital", një revolucion i nisur me shumë 

sukses që në muajt e parë të mandatit të l-rë. 

 Në kuadër të revolucionit digjital në Shqipëri, faza ku 

të gjitha aplikimet do të kalojnë vetëm online dhe do 

të lëvrohen me nënshkrim apo vulë elektronike, ka 

nisur prej janarit 2020, duke u kryer punë paralele 

nga Agjencia Kombëtare e Teknologjisë së 

Informacionit (AKSHI), si me zhvillimin e sistemeve 

në institucionet e administratës qendrore, 

thjeshtëzimin e procedurave për të marrë një shërbim, 

ashtu dhe me promovimin publik të faktit se sportelet 

do të mbyllen, mesazh ky i dhënë nga Kryeministri 

në shumë dalje publike dhe së fundmi në takimet 

nëpër qarqe, për të promovuar ligjin e 

bashkëqeverisjes dhe shërbimet e e-albania-s, në 

dhjetor 2021 dhe janar 2022. Vendimi u konkretizua 

me shpalljen publikisht nga Kryeministri të datës 1 

maj 2022 si data e mbylljes së sporteleve dhe e 

kalimit të shërbimeve online, përveç atyre që kanë 

nevojë për prezencë fizike. Promovimi i këtij 

mesazhi është kryer nga të gjitha institucionet e 

administratës shtetërore të cilat janë shërbimofruese.  

 Karantinat e COVID-19 treguan qartazi se qytetarët 

shqiptarë nuk hasën vështirësi për të aksesuar në e-

Albania për të marrë leje lëvizjeje apo për shërbime 

të tjera. Vetë fakti që e-Albania ka 2,5 milionë 

përdorues tregon shkallën e lartë të shfrytëzimit dhe 

të aksesimit të shërbimeve përmes portës kryesore të 

ndërveprimit me shtetin. Domethënës është dhe fakti 

se në Shqipëri, në bazë të raportit vjetor 2021 të 

AKEP-it, 99,1% e shqiptarëve kanë akses dhe janë 

përdorues të internetit.  



 Sigurisht, nga institucionet shqiptare dhe nga AKSHI 

janë kryer studime paraprake për të vlerësuar 

mundësinë e kalimit të shërbimeve vetëm online, 

pikë së pari duke pasur në vëmendje shërbimin ndaj 

qytetarit dhe, nga ana tjetër, për të minimizuar 

fenomenet korruptuese dhe mungesën e transparencës 

që shoqëronte dhënia e shërbimit në sportel, për të 

mos lënë mënjanë kostot administrative të 

minimizuara dhe kohën e shpenzuar në radha për 

marrjen e informacionit në çdo institucion. 

Në zbatim të nenit 61 të ligjit 107/2021 “Për 

bashkëqeverisjen” dhe Vendimit nr. 252, datë 29.04.2022 të 

Këshillit të Ministrave “Për procedurat e ofrimit të 

shërbimeve online nga institucionet shërbimofruese dhe për 

metodologjinë e monitorimit e të kontrollit të veprimtarisë 

administrative të ofrimit të tyre” , mbyllja e të gjitha 

sporteleve, që nuk kërkojnë prezencë fizike të qytetarëve dhe 

ofrimin e tyre vetëm online në portalin e-albania, 

konsiderohet si një hap shumë i rëndësishëm për të shmangur 

korrupsionin, pritjet në radhë të qytetarëve, zvarritjeve për 

marrjen e një dokumenti shtetëror. Vendimi për mbyllje i të 

gjitha sporteleve fizike,  nuk solli ndryshim sa i përket 

punonjësve të ADISA-s, të cilët vazhdojnë të jenë në të 

njëjtat marrëdhënie pune, por ata tashmë do të punojnë për të 

mbështetur sistemet, që shërbimet të kryhen sa më shpejt dhe 

në mënyrë eficente.Gjithashtu, ju bëjmë me dije se në 

ndihmë të qytetarëve, ADISA ka marrë të gjitha masat e 

nevojshme për të asistuar në mënyrën e duhur dhe sa më 

cilësore, për pyetjet e ndryshme mbi aplikimet, nëpërmjet 

numrit jeshil pa pagesë, 0800 0118 dhe chat-it në adresën 

www.adisa.gov.al. Të gjithë qytetarët, përfshirë edhe 

personat me aftësi të kufizuar, mund t’i drejtohen këtyre 

mënyrave të komunikimit, që të asistohen në aplikimet e tyre 

http://www.adisa.gov.al/


për shërbimet publike. Aktualisht, Agjencia e Ofrimit të 

Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), në zbatim të 

akteve ligjore në kuadër të ofrimit të shërbimeve publike 

vetëm online dhe Urdhërit të Kryeministrit nr. 87 datë 

13.05.2022 “Për angazhimin e strukturave të Agjencisë së 

Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) për të 

bashkëpunuar me Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje 

(ADB), për realizimin e disa detyrave lidhur me ofrimin e 

shërbimeve” po bashkëpunon me Agjencinë për Dialog dhe 

Bashkëqeverisje (ADB) për: 

 Monitorimin e zbatimit të afateve të përdorimit të 

Sistemit të Qarkullimit të Dokumenteve me 

Nënshkrim Elektronik (SQDNE), në rastet kur duhet 

të ketë shkëmbim dokumentacioni shoqërues 

ndërmjet institucioneve, deri në marrjen e shërbimit e 

të dokumentit përfundimtar me vulë elektronike ose 

nënshkrim elektronik nga qytetarët dhe subjektet 

sipas afateve ligjore, si dhe;  

 Ndjekjen e ecurisë së ankesave të administruara nga 

ADB-ja për mënyrën e ofrimit  të shërbimeve nga 

institucionet shtetërore në nivel qarku. 

Në këtë kuadër është përgatitur urdhëri i përbashkët i dy 

agjencive për organizimin e punës dhe hapat që do të ndiqen 

në bashkëpunimin ndërmjet tyre. Ju informojmë gjithashtu, 

se gjatë gjithë këtij procesi, ADISA ka njoftuar qytetarët për 

kalimin e shërbimeve online dhe cilat janë kanalet/mjetet me 

anë të së cilave mund të asistohen për aplikimin e 

shërbimeve publike, nëpërmjet fletëpalosjeve të vendosura 

në çdo Zyrë Rajonale/Vendore, adresës së web-it dhe të 

gjitha rrjeteve sociale të saj.Për sa më sipër, theksojmë se 

ADISA zbaton në mënyrë rigoroze çdo akt ligjor dhe 

nënligjor në fuqi për të bërë të mundur dhe përmirësuar 

shërbimin e administratës publike ndaj qytetarëve dhe 



biznesit.Duke ju falënderuar për bashkëpunimin. 

901 07.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

tarifën e 

regjistrimit të 

aktit të martesës 

08.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, po 

Ju dërgojme kartelën informative të shërbimit "Regjistrimi i 

Lidhjës së Martesës". Aty do të gjeni dokumentacionin dhe 

tarifat e shëbimit.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

902 07.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vlefshmërinë e 

dokumentave 

me vulë 

digjitale 

08.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se dokumentet me vulë elektronike të 

gjeneruara nga llogaria Juaj në e-albania janë të vlefshme për 

t`u pajisur me vulë apostile.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

903 08.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim që 

dregon 

ndryshimet e 

gjeneraliteteve 

08.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse gjeneralitetet i keni ndryshuar me 

kërkesën Tuaj pranë Gjendjes Civile, apo me një akt tjetër 

ligjor (vendim gjykate, saktësim, apo korrigjim) vërtetimin 

do t`Jua lëshojë Gjendja Civile e Arkivave pranë Bashkisë 

ose Prefekturës së Rrethit Tuaj.Për cdo pyetje ose paqartësi, 

na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

904 08.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

fitimin e 

shtetësisë 

shqiptare në 

rastin kur babai 

ka lindur në 

Shqipëri 

08.07.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të znj...., e cila kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i përket 

fitimit të shtetësisë shqiptare psi babai i saj ka lindur në 

E deleguar Nuk ka 



Shqipëri.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

905 09.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje rinovimin 

e patentës pasi 

ka ndryshuar 

gjeneralitetet 

12.07.2022 Përshëndetje znj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e mëposhtme të znj…..Lutemi, 

një përgjigje drejtuar qytetarit.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

906 09.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me orarin 

zytar të zyrave 

të ISSH-së 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se të 

gjitha institucionet shtetërore punojnë në orarin nga e Hëna 

në të Enjte, nga ora 08:00 deri në 16.30 dhe të Premte nga 

ora 08:00 deri në 14.00. Në rastet kur festa apo festat zyrtare 

bie/bien në ditën apo ditët e pushimit javor (e shtunë dhe/ose 

e diel), atëherë pushimi shtyhet në ditën apo ditët pasardhëse 

të punës (e hënë dhe e martë).Për cdo pyetje ose paqartësi 

n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri 

të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

907 09.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

mundësinë e 

ekuvalentimit të 

diplomës së 

shkollës së 

mesme. 

12.07.2022 Përshëndetje z……Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim të  një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Mëposhtë 

gjeni kërkesën e znj…., ardhur në emailin tonë zyrtar në 

lidhje me mundësinë e ekuvalentimit të diplomës së shkollës 

së mesme.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

908 11.07.2022 Kërkesë për 12.07.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 



asistencë në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet të ndjekë 

pas 

problematikës 

së shfaqur gjatë 

regjistrimit të 

pronarit 

përfitues 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e subjektit "........", i cili kërkon 

asistencë në lidhje me procedurën që duhet të ndjekë pas 

problematikës së paraqitur më poshtë.S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

909 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vlefshmërinë e 

dokumentave të 

siguruara nga e-

albania 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se dokumentet me vulë elektronike të 

gjeneruara nga llogaria Juaj në e-albania janë të vlefshme 

ligjërisht. Nëse dokumenti do të përdoret jashtë vendit duhet 

noterizuar dhe më pas të legalizohet në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare. Përsa i takon pajisjes me 

certifikatë nga akti i martesës mund ta merrni nëpërmjet 

portalit vetëm nëse martesa është lidhur pas vitit 2010 në të 

kundërt duhet të paraqiteni pranë Zyrës së Gjendjes Civile ku 

keni lidhur martesën. Nëse plotësoni kushtet e mësipërme ju 

duhet të aplikoni në e-albania për shërbimet në linket e 

mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

38 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11178. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

910 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

12.07.2022 Përshëndetje znj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178


lidhje me 

pajisjen me 

librezë pensioni 

për personat që 

përfitojnë 

pension si 

jetimë 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e znj...., e 

cila kërkon të informohet nëse mund të pajiset me librezë 

pensioni për personat jetimë.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të znj....Faleminderit! 

911 04.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu familjar 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë trungu 

familjar, duhet të paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të 

arkivave pranë Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të 

gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë. 

Për Qarkun e Tiranës, procedohet si më poshtë vijon: 

Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu 

pajisur me certificatë trungu. 

Për fshatrat, do paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut 

Tiranë.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

 

E plotë Nuk ka 

912 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me kodet 

e dërguara nga 

ASHK-ja për 

kryerjen e 

aplikimit të AV 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kodi I3, është shërbimi, “Aplikim për 

informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat 

juridikë (privatë dhe publikë)”. Shërbimi aplikohet përmes 

platformës qeveritare e-Albania, në linkun: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9477. Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku 

të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij shërbimi. Kjo kërkesë 

duhet të firmoset nga ana juaj dhe të skanohet. Ajo do të 

ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-Albania.Për të 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund të faqes dhe 

vijoni me plotësimin e formularit elekronik.Fakti që u 

kërkohen 4 njësi, nënkupton se Ju kërkoni informacion për 4 

prona. Numri i referencës së aplikimit do ju ndihmojë për të 

gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar mandatpagesën. 

Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në 

bankë për të kryer pagesën, ose kryeni pagesën online 

përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose krediti. 

Pas kryerjes së pagesës në bankë ose postë, duhet që t`i 

riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 

mandatpagesën. 

Ngarkimi i mandatpagesës: 
Duhet të logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e 

aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri por do të shkoni në 

fund të formularit, në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e 

një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e 

referencës së aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, 

ngarkoni faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”. Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

913 09.07.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi statusin e 

aplikimit për 

legalizim 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pasi aplikoni shërbimin "Kërkesë për 

legalizim të ndërtimit pa leje", pajiseni me numër reference 

aplikimi. Numri i referencës u shërben për të kontrolluar 

statusin e aplikimit. Pasi realizoni aplikimin, Institucioni 

ofrues i shërbimit, në këtë rast ASHK, Ju kontakton 

nëpërmjet llogarisë Tuaj në e-albania në seksionin 

"Dokumentat e mia".Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

914 09.07.2022 Kërkesë për 

informacion për 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se hapi i mare i lidhjes se marteses, eshte 

E plotë Nuk ka 



procedurën për 

shpallje martese 

shpallja e marteses.  Procedura për të bërë shpalljen e 

martesës midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të 

huaj është si mëposhtë vijon: Në rastin e lidhjes së martesës 

me një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi 

i huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për 

lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese); 

 dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit. 

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë 

martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 
 certifikatë lindje; 

 certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”. 

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare. Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës 

(certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i legalizuar, 



përcillet për regjistrim në shërbimin e gjendjes civile në 

Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku bashkëshorti shqiptar 

ka vendbanimin. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

915 10.07.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mundësinë 

e aplikimit për 

pasaportë në 

Tiranë kur 

vendbanimi 

është Shkodër 

12.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni 

me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të procedurës ligjore 

të kërkuar nga Policia e Shtetit. Pjesë e mesazhit të miratimit 

do të jetë edhe linku ku duhet të rezervoni datën dhe orën për 

t’u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e aplikimit. Lidhur 

me pyetjen Tuaj se a mund të aplikoni në një nga zyrat Aleat 

në qytetin e Tiranës, ndërsa jeni banor i qytetit të Shkodrës, 

përgjigjja është JO. Duhet të rezervoni takimin dhe të 

paraqiteni për aplikimin e pasaportës vetëm në qytetin e 

Shkodrës, pasi formulari i aplikimit Tuaj në e-albania 

aprovohet dhe dërgohet pranë zyrave Aleat nga Komisariati i 

Policisë Shkodër.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

916 10.07.2022 Kërkesë për 

informacion për 

procedurën për 

shpallje martese 

12.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

mes dy shtetasve shqiptar në Republikën e 

Shqipërisë është si më poshtë vijon :Kërkesa 

për shpallje bëhet nga bashkëshortët e ardhshëm ose nga 

personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme. Shpallja e 

martesës bëhet nga të dy bashkëshortët e ardhshëm në zyrat e 

gjendjes civile në bashki / njësi administrative ku kanë 

vendbanimin. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e 

ardhshëm do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa.Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e 

martesës janë: 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

E plotë Nuk ka 



ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

 certifikatë lindje, me shënimin 

“për shpallje martese”; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit; (Karta e 

identitetit brenda afatit te vlefshmerise)       

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit.  Pas kalimit të afatit 10 ditor 

nga e nesërmja e shpalljes, secili nga bashkëshortët e 

ardhshëm pajiset me dokumentin certifikatë lindje për 

lidhje martese. Në ditën e caktuar për lidhjen e martesës 

duhet të jenë të pranishëm dhe dy dëshmitarë.Lidhur me 

pyetjen tuaj, Ju bëjmë me dije se dokumenti i vetëm i 

pranuar si mjet identifikimi në shpalljen e martesës dhe 

në lidhjes e saj, është Leternjoftimi eletronik, ose e 

quajtur ndryshe Karta e identitetit. Pasaporta 

biometrike nuk pranohet.Për cdo pyetje apo paqartësi  na 

kontaktoni në kanalin informativ pa pagesë 0800 0118, ose 

online chat, nga e hëna në te premte ne fashen orare 08.00 – 

19.00.Faleminderit 

917 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kryerjen e 

aplikimit për 

legalizim 

12.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kërkuar legalizimin e ndërtimit pa 

leje, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin, “Kërkesë për legalizim të ndërtimit pa leje”, në 

linkun e mëposhtëm. 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14542. Dokumentet që duhet të ngarkoni në aplikim dhe më 

pas t`i dërgoni me rrugë postare pranë Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës janë: 

• Foto të objektit në të katër pozicionet; 

• Plan rilevimi; 

• Certifikatë familjare. 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542


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 

918 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e kryerjes së 

aplikimit për 

herë të parë të 

ID kartë 

12.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bejme me dije se Procesi i Aplikimit në rast kur letërnjoftimi 

Elektronik është për herë të pare, kalon në këto hapa: 

         Blerja e kuponit në Postë. 

         Paraqituni tek Gjendja Civile përkatëse për 

identifikim 

         Rezervimin e takimit në faqen rezervo.aleat.al 

         Paraqituni në zyrën e aplikimit Aleat në orën/datën e 

caktuar 

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

919 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e konvertimit të 

lejes së 

drejtimit 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni tek shërbimet konsullore 

në e-albania shërbimin: “Aplikim për vërtetimin e 

verifikimit të lejes së drejtimit (patentës) për konvertim 

ose denoncim” ose në linkun: 
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12584 

Ky shërbim elektronik iu mundëson shtetave shqiptarë 

rezidentë jashtë territorit të Shqipërisë, të marrin verifikimin 

e lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose denoncim 

përmes postës duke aplikuar online pranë përfaqësive 

diplomatike dhe konsullore përkatëse. Shtetasit shqiptarë të 

cilët kanë nevojë të pajisen me vërtetimin e verifikimit të 

lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose denoncim, pas 

plotësimit të formularit dhe kryerjes së verifikimeve të 

nevojshme nga përfaqësues të ambasadës/konsullatës, 

njoftohen se aplikimi është pranuar. Shtetasi shqiptar 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.noclick_al/
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


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! 

920 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

plotësimit të 

AV 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Për të plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt 

Verifikimi” ju duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-

Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar 

së fundmi, shërbim për të cilin do të plotësoni 

dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet 

të klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në fund të 

faqes ku do të gjeni një tabelë me këtë pamje:Pasi të 

plotësoni të dhënat e mësipërme, klikoni 

butonin “Dërgo”.Ky dokument (AV) është kërkesa ose 

shkresa juaj që do ia drejtoni ASHK-së.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

  

921 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

12.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion ,Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje 

me Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta 

juaj aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, 

E plotë Nuk ka 



aplikim për 

pasaportë 

biometrike 

nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania formularin 

e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar linkun :  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13851. Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim 

të pasaportës”. Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png.  Pas 

shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-mail 

për miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga 

Policia e Shtetit. Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë edhe 

linku ku Ju duhet të rezervoni datën dhe orën për t’u 

paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e aplikimit. Ditën që do 

të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, duhet të 

keni me vete kuponin  dhe pasaportën aktuale që do të duhet 

ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT. Në rast se pasaporta 

aktuale është lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet vetëm të 

rezervoni në këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe 

orën e paraqitjes në sportelin ALEATKujdes! Emaili me të 

cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse 

atje do ju vijë miratimi i aplikimit tuaj dhe linku për 

rezervim. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

922 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin të 

ardhura 

barrëlindje 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

informojmë se për të përfituar pagesën e raporteve të 

barrëlindjes, në rastin kur përfituesja nuk është e punësuar në 

momentin që i lind e drejta e lejes së lindjes, aplikon nga 

llogaria personale në e-albania shërbimin:“Kërkesë për 

shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar”, në linkun 

e mëposhtëm: 
https://e-

E plotë Nuk ka 

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
https://rezervo.aleat.noclick_al/


albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?servic

e_code=10060 

 Raportet e paralindjes, lehonisë dhe pas lindjes;  

 Certifikatë lindje të fëmijës me shënimin “Për 

shpërblim”, do ngarkohen në format PDF. 

Pas aplikimit, do dërgohen me poste fizikisht në Agjencinë 

Lokale të Sigurimeve Shoqërore të qytetit Tuaj, duke 

vendosur mbi zarf numrin e referencës së aplikimit. Lidhur 

me pyetjen Tuaj, Ju informojmë se nuk mund të bëni 

aplikim për muajt paraardhës. Ju mund të aplikoni për 

muajin korrent, ndërsa me postë do i dërgoni raportet e 

të dy muajve. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

923 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu familjar 

12.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë trungu 

familjar, duhet të paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të 

arkivave pranë Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të 

gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë. Për Qarkun e 

Tiranës, procedohet si më poshtë vijon: Për Tirana qytet, do 

paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu pajisur me certificatë 

trungu. Për fshatrat, do paraqiteni pranë Prefekturës së 

qarkut Tiranë. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

924 11.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vlefshmërinë e 

dokumentave të 

siguruara në e-

albania 

12.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se sipas legjislacionit shqiptar, cdo dokument 

që gjenerohet dhe shkarkohet nga llogaria e qytetarit në 

portalin e-albania, është dokument ligjor dhe i standardizuar 

për t`u përdorur brenda dhe jashtë vendit. Për përdorim 

jashtë vendit, është detyrim ligjor legalizimi i certifikatës së 

gjeneruar në gjuhë të huaj nga llogaria Juaj në e-albania, në 

Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Për cdo pyetje 

E plotë Nuk ka 



ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

925 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me leje 

për kryerjen e 

rikonstruksionit 

të shtëpisë 

13.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të drejtoheni për informacion dhe 

sqarim pranë Bashkisë Tiranë, si institucioni kompetent për 

shqyrtimin e kësaj çështje.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

926 12.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pamundësinë e 

pajisjes me 

certifikatë 

martese. 

13.07.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Lutem, gjeni më poshtë 

kërkesën e znj....., e cila kërkon të informohet mbi 

problematikën e paraqitur në email për mos pamundësinë e 

pajisjes me certifikatë martese.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

927 12.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certfikatë 

familjare trungu 

13.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë trungu 

familjar, duhet të paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të 

arkivave pranë Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të 

gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë.Për Qarkun e Tiranës, 

procedohet si më poshtë vijon:Për Tirana qytet, do paraqiteni 

pranë Bashkisë Tiranë për tu pajisur me certificatë 

trungu.Për fshatrat, do paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut 

Tiranë.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 



928 12.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kryerjen e disa 

here të 

regjistrimit të 

fëmijës në 

klasën e 10 

13.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bejme me dije se pas aplikimit nga llogaria e prindit në e-

albania të shërbimit “Regjistrimi në klasë të dhjetë” në 

linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

10118. Shkolla njofton elektronikisht aplikuesin në rast 

pranimi ose mospranimi të regjistrimit brenda 5 ditëve nga 

momenti i dërgimit të aplikimit. Në rast mospranimi, personi 

që ushtron përgjegjësinë prindërore, vazhdon aplikimin 

brenda afatit në institucionin arsimor ku i takon regjistrimi i 

fëmijës.Lidhur me pyetjen Tuaj, ju bëjmë me dije se nuk 

përbën problem riaplikimi.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

929 12.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certfikatë 

familjare trungu 

13.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë trungu 

familjar, duhet të paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të 

arkivave pranë Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të 

gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë.Për Qarkun e Tiranës, 

procedohet si më poshtë vijon:Për Tirana qytet, do paraqiteni 

pranë Bashkisë Tiranë për tu pajisur me certificatë 

trungu.Për fshatrat, do paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut 

Tiranë.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

930 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet ndjekur 

për rinovim leje 

drejtimi kur ka 

13.07.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se për të rinovuar lejedrejtimin, si fillim duhet të bëni 

denoncimin në Komisariatin që mbulon vendbanimin tuaj. 

Denoncimi mund të kryhet dhe nga një i afërmi 

juaj.  Shërbimi "rinovim i patentës" kryhet 30 ditë nga data e 

denoncimit të humbjes në polic. Pas këtij afati personi i 

interesuar paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10118
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10118
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10118


humbur 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 

931 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pamundësinë 

për pajisje me 

kartë shëndeti 

14.07.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

E deleguar Nuk ka 

https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit
https://www.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-lejes-se-drejtimit


kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

lutem gjeni mëposhtë kërkesën, ku qytetari kërkon të 

informohet për pamundësinë për pajisje me kartë shëndeti. 

Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën tone 

zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj...Faleminderit! 

932 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

martese para 

vitit 2010 

14.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë martese ku 

kjo e fundit është lidhur para vitit 2010, duhet të paraqiteni 

në Zyrën e Gjendjes Civile ku është lidhur martesa.Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

933 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pamundësinë e 

pajisjes me 

certifikatë 

martese kur 

është dorëzuara 

akti i 

regjistrimit të 

martesës 

14.07.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Lutem, gjeni më poshtë 

sqarimin e znj...., e cila e ka dorëzuar aktin e lidhjes së 

martesës pranë Bashkisë Durrës.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

934 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

personale të 

gjyshes së 

ndjerë. 

14.07.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku znj....., e cila 

kërkon të informohen në lidhje me procedurën që duhet të 

E deleguar Nuk ka 



ndjekë për pajisje me certifikatë personale të gjyshes së 

ndjerë. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj..Faleminderit! 

935 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin  për 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie dhe 

nuk ka marr 

ende përgjigje 

14.07.2022 Përshëndetje z…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin zyrtar të 

institucionit tonë, kërkesa e z…. i cili ka aplikuar për 

pajisjen me certifikatë pronësie dhe nuk ka marr ende 

përgjigje.Lutemi, një përgjigje drejtuar z…Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

936 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vonesën në 

pajisje me 

certifikatë 

fiskalizimi. 

14.07.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e znj.... për vonesë në pajisje me 

certifikatë fiskalizimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj….Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

937 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet ndjekur 

për rinovim leje 

14.07.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

E deleguar Nuk ka 



drejtimi kur ka 

humbur dhe në 

Komisariat nuk 

gjëndet asnjë 

dokument që 

vërteton 

pronësinë 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e mëposhtme të znj….Lutemi, 

një përgjigje drejtuar qytetarit. Faleminderit 

938 13.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer për 

legalizim 

14.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion mbi ecurinë e 

kërkesës për legalizim, duhet të aplikoni shërbimin: 

“Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët 

dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)”  përmes 

platformës qeveritare e-Albania, në linkun: 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9477 

Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku të 

sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo kërkesë 

duhet të firmoset nga ana juaj dhe të skanohet. Ajo do të 

ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-Albania. Për të 

përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund të faqes dhe 

vijoni me plotësimin e formularit elekronik. Pavarësissht se 

Ju nuk keni të dhëna prone, për të orientuar sistemin duhet të 

vendosni një zonë të saktë kadastrale, ndërsa volumin dhe 

faqen i vendosni 99. Zona kadastrale duhet jetë zona që 

përfshin parcelën tuaj ndërtimore.Për shembull: 

Nëse informacionin zyrtar e kërkoni për qytetin e Tiranës, do 

përzgjidhni Drejtoria vendore Tirana Veri dhe do vendosni 

Zonë kadastrale 8110, volum 99, faqe 99. Klikoni 

butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit.Numri i 

referencës së aplikimit do ju ndihmojë për të gjurmuar 

aplikimin dhe ngarkuar mandatpagesën. 

Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


bankë për të kryer pagesën, ose kryeni pagesën online 

përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose 

krediti.Pas kryerjes së pagesës në bankë ose postë, duhet që 

t`i riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 

mandatpagesën.Ngarkimi i mandatpagesës: 

Duhet të  logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e 

aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri por do të shkoni në 

fund të formularit, në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e 

një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e 

referencës së aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, 

ngarkoni faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”.Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

939 13.07.2022 Kërkesë për 

asistencë 

për një 

problem në 

dorëzimin e 

pasqyrave 

financiare nëpër

mjet portalit e-

albania 

14.07.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në dorëzimin e pasqyrave 

financiare nëpërmjet portalit e-albania. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

940 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vonesës në 

ofrimin e 

shërbimit nga 

Drejtoria Vendo

re ......  e ASHK 

14.07.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e ripërsëritur të z..., i cili 

E deleguar Nuk ka 



kërkon të informohet rreth vonesës në ofrimin e shërbimit 

nga Drejtoria Vendore ......  e ASHK-së .S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj.Faleminderit! 

941 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim të lejes 

së drejtimit për 

konvertim 

14.07.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni tek shërbimet konsullore 

në e-albania shërbimin: “Aplikim për vërtetimin e 

verifikimit të lejes së drejtimit (patentës) për konvertim 

ose denoncim” ose në linkun: 
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12584 

Ky shërbim elektronik iu mundëson shtetave shqiptarë 

rezidentë jashtë territorit të Shqipërisë, të marrin verifikimin 

e lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose denoncim 

përmes postës duke aplikuar online pranë përfaqësive 

diplomatike dhe konsullore përkatëse. Shtetasit shqiptarë të 

cilët kanë nevojë të pajisen me vërtetimin e verifikimit të 

lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose denoncim, pas 

plotësimit të formularit dhe kryerjes së verifikimeve të 

nevojshme nga përfaqësues të ambasadës/konsullatës, 

njoftohen se aplikimi është pranuar. Shtetasi shqiptar 

informohet me anë të e-mail-it mbi procedurat që duhen 

ndjekur në vijim për: 

 Kryerjen e pagesës; 

 Dërgimin e mandatin origjinal; 

 Dërgimin e një zarfi me pullë të parapaguar me 

adresën e shtëpisë të shënuar qartë dhe me gërma të 

mëdha për dërgimin e vërtetimit të lejes së drejtimit 

për konvertim ose denoncim. 

Vërtetimi mbi verifikimin e lejes së drejtimit (patentës) për 

konvertim ose denoncim dërgohet me postë në adresën e 

shënuar nga vetë qytetari. Informimi i hapave të ndërmarra 

dhe njoftimi kryhet me anë të adresës elektronike (e-mail) të 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12584
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12584
https://e-albania.noclick_al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12584


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! 

942 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

vërtetim të lejes 

së drejtimit për 

konvertim kur 

shtetasi është 

brenda kufijve 

të Shqipërisë 

kur ku shërbim 

ofrohet vetëm 

për shtetasit 

jashtë vendit 

14.07.2022 Përshëndetje znj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e mëposhtme të z. …., i cili 

kërkon të pajiset me Vërtetimin e verifikimit të lejes së 

drejtimit (patentës) për konvertim ose denoncim. Lutemi, 

një përgjigje drejtuar qytetarit. Faleminderit 

E deleguar Nuk ka 

943 14.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me mos 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie 

15.07.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

informojmë se kërkesa Juaj është e paqartë. Referoni se 

kërkoni të pajiseni me certifikatë të re pasi e vjetra ka dalë 

jashtë përdorimit. Certifikata e pronësisë lëshohet vetëm një 

herë dhe aplikohet për dublikate në rast se humbet ose 

dëmtohet. Citoni se keni probleme me numrin e pasurisë. 

Nëse keni ndonjë nga të dhënat e pronës gabim, duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin "Aplikim 

për korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së 

paluajtshme". Në kërkesën Tuaj për informacion nuk 

referoni se cilin shërbim keni aplikuar lidhur me problemin 

Tuaj. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

944 30.07.2022 Kërkesë për 02.08.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë E plotë Nuk ka 



informacion në 

lidhje me 

tërheqjen e 

bonusit të 

fëmijës 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.Për të kryer regjistrimin e 

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta: 

•     Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë 

regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy 

prindërve; 

•     Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të 

jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer në gjuhën 

shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit.Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) certifikata, 

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”.Personi i 

autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet të 

paraqitet pranë Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e 

financës, me qëllim dorëzimin e 2 (dy) certifikatave 

(familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut të 

bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.  Për cdo pyetje 

ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 

ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

945 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

02.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

E deleguar Nuk ka 



problemet e 

shfaqura gjatë 

procesit të 

aplikimit të 

shërbimit të 

QKB-së 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e zyrës legale për problemet e 

shfaqura gjatë procesit të aplikimit.Faleminderit!  

946 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

problemet e 

shfaqura gjatë 

procesit të 

aplikimit të 

shërbimit të 

ASJK-së 

02.08.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania. Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

947 02.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

problemet e 

shfaqura gjatë 

procesit të 

aplikimit të 

shërbimit të 

QKB-së 

02.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur ankesën e qytetarit për mungesën e arsyeve të 

refuzimit të aplikimit për licencë.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

948 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

refuzimin e 

licencës së 

farmacisë 

02.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse aplikimi i mëparshëm  është refuzuar, 

duhet të riaplikoni.https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

4607. Nëse aplikimi nuk shkon deri në fund, ose për 

problematika gjatë aplikimit, dërgoni email në adresën: 

asistencaonline@qkb.gov.al. Ose kontaktoni kujdesin e 

klientit të Qendrës Kombëtare të Biznesit ne numrin 

E plotë Nuk ka 

mailto:asistencaonline@qkb.gov.al


042250066.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit 

949 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

rifreskimin e 

certifikatës së 

pasurisë 

02.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se certifikata e pronësisë nuk rifreskohet. 

Lëshohet vetëm një herë. E rifreskuar merret kartela e 

pasurisë. Për këtë, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania shërbimin: “Aplikim për lëshim kopje kartele të 

pasurisë”, në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9461. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.  Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

950 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë të 

pasurisë 

02.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkësës Tuaj për informacion Ju 

bëjmë me dije se portali e-albania për shërbimet e Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës është në funksion të plotë. Lutemi 

kontrolloni seksionin "Dokumentat e mia" në llogarinë Tuaj 

në e-albania. Aty do të gjeni përgjigjet dhe dokumentat për të 

cilat keni aplikuar. Është mënyra e vetme e marrjes së 

dokumenteve me vulë elektronike.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, ose 

online chat, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

951 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kriteret për 

pranimin në 

universitet për 

vitin akademik 

2022-2023 

02.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkësës Tuaj për informacion Ju 

bëjmë me dije se kriteret e pranimit në universitet dhe kuotat 

për vitin akademik 2022 – 2023 i gjeni në linkun e 

mëposhtëm: [https://unitir.edu.al%20%0D/]https://unitir.ed

u.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 

952 02.08.2022 Kërkesë për 02.08.2022 Përshëndetje znj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461


informacion në 

lidhje me 

pajisjen me leje 

drejtimi pasi ka 

kryer 

konvertimin në 

Itali dhe tashmë 

i ka skaduar 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar 

ku qytetari interesohet për procedurën e pajisjes me leje 

drejtimi pasi ka kryer konvertimin në Itali dhe tashmë i ka 

skaduar.Lutemi, një përgjigje drejtuar qytetarit. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

953 01.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

problemet e 

shfaqura gjatë 

procesit të 

aplikimit të 

shërbimit të 

ASJK-së 

02.08.2022 Përshëndetje 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 adresën zyrtare të emailit 

ku qytetari ankohet për mos lëvrimin e shërbimit nga ASHK-

ja. Lutemi një sqarim për problematikën e paraqitur.Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

954 30.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën dhe 

dokumentat e 

lidhjes së 

martesës 

02.08.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës:  

1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme.  

2. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

E plotë Nuk ka 



ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin.  

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa.  

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë:  

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes;  

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”;  

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit. Nëse martesa do të lidhet në 

një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor nga shpallja e 

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente:  

1. certifikatë lindje;  

2. certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”;  

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!  

955 30.07.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

02.08.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

E deleguar Nuk ka 



vonesën në 

lëvrimin e 

shërbimit 

Njësim notash 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet për kërkesën e tij për shërbimin, Njësim notash, 

për të cilin nuk ka marrë akoma përgjigje. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të znj....Faleminderit!  

956 02.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

problemet e 

shfaqura gjatë 

procesit të 

aplikimit të 

shërbimit 

dorëzim 

pasqyrash 

finaciare  

02.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e qytetarit për asistencë mbi 

përfundimin e aplikimit.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

957 02.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me afatet 

dhe procedurat 

e përfitimit të 

bonusit 

02.08.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.  Për të kryer regjistrimin e 

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta:  

 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve;  

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

E plotë Nuk ka 



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!  

958 02.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin 

rinovim 

pasaporte për 

fëmijën 

02.08.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se përsa i përket shërbimit " Aplikim për pasaportë 

biometrike"ju mund të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania. Referuar vendimeve të fundit të Policisë së Shtetit 

Ju informojmë se: Për të kryer aplikimin për pajisje të 

Pasaportës Biometrike për herë të parë sic është rasti juaj, ju 

nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania formularin 

e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 

duke klikuar: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9765Pas shqyrtimit të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 

dite për aplikim me procedurë të përshpejtuar  dhe brenda 7 

ditësh për aplikim normal nga Policia e Shtetit, dhe më pas 

duhet të vijoni me rezervimin e takimit prane zyrave të 
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ALEAT.Për të rezervuar takimin ju duhet të bëni rezervimin 

në adresën: https://rezervo.aleat.al/ 

Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat e kërkuara tek 

plotësimi i nr ID për fëmijën ju rikujtojmë që mund ta gjeni 

tek certifikata e lindjes  

1. Zgjidh datën dhe orarin  

2. Në fund zgjidh rezervo  

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorimit. Për 

rinovimin e pasaportës duhet të paraqiteni në zyrën ALEAT 

ku keni vendbanimin. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 16:00. Faleminderit!  

959 02.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin 

rinovim 

pasaporte 

03.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se si rezultat i sulmit kibernetik ndaj e-

albanias, lutemi drejtohuni në sportelet e komisariatit të 

policisë për të aplikuar për formularin për rinovim ose pajisje 

për herë të parë me pasaportë. Dokumentat që duhet të keni 

me vete janë:  

 Karta e identitetit  

 Dy foto format dokument 4x5  

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

960 03.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin 

rinovim 

pasaporte 

03.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shtetasit mund të aplikojnë për Pasaportë:  

 Me procedurë normale - (Afati kohor i prodhimit të 

pasaportës është 15 ditë kalendarike)  

 Me procedurë të Përshpejtuar - (Afati kohor i 

prodhimit të pasaportës është 2-3 ditë kalendarike)  

Për fëmijet nën moshën 16 vjeç duhet të jetë prezent njëri 

nga prindërit, një person i Autorizuar me Prokurë ose 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/


kujdestari ligjor! Ju jeni mbi 16 vjec kështu që mund të 

aplikoni pa praninë e prindit. Dokumentat e nevojshme janë:  

 Kuponi original (Normale / të Përshpejtuar) i blerë 

në Postë.  

 Formulari i Vetëdeklarimit i Policisë për aplikim 

Pasaporte*.  

 Kartë ID e vlefshme (për shtetasit mbi moshën 16 

vjeç).  

Ju duhet të bëni rezervimin në 

adresën: https://rezervo.aleat.al/. Klikoni linkun dhe 

plotësoni të dhënat e kërkuara. 

1.         Zgjidh datën dhe orarin  

2.         Në fund zgjidh rezervo 

Mos harroni të çekoni opsionin Kushtet e përdorim. Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

961 04.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin 

rinovim ID 

kartë 

04.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se para se ju mund të aplikoni për kartë ID pa 

ju përfunduar afati.Duhet  vetëm të rezervoni në këtë 

link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e paraqitjes 

në sportelin ALEAT. Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

962 05.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën dhe 

mënyrën e 

aplikimit për 

rimbursim 

shpenzime 

vdekje jashtë 

05.08.2022 Përshëndetje znj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në email-in tonë zyrtar 

ku qytetari interesohet për procedurën dhe mënyrën e 
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vendit.  aplikimit për rimbursim shpenzime vdekje jashtë 

vendit.Lutemi, një përgjigje drejtuar qytetarit. Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

963 06.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

pajisjes me 

rinovim 

dëshmie së 

aftësisë së 

lundrimit. 

08.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar nga z....., i cili 

kërkon të informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa 

i përket pajisjes me rinovim dëshmie së aftësisë së 

lundrimit.. S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

964 07.08.2022 Kërkesë e 

paqartë për 

shërbimin që 

interesohet 

qytetari për të 

kryer aplikimin 

08.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kërkesa Juaj është e pa plotë. Në kërkesën 

Tuaj nuk referoni emrin e shërbimit që nuk arrini të 

aplikoni. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

965 06.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisje me 

vërtetim mbi 

derdhjen e 

kontributeve 

08.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bejme me dije se per te marre informacion mbi kontributet, 

në e-albania mund të aplikoni këto shërbime:  

Vërtetim për periudha pune në ndërmarrje shtetërore (para 

datës 01.01.1994) https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13886  

Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore 

nga 01.01.1994 deri 31.12.2011 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

E plotë Nuk ka 
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13888  

Vërtetim për periudha pune në ish - kooperativat bujqësore 

(KB) https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13885  

Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore 

(pas datës 01.01.2012) https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13908  

Zgjidhni periudhën për të cilën interesoheni dhe bëni 

aplikimin. Pas shqyrtimit nga ISSH, vërtetimet i gjeni në 

seksionin “Dokumentat e mia” në llogarinë Tuaj në e-

albania. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit  

966 06.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kryerjen e 

aplikimit për 

njëhsim 

diplome si dhe 

mbi kriteret për 

pranim në 

universitet për 

vitin akademik 

2022-2023 

08.08.2022 Përshëndetje! Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

procedura e njësimit të dipomave të lëshuara nga 

Institucionet e Arsimit të Lartë është e spjeguar në linkun më 

poshtë:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

853  

Portali e-albania mundëson që shtetasit e huaj të logojnë 

direkt në portal. Pasi të klikoni butonin "Përdor", lutemi të 

klikoni te rrethi Passport/ID dhe të vendosni të dhënat e 

shtetasit të huaj.Më pas vazhdoni me plotësimin e formularit 

dhe ngarkimin e dokumentave. Pasi të keni përfunduar me 

ngarkimin e dokumentave dhe pagesës on line, lutemi që 

dokumentacionin e noterizuar ta dërgoni me postë në 

QSHA.Nëse nuk arrini të përdorni portalin e-albania, mund 

të paraqiteni në QSHA me dokumentat e skanuara në USB 

dhe punonjësit e QSHA do ju ndihmojmë të bëni aplikimin 

on line. Në linkun e mëposhtë mund të gjeni info mbi kriteret 
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e pranimit për cdo universitet:   

https://maturashteterore.com/kriteret-e-universiteteve-2022-

2023/.Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. Faleminderit  

967 05.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

njësimit të 

diplomës në 

momentin që 

nuk arrin ta 

kryej aplikimin 

online. 

08.08.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar të 

znj…, e cila interesohet për procedurën e njësimit të 

diplomës në momentin që nuk arrin ta kryej aplikimin 

online.Lutemi, një përgjigje drejtuar znj….Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

968 08.08.2022 Kërkesë e 

paqartë për 

pajisjen me leje 

kalimi 

09.08.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Në cilin shtet jetoni në mënyrë që t'i drejtohemi 

përfaqësisë sonë diplomatike në atë shtet. Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!   

E plotë Nuk ka 

969 08.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajsjen me 

certifikatë 

pronբsie kur 

09.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion për cështjen që 

referoni në kërkesën për informacion, aplikoni nga llogaria e 

babait në e-albania shërbimin: “Aplikim për informacion 

zyrtar të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë 

dhe publikë)”, në linkun e mëposhtëm:  

E plotë Nuk ka 



prona është 

fituar nga babai 

me ligjin 7501 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9477.Procedura duhet të shoqërohet me një kërkesë me 

shkrim nga ana Juaj në format PDF, në të cilën do ta 

ngarkoni në hapin e tretë të aplikimit. Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës do T`Ju pajisë me informacionin që kërkoni. Nëse 

Ju keni qenë pjesë e certifikatës familjare të vitit 1991, kohë 

kur është bërë marrja e tokës në përdorim, mund ta kërkoni 

këtë informacion edhe nga llogaria Juaj personale në e-

albania. Gjithsesi, mënyra e drejtë është që këtë kërkesë për 

informacion ta iniciojë babai Juaj nga llogaria e tij, pasi 

AMTP-të janë lëshuar në emër të kryefamiljarit. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit!  

970 08.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie 

09.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion për cështjen që 

referoni në kërkesën për informacion, aplikoni nga llogaria e 

babait në e-albania shërbimin: “Aplikim për informacion 

zyrtar të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë 

dhe publikë)”, në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9477. Procedura duhet të shoqërohet me një kërkesë me 

shkrim nga ana Juaj në format PDF, në të cilën do ta 

ngarkoni në hapin e tretë të aplikimit. Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës do T`Ju pajisë me informacionin që kërkoni.  Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

971 09.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

09.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 
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aplikimin e 

kryer pranë 

QKB-së për 

ndryshim të 

dhënash 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e qytetarit për asistencë mbi 

aplikimin e kryer.Faleminderit!  

972 09.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kërkesën e 

kryer për 

përfitimin e 

statusit i verbër 

09.08.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

lutem gjeni mëposhtë kërkesën e ardhur në adresën tonë 

zyrtare nga z...., i cili interesohet për kërkesën e kryer për 

përfitimin e statusit i verbër.Gjithashtu bashkëlidhur dhe 

emaili drejtuar në adresën tone zyrtare. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

973 09.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

njësimit të 

diplomës në 

momentin që 

nuk arrin ta 

kryej aplikimin 

online. 

09.08.2022 Përshëndetje Zj….Shpresoj që ky e-mail tju gjejë 

mirë.QSHA është në komunkim të vazhdueshëm me AKSHI 

përsa i përket rivendosjes në funksion të shërbimit të njësimit 

të diplomave, por ende nuk kemi nj përgjigje se kur ky 

shërbim do të rivendoset në funskion. Ju lutem dërgoni me 

postë në adresë të QSHA dokumentacionin shkresor në 

mënyrë që të fitojmë kohë.Kur të rivendoset në funksion 

shërbimi, mund të bëni dhe aplikimin on line.Gjithë të mirat. 

E plotë Nuk ka 

974 09.08.2022 Kërkesë e 

ardhur nga 

studio ligjore 

...... për pajisje 

me leje 

10.08.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

E deleguar Nuk ka 



qëndrimi 

provizore për 

dy shtetas të 

huaj. 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku studio ligjore 

paraqet kërkesën e saj për pajisje me leje qëndrimi provizore 

për dy shtetas të huaj.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të zyrës Legal & Tax Albania.Faleminderit!  

975 10.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

lidhje martese 

jashtë vendit 

10.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës:  

1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme.  

2. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin.  

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa.  

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë:  

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes;  

2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese";  

3. fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Ju mund të aplikoni për tu pajisur me kartë identiteti në 

mënyrë që të vazhdoni procedurën për tu pajisur me leje 

martese.Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë 

për lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit. Nëse martesa 

do të lidhet në një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor 

nga shpallja e martesës, duhet të pajisen me këto 

dokumente:  

E plotë Nuk ka 



1. certifikatë lindje;  

2. certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”;  

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare. Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

976 10.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

nëse duhet të 

aplikojnë për 

pajisje me leje 

drejtimi 

automjeti me 

specifikimet 

teknike 

bashkelidhur. 

10.08.2022 Përshëndetje znj……Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar 

ku studio ligjore …….. interesohet nëse duhet të aplikojnë 

për pajisjes me leje drejtimi për mjetin me karakteristikat e 

mëposhtme si dhe specifikimet teknike bashkëlidhur.Lutemi, 

një përgjigje drejtuar studios ligjore.Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

977 11.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën që 

duhet të ndjek 

11.08.2022 Përshëndetje zj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

E deleguar Nuk ka 



për rideklarimin 

e pasqyrave 

financiare pas 

ndryshimeve të 

kryera. 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e z...., i cili kërkon 

të informohet mbi procedurën që duhet të ndjek për 

rideklarimin e pasqyrave financiare pas ndryshimeve të 

kryera.Lutemi, një përgjigje drejtuar z....Faleminderit!  

978 11.08.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

në llogarinë e-

albania 

11.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të gjeneruar një pasword të ri duhet të 

veproni si më poshtë: Nëse nuk keni akses tek emaili me të 

cilin jeni rregjistruar në portal, hapni një adresë te re email 

dhe dërgoni këto të dhëna në adresën  helpdesk@e-

albania.al:  

- foto të kartës ID  

- emri i nënës  

- emri i babait  

- datëlindja e nënës  

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

979 11.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer për 

pajisjen me 

certifikatë 

pasurie 

11.08.2022 Përshëndetje znj. …Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në adesën tonë zyrtare 

ku zj…., interesohet për aplikimin e kryer më datë 

18.08.2022 dhe nr prot 17134.Lutemi, një përgjigje drejtuar 

zj…..Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

E deleguar Nuk ka 



08:00 deri në 19:00. Faleminderit  

980 12.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën si 

kryhet aplikimi 

kur të mungojnë 

të dhënat e 

pronës 

12.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

lutem referojuni shënimit në krye të dokumentit bashkëlidhur 

ku citohet që në rastin kur nuk ka të dhëna për vol dhe faqe 

vendosni 999. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

981 11.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

aplikimit kur 

nuk janë të 

sakta të dhënat 

e pronës 

12.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se për te marre informacion mbi ecurine e 

kerkeses per legalizim, duhet te aplikoni 

sherbimin: “Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për 

individët dhe personat juridikë (privatë dhe 

publikë)”  përmes platformës qeveritare e-Albania, në 

linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9477. Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku 

të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo kërkesë 

duhet të firmoset nga ana juaj dhe të skanohet. Ajo do të 

ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-Albania. Për të 

përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund të faqes dhe 

vijoni me plotësimin e formularit elekronik. Pavarësissht se 

Ju nuk keni të dhëna prone, për të orientuar sistemin duhet të 

vendosni një zonë të saktë kadastrale, ndersa volumin dhe 

faqen i vendosni 99. Zona kadastrale duhet jetë zona që 

përfshin parcelën tuaj ndërtimore.  

Për shembull:Nëse informacionin zyrtar e kërkoni për 

qytetin e Tiranës, do përzgjidhni Drejtoria vendore Tirana 

Veri dhe do të vendosni Zonë kadastrale 8110, volum 99, 

faqe 99. Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të 

formularit. Numri i referencës së aplikimit do ju ndihmojë 

për të gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar mandatpagesën. 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në 

bankë për të kryer pagesën, ose kryeni pagesën online 

përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose krediti. 

Pas kryerjes së pagesës  në bankë ose postë, duhet që t`i 

riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 

mandatpagesën.  

Ngarkimi i mandatpagesës: Duhet të  logoheni në e-

Albania dhe të kërkoni shërbimin e aplikuar. Nuk do të 

kryeni aplikim të ri por do të shkoni në fund të formularit, në 

seksionin “Dërgo mandat-pagesën e një aplikimi të kryer”. 

Plotësoni të gjitha fushat, numrin e referencës së aplikimit e 

gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, ngarkoni faturën dhe më 

pas klikoni “Dërgo”.  

Në kërkesën Tuaj për informacion nuk referoni nëse 

aplikimin e keni shoqëruar me një kërkesë të detajuar 

me shkrim apo jo. Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit 

982 11.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

kryerjes së 

mbylljes së 

pensionit pas 

vdekjes 

12.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Agjencia Funerale është e detyruar T`ju 

pajisë me faturë tatimore për shpenzimet funerale. Pasi të 

merrni faturën e shpenzimeve funerale duhet të aplikoni në 

e-albania shërbimin "Mbyllje pensioni", nëse i ndjeri ka qenë 

pensionist.   

 Nëse është trajtuar me ndihmë ekonomike nga 

minibashkia, drejtohuni pranë minibashkisë për të 

përfituar shpenzimet e funeralit.   

 Nëse ka qenë ende në marrdhënie pune, faturën e 

shpenzimeve të funeralit dhe një certifikatë vdekje 

duhet t’i dorëzoni pranë qendrës së punës.  

Për të bërë mbylljen e pensionit, duhet të aplikoni nga 

llogaria Juaj në e-albania shërbimin” Aplikim për mbyllje 

pensioni” në linkun e mëposhtëm:  

E plotë Nuk ka 



https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6162  

Hapat e procedurës:  
 Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania;  

 Zgjidhni shërbimin "Aplikim për mbyllje pensioni";  

 Klikoni butonin "Përdor";  

 Plotësoni formën përkatëse për këtë kërkesë dhe 

dërgoni aplikimin;  

 Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë 

aplikimit duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH 

përkatëse.   

Ju lutem mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre 

dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit 

tuaj. Pavarësisht se me cilin ligj e keni përfituar pensionin, 

për mbylljen e tij aplikohet vetem në këtë link. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit!  

983 12.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer në QKB 

për ndryshim të 

dhënash dhe 

nuk ka marr nr 

cështje 

12.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e qytetarit për asistencë mbi 

aplikimin e kryer.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

984 12.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer në QKB 

15.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

E deleguar Nuk ka 



rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e qytetarit për asistencë mbi 

aplikimin e kryer.Faleminderit!  

985 14.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kalimin e 

shtetases ruse 

në portin e 

Durrësit në 

drejtim të Italisë 

kur nuk është e 

pajisur me vizë 

Shengen 

15.08.2022 Përshëndetje të nderuar,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

lutem gjeni mëposhtë kërkesën e ardhur në adresën tonë 

zyrtare nga zj...., e cila interesohet për: 

1. A do të lejojë kontrolli i pasaportave në portin e Durrësit 

nisjen nga Shqipëria drejt Italisë nëse gruaja nuk kam vizë 

Shengen, por është e afërme e linjës së parë të një shtetasi të 

Ukrainës? Gjithashtu, për shkak të luftës nuk mund të 

kthehemi në Ukrainë, ku kanë jetuar me burrin për 7 vitet e 

fundit. 

2. Nëse po. Nëse mund të mbështetemi në disa 

direktiva/dekrete/ligje kur do të kalojnë kufirin me 

Shqipërinë? Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj….Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

986 13.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

certifikatë nga 

akti i lindjes 

15.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë certifikatë nga akti i lindjes, 

për aktet e lindjes të regjistruara pas vitit 2010, duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin “ 

Certifikatë nga akti i lindjes” në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11176. Ndërsa për aktet e regjistruara para vitit 2010, duhet 

të paraqiteni në zyrën e arkivave në Prefekturën e Qarkut ku 

është regjistruar akti i lindjes.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176


kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit 

987 13.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

mënyrën e 

aksesimit të 

llogarisë në e-

albania 

15.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al :  

 foto të kartës ID  

 emri i nënës  

 emri i babait   

 datëlindja e nënës  

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

988 13.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin për 

shtetësi 

shqiptare 

15.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë kërkesën për fitim shtetësie 

shqiptare duhet të aplikoni në portalin e-albania shërbimin 

“Kërkesë për fitim shtetësie” në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9627 .Dokumentacionin për secilin tip fitimi të shtetësisë e 

gjeni në linkun e mëposhtëm:   

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentac

ioni.pdf .Lidhur me faktin se Ju keni në përdorim 

shtëpinë e një shtetasi të Kosovës në Shqipëri, një nga 

dokumentet e kërkuara në procedurë është dhe Akti i 

pronësisë së banesës ose kontrata e zënies me qera të banesës 

(fotokopje e noterizuar). Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

989 14.08.2022 Kërkesë për 15.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentacioni.pdf


informacion në 

lidhje me 

pajisjen licencë 

DDD 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Licence DDD, nga 

llogaria e biznesit në e-albania duhet të aplikoni shërbimin:  

Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit, 

në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

4607. Në këtë link do të gjeni dhe licencën për të cilën jeni i 

interesuar. II.8.A - Shërbime ekspertize higjieno-

shëndetësore. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00, dhe Qendren Kombetare te biznesit 

ne kontaktet, 042250066, ose ne adresen email, 

info.qkb@qkb.gov.al. Faleminderit!  

990 14.08.2022 Kërkesë për 

informacion për 

punësim 

15.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të aplikuar për punësim, duhet të 

regjistroheni në e-albania si punëkërkues i papunë. Aplikim 

për regjistrim si punëkërkues i papunë në linkun e 

mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12550. Zyra e Punësimit njofton aplikantin nëse aplikimi 

është pranuar apo refuzuar, së bashku me arsyetimin 

përkatës. Në rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra e 

Punësimit i cakton një datë dhe orë aplikantit për takimin 

pranë kësaj zyre punësimi, në te cilën aplikanti duhet të 

paraqitet për intervistën për pune. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

991 14.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

legalizimin e 

15.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë kërkesë për legalizim, duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin: “Kërkesë 

për legalizim të ndërtimit pa leje”, në linkun e mëposhtëm:  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550


ndërtimit pa leje https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14542. Shërbimi elektronik "Kërkesë për legalizim të 

ndërtimit pa leje" u mundëson qytetarëve të aplikojnë online 

për legalizim dhe pajisje me dokument pronësie për 

ndërtimet pa leje, të ndërtuara pas datës 10.08.1991, për të 

cilat nuk është aplikuar më parë për legalizim. Dokumentet 

e nevojshem janë:  
 Certifikatë familjare;  

 Plan rilevimi nga topograf i licensuar;  

 Foto të objektit në të katër pozicionet.  

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.  Faleminderit!  

992 14.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën për 

pajisje me Leje 

Mjedisore në 

rastin e 

laboratorit 

klinik/biokimik 

dhe 

mikrobiologjik 

15.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e zyrës .......mbi dokumentacionin 

dhe procedurën për pajisje me Leje Mjedisore në rastin e 

laboratorit klinik/biokimik dhe mikrobiologjik.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

993 13.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aksesin në 

llogarinë e-

albania 

15.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al :  

 foto të kartës ID  

 emri i nënës  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542


 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  

994 15.08.2022 Kërkesë për 

asistencë mbi 

aksesin në 

llogarinë e-

albania 

15.08.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për një 

problem në llogarinë e tij në portalin e-albania. Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

995 13.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

rinovimin e 

lejes së 

drejtimit kur ka 

skaduar dhe 

personi jeton 

jashtë 

Shqipërisë 

15.08.2022 Përshëndetje znj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar 

ku z…. interesohet për rinovimin e lejes së drejtimit.Lutemi, 

një përgjigje drejtuar qytetarit. Për cdo pyetje ose paqartësi 

na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

996 12.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me zonën 

kadstrale të 

15.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju kërkojmë të na 

përshkruani ku e keni pronën që të shohim mundësinë për tju 

gjetur zonën kadastrale.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

E plotë Nuk ka 



pronës të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit  

997 15.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me mos 

pajisjen me 

numër CN pas 

kryerjes së 

aplikimit për 

regjistrimin 

fillestar të ...... 

sh.a. 

15.08.2022 Përshëndetje të nderuar, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e studios ......., të cilë 

paraqesin shqetësimin për mos pajisje me numër CN pas 

kryerjes së aplikimit për regjistrimin fillestar të ...... 

sh.a. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të studios 

ligjore.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

998 15.08.2022 Kërkesë për 

asistencë të 

studios ....., për 

përfundimin me 

sukses të 

aplikimit 

regjistrim 

Personi fizik. 

15.08.2022 Përshëndetje të nderuar, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën për asistencë të studios ....., për 

përfundimin me sukses të aplikimit regjistrim Personi 

fizik.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të studios 

ligjore.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

999 15.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

dorëzimin e 

raporteve të 

barrëlindjes 

15.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë:Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej 

me search në bazë të kontributeve që keni derdhur kërkoni 

shërbimin:  " Kërkesë për shpërblim lindje për personat e 

punësuar” ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

10059 ose shërbimin “Kërkesë për shpërblim lindje dhe 

grant për fëmijë të lindur për personat e vetëpunësuar” në 

E plotë Nuk ka 



linkun https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

10060 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Pasi të 

kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni shërbimin postar për 

kthim-përgjigjen, por do të mund të merrni atë me vulë dhe 

firmë elektronike duke klikuar "Dokumentat e Mia" në 

profilin Tuaj në e-Albania. Në rast të dhëniës së raportit 

mjekësor me nënshkrim elektronik nga mjeku nuk është e 

nevojshme dërgimi me postë, por vetëm ngarkohet në 

portalin e-Albania.Dokumentet origjinale që i keni 

bashkëlidhur gjatë aplikimit duhet të dërgohen me postë 

pranë DRSSH përkatëse. Ju lutem mbani në konsideratë që 

zarfi i përcjelljes së këtyre dokumenteve të shoqërohet me 

numrin e aplikimit tuaj.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

1000 16.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

apostolimin e 

prokurës së 

posacme 

17.08.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se Prokura e Posaçme për personin që do të kryejë 

regjistrimin duhet të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i 

përkthyer në gjuhë  shqipe dhe i noterizuar. Për cdo pyetje 

ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 

ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1001 16.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

regjistrimit të 

fëmijës së 

lindur jashtë 

17.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shtetasit shqiptare rezidentë jashtë kufijve 

shtetërore, kanë mundësinë të aplikojnë nëpërmjet portalit e-

albania aktet e gjendjes civile. Në këtë rubrikë bën pjesë dhe 

shërbimi “Aplikim për regjistrim fëmijë”. Ky shërbim 

aplikohet nëpërmjet linkut:   

https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767


vendit dhe 

aplikimin për 

pasaportë 

biometrike 

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9767  

Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti janë:  

 Akti i lindjes ose certifikata e lindjes së fëmijës, 

lëshuar nga autoritetet e huaja (i legalizuar ose 

pajisur me vulë apostile)  

 Dokumente identifikimi të prindërve (pasaportë ose 

kartë identiteti shqiptare)  

 Përkthimi i aktit ose certifikatës së lindjes, i 

legalizuar ose pajisur me vulë apostile (nëse nuk e 

legalizoni apo apostiloni përkthimin e certifikatës, 

kërkohet përkthimi në gjuhën shqipe të kryhet në 

konsullatë, ose nëse është kryer përkthimi nga 

përkthyes të licensuar, duhet që konsulli të lëshojë 

“vërtetim përkthimi". Tarifa e përkthimit apo 

vërtetimit të përkthimit është 10 euro për faqe dhe 

është detyrim i qytetarit aplikues)  

 Pëlqimi me deklaratë noteriale të prindit të huaj (nëse 

njëri nga prindërit është shtetas i huaj), për lejimin e 

regjistrimit të fëmijës në Shqipëri.  

Pasi bëhet regjistrimi i fëmijës në regjistrin kombëtar të 

popullsisë në Shqipëri, fitoni të drejtën e aplikimit për 

pajisjen me pasaportë shqiptare të fëmijes duke aplikuar nga 

llogaria e njërit prind në e-albania. Aplikim për pasaportë 

dhe kartë identiteti (për shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë 

kufijve) https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9765. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në online 

chat, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit  

1002 16.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me afatin 

17.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas lidhjes së martesës ju pajiseni në 

moment me certifikatë martese.Për cdo pyetje ose paqartësi, 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767


e pajisjes me 

certifikatë 

martese pas 

kryerjes së 

martesës 

na kontaktoni në online chat, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit  

1003 16.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

kryerjes së 

shërbimit ndarje 

nga certifikata 

familjare 

17.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për kryerjen e shërbimit ndarje nga familja 

duhet të paraqiteni pranë nëpunësit të Zyrës së Gjendjes 

Civile ku keni vendbanimin.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në online chat, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.  Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1004 17.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

mundësinë 

lidhjes së 

martesës në 

Shqipëri dy 

shtatas të huaj 

që nuk janë 

rezident në 

Shqipëri. 

17.08.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z..... i cili interesohet nëse mund 

të lidhin martesën në Shqipëri dy shtatas të huaj që nuk janë 

rezident në Shqipëri.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1005 17.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje 

dëshmitarët e 

lidhjes së 

martesës 

18.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, ju bëjmë me dije se 

dëshmitarët nuk duhet të jenë familjarë.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1006 17.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

18.08.2022 Përshëndetje zj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

E deleguar Nuk ka 



aplikimin e 

kryer për 

licencë si 

ekspert 

vlerësues i 

pasurive të 

paluajtshme. 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, lutem gjeni 

mëposhtë kërkesën, ku z.... kërkon të informohet për 

aplikimin e kryer për licencë si ekspert vlerësues i pasurive 

të paluajtshme.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar 

në adresën tone zyrtare. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z.....Faleminderit!  

1007 18.08.2022 Kërkesë për 

asistencë 

për një 

problem në 

gjenerimin e 

certifikatës 

familjare 

18.08.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z..... për asistencë për një 

problem në gjenerimin e certifikatës familjare.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1008 17.08.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

në llogarinë e-

albania 

18.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

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 

1009 17.08.2022 Ankesë për mos 18.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 



respektim 

afatesh nga 

ASHK-ja 

bëjmë me dije se pasi realizoni aplikimin, dokumentin për të 

cilin keni aplikuar e gjeni në seksionin “Dokumentet e mia” 

në llogarinë Tuaj në e-albania.  Nëse nuk u ka mbërritur, 

dërgoni email në adresën e ankesave: ankesa@ashk.gov.al  

ose depozitoni ankesën Tuaj në portalin e bashkëqeverisjes 

në linkun e mëposhtëm.  

https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim  

Tek opsioni zgjidhni ministrinë, do të zgjidhni 

Kryeministrinë, institucioni në varësi të ministries, Agjencia 

Shtetërore e Kadastrës. Tek dega rajonale, do të zgjidhni 

drejtorinë përkatëse dhe qytetin ku keni drejtuar 

aplikimin. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

online chat, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit  

1010 17.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

konfirmimin e 

të dhënat e 

deklaruara nga 

personat të cilat 

do të punësohen 

nga një shtetas i 

huaj 

18.08.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e shtetasit të huaj, i cili interesohet 

të konfirmojë të dhënat e deklaruara nga personat të cilat do 

të marr në punë.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

të qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1011 18.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

nëse duhet të 

pajisen me vizë 

hyrëse për në 

Shqipëri 

shtetasit 

amerikanë nën 

19.08.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e shtetasit të huaj, i cili interesohet 

E deleguar Nuk ka 

mailto:ankesa@ashk.gov.al
https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim


18 vjec. të nëse duhet të pajisen me vizë hyrëse për në Shqipëri 

shtetasit amerikanë nën 18 vjec.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

1012 18.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi orarin 

zyrtar 

19.08.2022 Përshëndetje,      Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, 

Ju bëjmë me dije se orari zyrtar është nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 16.30 dhe të Premte, nga ora 

08:00 deri në 14.00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1013 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer për 

formularin A1Z 

19.08.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku z......, kërkon të 

informohet për aplikimin e kryer për formularin A1Z.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z.....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1014 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi Urdhërin e 

Ministrit të 

Punëve të 

Brendshme 

nr.325/5 datë 

21.02.2015 "Për 

njohjen e 

Shtetësisë 

Shqiptare". 

19.08.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e studios ligjore Legal & Tax 

Albania, të cilët interesohen Urdhërin e Ministrit të Punëve 

të Brendshme nr.325/5 datë 21.02.2015 "Për njohjen e 

Shtetësisë Shqiptare". Lutemi për një përgjigje drejtuar 

kërkesës së studios ligjore.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1015 21.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

vecimin nga 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shërbimi "Vecim Familje", ose ndarje nga 

Trungu Familjar nuk aplikohet nëpërmjet e-albania-s. Për 

këtë shërbim duhet të paraqiteni në sportelin e gjendjes 

E plotë Nuk ka 



trungu familjar civile. Nëse nga trungu familjar do të lëvizni si person i 

vetëm, këtë shërbim e realizoni duke aplikuar në e-albania 

shërbimin: “Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi”.  

Dokumentet ligjore të parashikuar për këtë shërbim janë:  

 Kopje e noteruar e certifikatës së pronësisë në emrin 

Tuaj;  

 Kontratë qeraje e noteruar e banesës ku do të jetoni;  

 Akt-Përdorimi noterial banese.  

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.  Faleminderit!  

1016 20.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

statusin e 

pronës 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pasi realizoni aplikimin, dokumentin për të 

cilin keni aplikuar e gjeni në seksionin “Dokumentet e mia” 

në llogarinë Tuaj në e-albania.  Nëse nuk u ka mbërritur, 

dërgoni email në adresën e ankesave:ankesa@ashk.gov.al  

Ose depozitoni ankesën Tuaj në portalin e bashkëqeverisjes 

në linkun e mëposhtëm.  

https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim  

Tek opsioni zgjidhni ministrinë, do të zgjidhni 

Kryeministrinë. Institucioni në varësi të ministrisë, Agjencia 

Shtetërore e Kadastrës. Tek dega rajonale, do të zgjidhni 

drejtorinë përkatëse dhe qytetin ku keni drejtuar 

aplikimin. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

online chat, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1017 20.08.2022 Kërkesë e 

paqartë 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kërkesa është e paqartë. Në kërkesën Tuaj 

referoni korrigjim atësie, ndërkohë flisni për derdhje 

kontributesh.  Lutemi qartësoni kërkesën Tuaj për 

informacion duhe na shkruar në chat online nga e hëna në të 

premte nga ora 08.00 deri në orën 19.00, ose na telefononi në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

E plotë Nuk ka 

mailto:ankesa@ashk.gov.al
https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim


ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

1018 20.08.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

22.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al :  

 foto të kartës ID  

 emri i nënës  

 emri i babait   

 datëlindja e nënës  

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.  Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1019 20.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

regjistrimin e 

pronës 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacionin për të cilin jeni i 

interesuar, duhet të aplikoni shërbimin:“Aplikim për 

informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat 

juridikë (privatë dhe publikë)”  përmes platformës qeveritare 

e-Albania, në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9477  

Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku të 

sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo kërkesë 

duhet të firmoset nga ana Juaj dhe të skanohet. Kërkesa do të 

ngarkohet në hapin e tretë të aplikimit të shërbimit në e-

Albania. Për të përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund 

të faqes dhe vijoni me plotësimin e formularit 

elekronik. Panvarësisht se Ju nuk keni të dhëna prone, për të 

orientuar sistemin duhet të vendosni një zonë të saktë 

kadastrale, ndërsa volumin dhe faqen i vendosni 99. Zona 

kadastrale duhet jetë zona që përfshin zonën ku ndodhet 

objekti Juaj. Për shembull:  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
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Nëse informacionin zyrtar e kërkoni për qytetin e Tiranës, do 

të përzgjidhni Drejtoria vendore Tirana Veri dhe do vendosni 

Zonë kadastrale 8110, volum 99, faqe 99. Klikoni 

butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit. Numri i 

referencës së aplikimit do ju ndihmojë për të gjurmuar 

aplikimin dhe ngarkuar mandatpagesën.Shkarkoni 

mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në bankë për 

të kryer pagesën, ose kryeni pagesën online përmes portalit 

e-Albania me një kartë debiti ose krediti. 

Pas kryerjes së pagesës  në bankë ose postë, duhet që t`i 

riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 

mandatpagesën. Ngarkimi i mandatpagesës:  

Duhet të logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e 

aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri por do të shkoni në 

fund të formularit, në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e 

një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e 

referencës së aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, 

ngarkoni faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”. Për cdo pyetje 

ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1020 20.08.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

22.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al :  

 foto të kartës ID  

 emri i nënës  

 emri i babait   

 datëlindja e nënës  

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal.  Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

E plotë Nuk ka 



19:00. Faleminderit  

1021 20.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

lidhje martese 

me shtetas të 

huaj 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

është si mëposhtë vijon: Në rastin e lidhjes së martesës me 

një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar:  

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile;  

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese);  

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj;  

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(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 

E plotë Nuk ka 



/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!  

1022 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

cregjistrim 

biznesi 

22.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku znj...., kërkon të 

informohet për kryerjen e aplikimit cregjistrim 

biznesi.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

znj.....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1023 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën për 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë trungu 

familjar, duhet të paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të 

arkivave pranë Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të 

gjitha qarqet, përjashtuar qarku Tiranë. Për Qarkun e 

Tiranës, procedohet si më poshtë vijon: Për Tirana qytet, do 

paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu pajisur me certificatë 

trungu. Për fshatrat, do paraqiteni pranë Prefekturës së 

qarkut Tiranë. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

E plotë Nuk ka 



ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit!  

1024 18.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

plotësimin e 

AV 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të Ju duhet të dërgoni pranë Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës Drejtoria Fier, kopje të certifikatës së 

pronësisë. Këtë e realizoni duke aplikuar shërbimin AV0. 

Hapat e aplikimit të këtij shërbimi janë si më poshtë: Për të 

plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt Verifikimi” ju 

duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-Albania dhe më 

pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar së fundmi, 

shërbim për të cilin do të plotësoni dokumentacionin me AV. 

Pas kërkimit të shërbimit ju duhet të klikoni “Përdor” dhe 

më pas do të vazhdoni në fund të faqes ku do të gjeni një 

tabelë me këtë pamje: Pasi të plotësoni të dhënat e 

mësipërme, klikoni butonin “Dërgo”. Ky dokument (AV) 

është kërkesa ose shkresa juaj që do ia drejtoni ASHK-

së. Nëse nuk arrini ta aplikoni shërbimin, dërgoni me 

rrugë postare dokumentin që u kërkon ASHK në 

shkresën dërguar Juve për të aplikuar AV0, dhe një 

deklarim me shkrim se nuk po arrini dot të dërgoni 

aplikimin e kërkuar nga ana e tyre. Per cdo pyetje apo 

paqartesi na kontaktoni ne kanalin informativ pa pagese 

0800 0118, ose online chat, nga e hena ne te premte ne 

fashen orare 08.00 – 19.00 Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1025 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kryerjen e 

aplikimit për 

pasaportë 

biometrike dhe 

ID kartë 

22.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ,Ju 

bëjmë me dije se mund t`i aplikoni njekohesisht te dy 

dokumentet, edhe leternjoftimin elektronik dhe pasaporten 

biometrike. Ne kerkesen Tuaj per informacion nuk jeni 

shprehur nese pajisjen me karte identiteti dhe pasaporte e 

keni per here te pare apo rinovim. Për të kryer aplikimin për 

pajisje me Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur 

pasaporta juaj aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 

2011, nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania 

formularin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 

E plotë Nuk ka 



së Shtetit, duke klikuar linkun :  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13851 

Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim 

të pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Ne rastin 

kur aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet pervec ngarkimit te fotos, edhe 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar. 

Pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni me sms dhe e-

mail për miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga 

Policia. Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë edhe linku ku 

duhet të rezervoni datën dhe orën për t’u paraqitur fizikisht 

me qëllim vijimin e aplikimit.Ditën që do të paraqiteni 

fizikisht për të vijuar me aplikimin, duhet të keni me vete 

kuponin dhe pasaportën aktuale që do të duhet ta dorëzoni 

pranë Zyrës së ALEAT.Në rast se pasaporta aktuale është 

lëshuar pas datës 1 Janar 2012 duhet vetëm të rezervoni në 

këtë link https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e 

paraqitjes në sportelin ALEATKujdes! Emaili me të cilin 

jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do 

Ju vijë miratimi i aplikimit Tuaj dhe linku për rezervim.Nese 

nuk jeni i regjistruar ne e-albania, do aplikoni per T`u 

pajisur me karte identiteti dhe me pas do te beni 

regjistrimin per te vazhduar me aplikimin per pasaporte 

biometrike sipas procedures se mesiperme.Për cdo pyetje 

ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

1026 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

22.08.2022 Përshëndetje z…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

E deleguar Nuk ka 
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lidhje me 

TVSH e 

produkteve të 

teknologjisë.  

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar ku 

z…..interesohet për TVSH e produkteve të 

teknologjisë. Lutemi, një përgjigje drejtuar z…. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

1027 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rinovimit të 

lejes drejtimit 

kur ka humbur 

22.08.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se për të rinovuar lejedrejtimin, si fillim duhet të bëni 

denoncimin në Komisariatin që mbulon vendbanimin tuaj. 

Denoncimi mund të kryhet dhe nga një i afërmi 

juaj.  Shërbimi "rinovim i patentës" kryhet 30 ditë nga data e 

denoncimit të humbjes në polic. Pas këtij afati personi i 

interesuar paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin 

dhe dorëzon:  

 Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton 

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 

E plotë Nuk ka 



tjetër.Leja e drejtimit tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit të 

Drejtorive Rajonale ku është bërë aplikimi. Në Tiranë, leja e 

drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit te ish-NSHRAK. Në 

Tiranë (zyrat e shërbimit në ish-NSHRAK), leja e drejtimit 

tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e tjera kjo 

procedurë mund të zgjasë 3-5 ditë pune. Për më shumë 

inormacion: https://ëëë.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-

lejes-se-drejtimit. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00 Faleminderit  

1028 19.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

aplikimit për 

pension pleqërie 

22.08.2022 Përshëndetje,  Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si 

më poshtë:  Për të marrë shërbimin e kërkuar mund 

të aplikoni në portalin e-Albania. Hyni në portal dhe 

identifikohuni, më tej me search kërkoni 

shërbimin:  "Aplikim për pension pleqërie, suplementar 

pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar 

për akademik” ose në linkun:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

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 

E plotë Nuk ka 
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Postës shqiptare sha, në adresë të Drejtorisë Rajonale të 

Sigurimeve Shoqërore, e cila mbulon vendbanimin 

tuaj.Punonjësi i institucionit merr në trajtim aplikimin e 

dërguar dhe lajmëron aplikantin rreth vendimit të marrë për 

aplikimin e tij, konform afateve zyrtare.   Pas aplikimit dhe 

dorëzimit të dokumentacionit kërkesa do të vlerësohet nga 

strukturat rajonale të sigurimeve shqoqërore, brenda afteve 

zyrtare.  Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit 

1029 20.08.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

në ealbania 

22.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

rregjistruar në portal duhet të dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al :  

 foto të kartës ID  

 emri i nënës  

 emri i babait   

 datëlindja e nënës  

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 

1030 21.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

pajisjes me 

certifikatë 

rezidence 

tatimore 

22.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej 

me search kërkoni shërbimin:  "Certifikatë Rezidence 

Tatimore” ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13203 dhe më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”.  Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

keni hapur një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, 

mund ta bëni duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

E plotë Nuk ka 
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albania.al/Pages/HelpRegister.aspx. Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike –

 helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. Pasi të kryeni aplikimin, Ju nuk duhet të prisni 

shërbimin postar për kthim-përgjigjen, por do të mund të 

merrni atë me vulë dhe firmë elektronike duke klikuar 

"Dokumentat e Mia" në profilin Tuaj në e-Albania.  Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1031 22.08.2022 Ankesë për mos 

aksesin e 

llogarisë së 

ealbania 

22.08.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

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 

1032 22.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

rinovimit të 

lejes drejtimit 

kur ka humbur 

22.08.2022 Përshëndetje i nderuar, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me 

dije se për të rinovuar lejedrejtimin, si fillim duhet të bëni 

denoncimin në Komisariatin që mbulon vendbanimin tuaj. 

Denoncimi mund të kryhet dhe nga një i afërmi 

juaj.  Shërbimi "rinovim i patentës" kryhet 30 ditë nga data e 

denoncimit të humbjes në polic. Pas këtij afati personi i 

interesuar paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin 

dhe dorëzon:  

 Certifikatë mjekësore me fotografi, që vërteton 

aftësinë shëndetësore për të drejtuar mjetin rrugor, të 

E plotë Nuk ka 
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kategorisë përkatëse, të lëshuar jo më përpara se 

gjashtë muaj nga data e paraqitjes së kërkesës  

 Dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen 

përkatëse  

 Leje drejtimin qe i ka mbaruar afati i vlefshmerise  

 Mandat pagesën prej 3500 lekë për tarifën e 

shërbimit për lejedrejtimi  

Në përfundim, merret foto dixhitale dhe depozitohet 

nënshkrimi elektronik (emër + mbiemër), të cilat pasqyrohen 

në lejedrejtimi. Kini parasysh*Nëse lejen e drejtimit do ta 

tërheqë një person tjetër, qytetari plotëson gjatë aplikimit një 

deklaratë ku autorizon tërheqjen e lejes së tij nga një person 

tjetër.Leja e drejtimit tërhiqet pranë sporteleve të shërbimit të 

Drejtorive Rajonale ku është bërë aplikimi. Në Tiranë, leja e 

drejtimit tërhiqet në zyrat e shërbimit te ish-NSHRAK.  

Në Tiranë (zyrat e shërbimit në ish-NSHRAK), leja e 

drejtimit tërhiqet brenda 30 minutash. Në drejtoritë e tjera 

kjo procedurë mund të zgjasë 3-5 ditë pune. Për më shumë 

inormacion: https://ëëë.dpshtrr.al/leje-drejtimi/rinovim-i-

lejes-se-drejtimit. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit  

1033 22.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës me 

shtetas të huaj 

23.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

është si mëposhtë vijon:Në rastin e lidhjes së martesës me 

një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar: 

•     Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

•     Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

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


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! 



1034 22.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer pranë 

ASHK-së 

23.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj, Ju lutem na 

informoni se në cilën drejtori të ASHK-së keni aplikuar si 

dhe na dërgoni kopje të aplikimit në mënyrë që ta dërgojmë 

ankesën në drejtorinë përkatëse.Për cdo pyetje ose paqartësi 

n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri 

të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1035 24.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

rimbursimin e 

shpenzimeve të 

vdekjes kur i 

ndjeri ka 

ndërruar jetë 

jashtë vendit 

24.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, ju 

bëjmë me dije dokumentacionin që duhet të dërgoni pranë 

institucionit kompetent në mënyrë që të përfitoni 

rimbursimin e shpenzimeve. Dokumentet që duhet të 

dorëzoni janë:  

 Dokumenti i vdekjes nga shteti ku ka ndodhur 

vdekja;  

 Faturë, biletë apo dokument tjetër që vërteton se 

shpenzimet e transportit i kanë kryer familjarët apo të 

afërmit e të ndjerit;  

 Vërtetim për vendin e varrimit në Shqipëri;  

 Certifikatë vdekje nga zyra përkatëse e gjendjes 

civile në Shqipëri;  

 Vërtetim nga banka i numrit të llogarisë bankare i 

personit të familjes që do tërheqë shpërblimin;  

 Numër kontakti të personit që do të dërgojë 

dokumentacionin me qëllim komunikimin në rast 

mungesash.  

Numër kontakti të personit që do të dërgojë 

dokumentacionin me qëllim komunikimin në rast 

mungesash. Dokumentacioni i mësipërm duhet të jetë 

origjinal ose kopje e noterizuar. Dokumentacioni në gjuhë të 

huaj të jetë i përkthyer në shqip dhe i noterizuar.  

Dokumentet e mësipërme do të dërgohen pranë Zyrave të 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Rimbursimi i 

E plotë Nuk ka 



këtyre shpenzimeve bëhet brenda një viti nga dita e sjelljes 

së kufomës në Shqipëri.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit!  

1036 23.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

aplikimin e 

kryer për 

vërtetim 

ndërtimi pa leje 

në proces 

legalizimi 

24.08.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku z.....i, kërkon të 

informohet për kërkesën e tij për shërbimin, për ndërtim në 

proces legalizimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z......Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1037 23.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

kryerjen e 

aplikimit 

njëhsim 

diplome 

24.08.2022 Përshëndetje z……Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar 

të znj……, e cila interesohet për procedurën e njësimit të 

diplomës në momentin që nuk arrin ta kryej aplikimin 

online. Lutemi, një përgjigje drejtuar znj…..Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

1038 23.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me zyrën 

e gjendjes civile 

ku mund të 

tërheq 

certifikatë lindje 

24.08.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

E deleguar Nuk ka 



të gjyshit. bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku qytetari kërkon të 

informohet për zyrën e gjendjes civile ku mund të tërheq 

certifikatë lindje të gjyshit.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z....Faleminderit!  

1039 24.08.2022 Kërkesë për 

mos merrjen 

parasysh 

aplikimi i kryer 

për leje 

ndërtimi në 

KKT. 

24.08.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj.... kërkon të mos 

merret parasysh aplikimi i kryer për leje ndërtimi në 

KKT.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj.....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1040 24.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

procedurat e 

njohjes së 

vendimit të 

divorcit të kryer 

jashtë vendit 

24.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se në Rregjistrin Kombëtar transkriptohen të 

dhënat për shtetasit shqiptarë sipas akteve të zyrave të 

vendeve të huaja. Ju duhet të paraqisni pranë Gjykatës së 

Apelit në Shqipëri kërkesën për njohje të vendimit civil të 

huaj për zgjidhjen e martesës. Bashkëlidhur kërkesës, duhet 

vendimi origjinal i gjykatës së vendit ku është kryer divorci, 

me vulë apostile, i legalizuar dhe i përkthyer në gjuhën 

shqipe, sëbashku me shënimin që ky vendim është i formës 

së prerë, certifikatën e martesës dhe certifikatë familjare (e 

nxjerrë nga ZGJC Shqiptare), vërtetim nga gjykata e rrethit 

gjyqësor të qytetit tuaj në Shqipëri se nuk jeni apo nuk keni 

kryer pranë gjykatave shqiptare zgjidhjen e martesës si dhe 

procure përfaqësimi nëse ky veprim do të kryhet nga një i 

afërmi juaj. Më pas vendimin e Gjykatës së Apelit në 

Shqipëri do ta regjistroni pranë ZGJC ku do të mund të 

ndryshohen mbiemri juaj në Regjistrin Kombëtar.  Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

E plotë Nuk ka 



0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1041 24.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

pajisjen me 

dublikat të 

diplomës së 

shkollës së 

mesme 

25.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se dëftesa e pjekurisë është dokument që 

lëshohet vetëm një herë dhe nuk mundësohet dublikata. Për 

T`u pajisur me listë notash dhe vërtetim përfundimi të ciklit 

shkollor, paraqituni pranë sekretarisë së shkollës ku keni 

përfunduar studimet, ose pranë sporteleve të postës shqiptare 

ku do të plotësoni formularin.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1042 24.08.2022 Kërkesë për 

asistencë për 

hapjen e 

llogarisë në e-

albania 

25.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se regjistrimi në portalin qeveritar e-Albania 

mund të kryhet si për shtetasit shqiptarë, ashtu dhe për 

shtetasit e huaj të pajisur me leje qëndrimi në Shqipëri. 

Shtetasit shqiptarë mund të regjistrohen nëpërmjet numrit 

personal të Identifikimit, të cilin mund ta gjejnë në kartën e 

tyre të identitetit ose në pasaportë. Ndërsa shtetasit e huaj 

mund të regjistrohen nëpërmjet numrit të identifikimit, me të 

cilin janë pajisur në momentin e marrjes së lejes së 

qëndrimit. Pasi të jetë hapur portali www.e-albania.al 

 duhet të ndiqen hapat e mëposhtëm:  

 Klikoni "Regjistrohu/Register"  

 Plotësoni të gjitha të dhënat e specifikuara në 

formularin e regjistrimit  

 Kodi i përdoruesit (NID: Numri personal i 

identifikimit) / User Personal Identification Number 

(NID): Është numri personal i identifikimit.  

 Data e skadimit të kartës së identitetit / Identification 

document expiry date: Vendosni datën e skadimit të 

kartës së identitetit në formatin datë.muaj.vit.  

 Fjalëkalimi / Password: Sigurohuni që fjalëkalimi të 

jetë 8 deri në 12 karaktere i gjatë dhe nuk duhet të 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/


fillojë ose mbarojë me hapësira.  

 E-mail: Në këtë adresë do të vijë linku i aktivizimit të 

llogarisë dhe të gjitha njoftimet që kanë te bëjnë me 

aplikimet tuaja.  

 Numri i celularit / Mobile phone number: Sigurohuni 

që të vendoset në formatin e duhur. Për numrat 

shqiptarë formati është '06xxxxxxxx' ndersa për 

numrat jashtë Shqipërisë, formati i saktë është 

'0044/0039/0032xxxxxxxx', në varësi të shtetit ku 

jetoni.  

 Të dhënat personale (Emri / Name, Mbiemri / 

Surname, Atësia / Father Name, Mëmësia / Mother 

Name, Datëlindja / Birthdate): Duhet të bëhet kujdes 

që të gjitha të dhënat të jenë të sakta dhe të përputhen 

më të dhënat e Regjistrit të Gjendjes Civile.  

*Kujdes me të dhënat që mund të kenë "ë", ose "ç".  

 

 Nëse edhe pas verifikimit të të dhënave tuaja në 

Gjendjen Civle do të keni vështirësi me regjistrimin 

kontaktoni me helpdesk në login@e-albania.al.  

 Plotësoni kodin katër shifror të dërguar me SMS në 

numrin tuaj të telefonit dhe klikoni në linkun e 

aktivizimit në adresën tuaj e-mail për aktivizimin e 

llogarisë tuaj.  

 Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.  Faleminderit!  

1043 24.08.2022 Ankesë për 

DRASHK 

Korcë  për mos 

lëvrimin e 

shërbimit 

brenda afateve 

25.08.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

E deleguar Nuk ka 



e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e përsëritur  në adesën tonë zyrtare ku 

zj.Rushiti, interesohet për aplikimin e kryer më datë 

18.08.2022 dhe nr prot 17134.Lutemi, një përgjigje drejtuar 

zj……Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. Faleminderit  

1044 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

gjendjen 

juridike të 

pronës pasi janë 

kryer disa 

aplikime 

25.08.2022 Përshëndetje zj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, gjeni në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e zj....,e cila kërkon të 

informohet rreth gjendjes juridike të pronës.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të zj….Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1045 25.08.2022 Ankesë për 

DRASHK 

Shkodër  për 

mos lëvrimin e 

shërbimit 

brenda afateve 

25.08.2022 Përshëndetje zj...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e zj....., e cila kërkon të 

informohet rreth aplikimit të kryer nga klienti i saj më datë 

29.03.2022 pranë Zyrës Vendore e ASHK-së Shkodër.  

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj….Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1046 25.08.2022 Kërkesë e 

paqartë në 

lidhje me 

përkthimin e 

25.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Dokumentat mund të përkthehen në cdo 

moment pranë zyrave të përkthyesit. Për cdo pyetje ose 

E plotë Nuk ka 



dokumentave 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!  

1047 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me fondet 

për tërheqjen e 

bonusit të 

fëmijës 

26.08.2022 Përshëndetje znj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

lutem gjeni mëposhtë kërkesën e ardhur në adresën tonë 

zyrtare nga zj..., e cila interesohet për tërheqjen e bonusit të 

fëmijës.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në 

adresën tone zyrtare. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të zj....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1048 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje me 

regjistrimin në 

QKEV 

26.08.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj.....,  kërkon të bëj 

regjistrimin në QKEV.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të zj....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1049 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion në 

lidhje  me 

pajiset me nr 

CN pas 

aplikimit për 

regjistrim 

26.08.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, lutem gjeni 

E deleguar Nuk ka 



fillestar të 

personave fizik 

mëposhtë kërkesën, ku studio ligjore .......,  kërkon të pajiset 

me nr CN pas aplikimit për regjistrim fillestar të personave 

fizik.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në adresën 

tone zyrtare. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

studios ligjore.Faleminderit! 

1050 25.08.2022 Kërkesë e 

paqartë 

26.08.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit!  

E refuzuar Nuk ka 

1051 26.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi afatin e 

lëvrimit të 

shërbimit 

certifikatë 

pronësie 

26.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas konfirmimit të pagesës dhe kryerjes së 

verifikimeve përgjigja do ju shfaqet tek Dokumentet e 

mia brenda 15 ditë pune.Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

1052 26.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi gjobat e 

biznesit 

26.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku znj...., kërkon të 

informohet për gjobat.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të znj....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1053 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e denoncimit të 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë deklarimin e dokumenteve të 

humbura duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin; “Deklarimi i humbjes së dokumenteve të 

E plotë Nuk ka 



pasaportës ndryshme” në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14922. Ndërsa lidhur me faktin se nuk logoheni dot në e-

albania do veproni si më poshtë: Nëse nuk arrini të logoheni 

(futeni) në llogarinë Tuaj ne e-albania dhe nuk keni akses tek 

emaili me të cilin jeni rregjistruar në portal, hapni një adresë 

të re email dhe dërgoni këto të dhëna në 

adresën  helpdesk@e-albania.al:  

 foto të kartës ID  

 emri i nënës  

 emri i babait   

 datëlindja e nënës  

Specifikoni gjithashtu adresën e re email që doni të përdorni 

në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1054 25.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e kryerjes së 

aplikimit për 

shërbimin 

fshirje hipoteke 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë fshirjen e hipotekës ligjore 

duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin: “Aplikim për fshirjen e hipotekës (kontraktore, 

gjyqësore, apo ligjore)” në linkun e mëposhtëm: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13903. Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë 

aplikimit duhet të dërgohen me postë pranë DRASHK-së 

përkatëse. Mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së 

këtyre dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit 

tuaj. Në hapin e dytë të aplikimit do të shtoni dhe shërbimin: 

“Lëshim kopje kartele të pasurisë”. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922
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https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13903
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13903


1055 26.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e pajisjes me 

certifikatë para 

vitit 2010 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë që datojnë 

para vitit 2010 nuk mundësohen në e-albania. Ju duhet të 

paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të arkivave pranë 

Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të gjitha qarqet, 

përjashtuar qarku Tiranë. Për Qarkun e Tiranës, procedohet 

si më poshtë vijon: Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë 

Bashkisë Tiranë për tu pajisur me certificatë. Për fshatrat, do 

paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha 

bashkitë e komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, 

certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve 

respektive.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1056 26.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e pajisjes me 

certifikatë 

trungu 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Certifikatat e trungut familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata procedohet si 

më poshtë: Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë 

Tiranë për tu pajisur me certificatë trungu. Për fshatrat, do 

paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha 

bashkitë e komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, 

certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve 

respektive. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1057 26.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e kryerjes së 

aplikimit për 

shërbimin 

regjistrim leje 

legalizimi dhe 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

pasi jeni pajisur me leje legalizimi ju duhet ta kryeni 

aplikimin 30 ditë pas datës së lëshimit të lejes nga drejtoria 

përkatëse: Ju mund të aplikoni për këtë shërbim online 

përmes platformës qeveritare e-Albania në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9444 dhe aplikoni duke plotësuar formularin elektronik që 

shfaqet në platformë dhe duke ngarkuar dokumentacionin e 

E plotë Nuk ka 



certifikatë 

pronësie 

nevojshëm për lëvrimin e shërbimit. Në hapin e dytë duhet të 

shtoni edhe këto shërbime:  

 L1- Lëshim certifikate pronësie;  

 I5- Lëshim kopje kartele te pasurisë;  

 I4- Lëshim kopje te fragmentit te hartës kadastrale.  

Dokumentacioni i nevojshëm për t`u ngarkuar është shkresa 

përcjellëse, ose në mungesë të saj leja e legalizimit. Leja e 

legalizimit ose çdo document tjetër duhet të ngarkohet në të 

gjitha rubrikat e detyrueshme në hapin e tretë. Dokumentat 

duhet të jenë si një dokument i vetëm në formatin 

pdf. Aplikimi për regjistrimin e lejes së legalizimit dhe 

pajisjes me certifikatë pronësie nuk penalizohet me gjobë, 

por kujdes! Në hapin e tretë, si datë lëshimi të dokumentit do 

të vendosni datën e kryerjes së aplikimit të mësipërm. Në 

fund klikoni opsionin “Dërgo”. Shkarkoni mandatpagesën 

me të cilën mund të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën 

ose kryeni pagesën online përmes portalit e-Albania me një 

kartë debiti ose kredit. Nëse pagesa kryhet në bankë ose 

postë, duhet që t`i riktheheni edhe njëherë aplikimit për të 

ngarkuar mandatpagesën.  

Ngarkimi i mandatpagesës:Duhet të  logoheni në e-Albania 

dhe të kërkoni shërbimin e aplikuar. Nuk do të kryeni 

aplikim të ri por do të shkoni në fund të formularit, në 

seksionin “Dërgo mandat-pagesën e një aplikimi të kryer”. 

Plotësoni të gjitha fushat, numrin e referencës së aplikimit e 

gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, ngarkoni faturën dhe më 

pas klikoni “Dërgo”. Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit 

1058 26.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e kryerjes së 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Për të plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt 

Verifikimi” ju duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-

Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar 

E plotë Nuk ka 



aplikimit akt 

verifikimi 

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  

1059 27.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

rivlërsim 

pasurie 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se të gjithë individët, të cilët kanë në pronësi 

pasuri të paluajtshme, kanë të drejtë që, nga data e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji, deri në datën 30 prill 2022 të bëjnë 

rivlerësimin e kësaj pasurie me vlerën e tregut. Parashikimi i 

pikës 1, të këtij neni, zbatohet edhe për kërkesat e dorëzuara 

pranë ASHKsë, të cilat nuk kanë përfunduar brenda datës 30 

prill 2022, në rast se pagesa e tatimit për to bëhet para datës 

31 korrik 2022. Pra sipas citimit të mësipërm pagesa pas 

datës 31 korrik 2022 nuk ka vlerë. Lidhur me faktin që nuk u 

ka ardhur fatura e rivlerësimit nga ASHK-ja, duhet të kishit 

dërguar email në adresë: ankesa@ashk.gov.al, për të zgjidhur 

problemin para përfundimit të afatit ligjor të rivlerësimit. Për 

cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1060 27.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e pajisjes me 

certifikatë 

trungu, familje 

para vitit 2010 

29.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se të gjitha certifikatat që datojnë akte (lindje, 

martese, vdekje, etj) para vitit 2010, nuk mundësohen në e-

albania. Për këto certifikata procedohet si më poshtë:Për 

Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu 

pajisur me certificatë.Për fshatrat, do paraqiteni pranë 

Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha bashkitë e 

E plotë Nuk ka 

mailto:ankesa@ashk.gov.al


komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, certifikatat merren 

pranë Prefekturave të qarqeve respektive. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1061 27.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

mandat pagesës 

29.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pas dërgimit të aplikimit dhe pajisjes me 

mesazhin se aplikimi u dërgua me sukses, tek opsioni 

Mesazhet e mia, ju shkarkohet numri i referencës së 

aplikimit, ndërsa tek opsioni Dokumentet e mia, u 

shkarkohet mandat pagesa për aplikimin e kryer.Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1062 27.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e pajisjes me 

vërtetim 

kontributesh 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës suaj, Ju bëjmë me dije si 

më poshtë: Portali e-Albania ju mundëson që shërbimin për 

vjetërsi pune ta bëni përmes internetit, duke zgjedhur 

shërbimin sipas kontributeve që keni derdhur në lidhjet 

elektronike të mëposhtme në varësi të kontributeve që keni 

derdhur:  https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13887/ISSH_13887_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13887  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/12705/ISSH_12705_n4_s

1_ëeb.aspx?service_code=12705  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13908/ISSH_13908_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13908  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13888/ISSH_13888_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13888  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s

E plotë Nuk ka 
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1_ëeb.aspx?service_code=13885  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s

1_ëeb.aspx?service_code=13886  

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur 

një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni 

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

albania.al/Pages/HelpRegister.aspx.  Në vijim, për çdo 

paqartësi apo problem të hasur në përdorimin e portalit e-

Albania, mund t’i drejtoheni postës elektronike – 

helpdesk@e-albania.al – kanal i posaçëm për përdorimin e 

portalit. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit!  

1063 29.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjekë për 

kalimin e të 

ardhurave nga 

barrëlindja në 

rastin kur ka 

ndryshuar nr e 

llogarisë 

bankare. 

29.08.2022 Përshëndetje znj. ...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 

zj..... kërkon të informohet për procedurën që duhet të ndjekë 

për kalimin e të ardhurave nga barrëlindja në rastin kur ka 

ndryshuar nr e llogarisë bankare.Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të zj....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1064 27.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për pajisjen me 

vërtetim mbi 

vitet e punës 

29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion mbi kontributet, 

në e-albania mund të aplikoni këto shërbime: “Vërtetim për 

periudha pune në ndërmarrje shtetërore (para datës 

01.01.1994)” ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13886 si dhe shërbimin “Vërtetim për pagesën e 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13885/ISSH_13885_n3_s1_web.aspx?service_code=13885
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
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https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ISSH/13886/ISSH_13886_n3_s1_web.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13886


kontributeve të sigurimeve shoqërore nga 01.01.1994 deri 

31.12.2011” ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=13888. Zgjidhni periudhën për të cilën interesoheni dhe 

bëni aplikimin. Pas shqyrtimit nga ISSH, vërtetimet i gjeni 

në seksionin “Dokumentat e mia” në llogarinë Tuaj në e-

albania. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit  

1065 28.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi fillimin e 

procesit të 

rivlerësimit 

29.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se të gjithë individët, të cilët kanë në pronësi 

pasuri të paluajtshme, kanë të drejtë që, nga data e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji, deri në datën 30 prill 2022 të bëjnë 

rivlerësimin e kësaj pasurie me vlerën e tregut.Parashikimi i 

pikës 1, të këtij neni, zbatohet edhe për kërkesat e dorëzuara 

pranë ASHK-së, të cilat nuk kanë përfunduar brenda datës 

30 prill 2022, në rast se pagesa e tatimit për to bëhet para 

datës 31 korrik 2022.Nuk ka vendim për periudhë tjetër 

rivlerësimi. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1066 28.08.2022  29.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të aplikuar për pension pleqërie në 

portalin e-albania janë dy shërbime. Nëse aplikantit i duhet 

një vit kohë për t`i lindur e drejta e përfitimit të pensionit të 

pleqërisë, duhet të aplikojë shërbimin: “Kërkesë paraprake 

për përfitim pensioni pleqërie”, në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

2302. Nëse aplikanti e ka mbushur moshën e përfitimit të 

pensionit të pleqërisë, ose i duhen edhe dy muaj, duhet të 

aplikojë shërbimin: “Aplikim për pension pleqërie, 

suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13888
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13888
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suplementar për akademik”, në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6156. Logohuni me të dhënat Tuaja në e-albania, klikoni 

linkun e shërbimit, dhe në brendësi të aplikimit do gjeni edhe 

dokumentacionin e nevojshëm që do të ngarkoni në aplikim. 

Kujtojmë se dokumentacioni duhet të jetë në format 

PDF. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. Faleminderit  

1067 28.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për përfitimin e 

bonusit të 

fëmijës kur ka 

lindur jashtë 

29.08.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.  Për të kryer regjistrimin e 

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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156


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!  

1068 28.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për aplikimin 

rinovim 

pasaporte 

29.08.2022 Përshëndetje,   Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kryer aplikimin për pajisje me 

Pasaportë Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj 

aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të 

plotësoni online në portalin e-Albania formularin e lëshuar 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke 

klikuar linkun :  https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13851. Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim 

të pasaportës”. Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se 

aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit të 

procedurës së përshpejtuar. Pas shqyrtimit të aplikimit ju do 

të njoftoheni me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të 

procedurës ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të 

miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të rezervoni datën 

dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e 

aplikimit. Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me 

aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin  dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së 

ALEAT. Në rast se pasaporta aktuale është lëshuar pas datës 

1 Janar 2012 duhet vetëm të rezervoni në këtë link 

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


https://rezervo.aleat.al/ për datën dhe orën e paraqitjes në 

sportelin ALEAT Kujdes! Emaili me të cilin jeni i regjistruar 

në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do ju vijë miratimi 

i aplikimit tuaj dhe linku për rezervim. Do keni parasysh që 

në zyrat e ALEAT të paraqiteni afërsisht 3 ditë pasi ju ka 

ardhur njoftimim me sms nga Policia e Shtetit, në mënyrë që 

të ketë shkuar fizikisht formulari i policisë. Për cdo pyetje 

ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit 

1069 29.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

nëse 

të vetëpunësuari

t shtetas të huaj 

në punë 

sezonale për 

cilin tip leje 

pune dhe 

qëndrimi mund 

të aplikojnë si 

dhe cfarë ndodh 

me 

vlefshmërinë e 

këtyre lejeve në 

përfundim të 

aktivitetit 

sezonal?  

29.08.2022 Përshëndetje të nderuar, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.Si rrjedhojë, 

gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku Zyra ligjore 

"Legal & Tax Albania" kërkon të informohet nëse 

të vetëpunësuarit shtetas të huaj në punë sezonale për cilin 

tip leje pune dhe qëndrimi mund të aplikojnë?Gjithashtu 

cfarë ndodh me vlefshmërinë e këtyre lejeve në përfundim të 

aktivitetit sezonal? Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1070 29.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi 

dokumentacioni

n dhe 

29.08.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

E deleguar Nuk ka 



procedurën e 

njësimit të 

diplomës të 

shtetasit 

Malazez, i cili 

është diplomuar 

në Bachelor në 

Prishtinë. 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar të 

zj….., e cila interesohet për procedurën e njësimit të 

diplomës të shtetasit Malazez, i cili është diplomuar në 

Bachelor në Prishtinë. Lutemi, një përgjigje 

drejtuar zj….Faleminderit  

1071 30.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kryerjen e 

aplikimit të 

shërbimeve 

kryerje e 

shërbimit të 

detyrueshëm 

ushtarak dhe 

dëshmi 

penaliteti 

30.08.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të marrë shërbimet e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej 

me search kërkoni shërbimin:  "Certifikatë e Gjendjes 

Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)” ose në linkun:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13259 si dhe shërbimin   "Vërtetim të kryerjes/moskryerjes 

së shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv” në linkun: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14420. Më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”.   

Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të keni hapur 

një llogari në të. Nëse nuk e keni një të tillë, mund ta bëni 

duke zgjedhur këtë lidhje: https://e-

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 

E plotë Nuk ka 
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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! 

1072 29.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën e 

njësimit të 

diplomës 

Bachelor dhe 

Master në Itali 

30.08.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar të 

z……, i cili interesohet për procedurën e njësimit të 

diplomës në inxhinieri ndërtimi, i cili është diplomuar në 

Bachelor dhe Master në Itali.Lutemi, një përgjigje 

drejtuar z….Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

1073 29.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek për tu 

regjistruar në 

Universitetin e 

Mjeksisë 

30.08.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj..... kërkon të 

informohet mbi procedurën që duhet të ndjek për tu 

regjistruar në Universitetin e Mjeksisë.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të zj.... Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1074 30.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

për ID kartë 

30.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se ju mund të aplikoni në Tiranë për ID kartë. 

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1075 30.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

30.08.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

E deleguar Nuk ka 



mbi procedurën 

për ndryshim 

aktiviteti. 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në adresën tonë zyrtare ku 

z…… interesohet si duhet të veprojë për ndryshim 

aktiviteti. Lutemi, një përgjigje drejtuar qytetarit. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

1076 31.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e fitimit të 

shtetësisë 

shqiptare 

31.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë kërkesën për fitim shtetësie 

shqiptare duhet të aplikoni në portalin e-albania shërbimin 

“Kërkesë për fitim shtetësie” në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9627 . Dokumentacionin për secilin tip fitimi të shtetësisë e 

gjeni në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentac

ioni.pdf. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

online chat, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1077 31.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e pajisjes me 

dëshmi 

penaliteti me 

vulë apostile 

31.08.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për tu pajisur me dëshmi penaliteti duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin: 

“Certifikatë e gjendjes gjyqësore (Dëshmia e Penalitetit) në 

linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13259. Pasi Ju gjenerohet dokumenti me vulë elektronike në 

seksionin “Dokumentet e mia” në llogarinë Tuaj në e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627
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albania, e printoni, e përktheni e noteroni, dhe më pas e 

dërgoni për vule apostile pranë Ministrisë së Jashtme në 

rrugë postare. Nëse jeni rezidente jashtë vendit dhe nuk e 

keni të mundur të veproni sipas procedurës së mësipërme, 

duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin: “Aplikim për vërtetimin e verifikimit të gjendjes 

gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)” në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12583. Shtetasit shqiptarë, të cilët kanë nevojë të pajisen me 

vërtetimin mbi gjendjen gjyqësore, pas plotësimit të 

formularit dhe autorizimit të nënshkruar për kryerjen e 

verifikimeve të nevojshme nga përfaqësues të 

ambasadës/konsullatës, njoftohen se aplikimi është pranuar.  

Shtetasi shqiptar informohet me anë të e-mail-it mbi 

procedurat që duhen ndjekur në vijim për:  

 Kryerjen e pagesës;  

 Dërgimin e autorizimin të nënshkruar origjinal;  

 Dërgimin e mandatin origjinal;  

 Dërgimin e një zarfi me pullë të parapaguar me 

adresën e shtëpisë të shënuar qartë dhe me gërma të 

mëdha për dërgimin e vërtetimit të gjendjes gjyqësore 

(Dëshmisë së Penalitetit).  

Vërtetimi mbi verifikimin e gjendjes gjyqësore dërgohet me 

postë, në adresën e shënuar nga vetë qytetari. Informimi i 

hapave të ndërmarra dhe njoftimi kryhet me anë të adresës 

elektronike (e-mail) të shënuar në formularin e 

aplikimit. Lidhur me pyetjen Tuaj për formën e autorizimit, 

Ju informojmë se nuk është format tip, por shprehja e 

aplikantit me shkrim se autorizon konsullin të kryejë 

verifikimin e gjendjes Tuaj gjyqësore. Këtë autorizim e 

ngarkoni si dokument në aplikim. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12583
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12583
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12583


118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1078 30.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për lëshim 

vertifikate 

pronësie 

31.08.2022 Përshëndetje znj……Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në e-mailin tonë zyrtar 

ku z…… interesohet për aplikimin e kryer me nr.15282, 

08.08.2022. Lutemi, një përgjigje drejtuar qytetarit. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

1079 01.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni

n për lidhje 

martese me 

shtetas të huaj 

01.09.2022 Përshëndetje,       Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, 

Ju bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e 

martesës është si mëposhtë vijon: Në rastin e lidhjes së 

martesës me një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e 

martesës, të legalizuar, përkthyer, noteruar:  

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile;  

 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese);  

 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj;  

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

E plotë Nuk ka 



noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm:  

 Certifikatë lindje;  

 Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”;  

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare. Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese 

/ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në 

shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes 

civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin. Ju 

informojmë se shpallja e martesës mund të bëhet edhe me 

prokurë, por për celebrimin duhet të jetë i 

pranishëm. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 

ditë nga e nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për 

lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit. Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

1080 01.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kryerjen e 

regjistrimit të 

punëdhënësit 

01.09.2022 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 regjistrimin e 

punëdhënësit” ose në linkun:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

E plotë Nuk ka 



12551 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!  

1081 01.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni

n për lidhje 

martese me 

shtetas shqiptar 

01.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës: 

4. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme. 

5. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin. 

6. 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: 

4. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

5. certifikatë lindje, me shënimin “për 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


shpallje martese”; 

6. 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: 

3. certifikatë lindje; 

4. 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! 

1082 01.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

martese 

01.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se të gjitha certifikatat që datojnë akte (lindje, 

martese, vdekje, etj) para vitit 2010, nuk mundësohen në e-

albania. Për këto certifikata procedohet si më poshtë:Për 

Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu 

pajisur me certificatë.Për fshatrat, do paraqiteni pranë 

Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha bashkitë e 

komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, certifikatat merren 

pranë Prefekturave të qarqeve respektive. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1083 01.09.2022 Kërkesë për 01.09.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 



asistencë për 

pajisjen nga e-

albania me 

certifikatë 

martese të 

lidhur në vitin 

2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të Znj...., e cila kërkon të pajiset 

me certifikatë martese të lidhur në vitin 

2014.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj. Faleminderit!   

1084 01.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

trungu familjar 

02.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Certifikatat e trungut familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata procedohet si 

më poshtë: Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë 

Tiranë për tu pajisur me certificatë trungu. Për fshatrat, do 

paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha 

bashkitë e komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, 

certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve 

respektive. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1085 02.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

trungu familjar 

02.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Certifikatat e trungut familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata procedohet si 

më poshtë: Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë 

Tiranë për tu pajisur me certificatë trungu. Për fshatrat, do 

paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha 

bashkitë e komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, 

certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve 

respektive. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1086 01.09.2022 Ankesë nga 02.09.2022 Përshëndetje znj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë E deleguar Nuk ka 



aplikanti ka 

kryer pagesën 

online për 

aplikimin e 

vërtetimit 

pozitiv/negativ 

dhe i kërkohet 

sërisht të kryej 

këtë pagesë. 

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 ankesën e zj…. j, e cila ka kryer pagesën 

online për aplikimin e vërtetimit pozitiv/negativ dhe i 

kërkohet sërisht të kryej këtë pagesë.Lutemi për një përgjigje 

nga ana juaj. Faleminderit!  

1087 01.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi arsyet se 

përse nuk mund 

të legalizohet 

banesa e tij 

02.09.2022 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 arsyet se përse nuk mund të legalizohet 

banesa e tij?S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1088 01.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

rishqyrtim 

pensioni. 

02.09.2022 Përshëndetje znj. ....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 

zj.... kërkon të informohet për kërkesën e saj për rishqyrtim 

pensioni.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1089 02.09.2022 Kërkesë për 02.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj, Ju informojmë se E plotë Nuk ka 



sqarim mbi 

shkresën e 

ardhur nga 

ASHK-ja 

referuar shkresës së ardhur nga ASHK-ja institucioni 

përgjegjës për shërbimin që ju kërkoni dërgoni një shkresë 

mbi kërkesën tuaj. Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të 

komunikimit (online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00. Faleminderit!  

1090 02.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kontakte të 

ASHK-së 

02.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

duhet t'i drejtoheni me një kërkesë me shkrim Drejtorisë 

Vendore përkatëse duke shprehur qartë kërkesë tuaj si dhe 

duke bashkëlidhur fotokopje të dokumentave që dispononi. 

Kontaktet e Drejtorisë si mëposhtë vijon:  

z.Artur Cobani 

Drejtoria Vendore ASHK Rurale 2 

Adresa:  Tirana Business Park, Rinas  

Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1091 02.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pagesën e 

AKCIZES 

02.09.2022 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 zj…., e cila kërkon informacion 

se cili nga dy subjektet ka detyrim të paguaj 

AKCIZEN.  Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1092 02.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

02.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të dërgoni dokumentat me postë në 

E plotë Nuk ka 



mbi 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën e 

njësimit të 

diplomës  

QSHA pa kryer aplikimin on line dhe specialistët përkatës do 

të procedojnë me dosjen tuaj. Ju lutem, ruani dokumentat 

edhe në formë elektronike që nëse sistemi regullohet ju të 

kryeni dhe aplikimin online.Ju lutem, gjeni më poshtë linkun 

e procedurës dhe paraqisni dokumentat si më poshtë:  

http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-

2021.pdf  

1. Formularin e aplikimit, i cili shkarkohet në faqen e 

QSHA. http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/njesi

m_arsimi_larte.pdf  

2. Diplomën e pajisur me vulë apostile, përkthyer dhe 

noterizuar.  

3. Listën e notave, të pajisur me vulë apostile, përkthyer 

dhe noterizuar.  

4. Faturën e pagesës në favor të QSHA pranë çdo banke 

të nivelit të 

dytë. http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_

arketim.pdf  

Nëse keni pyetje të tjera, mos hezitoni të më 

kontaktoni. Gjithë të mirat!  

1093 03.09.2022 Kërkesë e 

paqartë 

06.09.2022 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 plotë Nuk ka 

1094 02.09.2022 Kërkesë për 

informacion nga 

operator 

ekonomik mbi 

pajisjen me 

06.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se dokumentet e më poshtme bëhen me vet 

deklarimi. Formularin e vet deklarimit mund t'i gjeni në 

faqen e APP-së.Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

E plotë Nuk ka 

http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-2021.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-2021.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/njesim_arsimi_larte.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/njesim_arsimi_larte.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_arketim.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_arketim.pdf


vërtetim 

gjyqësor dhe 

vërtetim që s ke 

kryer vepër 

penale  

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!  

1095 02.09.2022 Kërkesë për 

informacion për 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

06.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se ju duhet të pajiseni me certifikatë trungu 

familjar. Certifikatat e trungut familjar nuk mundësohen në 

e-albania. Për këto certifikata procedohet si më poshtë: Për 

Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu 

pajisur me certificatë trungu. Për fshatrat, do paraqiteni 

pranë Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha bashkitë e 

komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, certifikatat merren 

pranë Prefekturave të qarqeve respektive. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1096 05.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi lidhjen e 

martesës me 

shtetas të huaj 

06.09.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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!  

1097 02.09.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA 

06.09.2022 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 

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


dërgoni aplikimin tuaj për punësim. Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit!  

1098 02.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi lidhjen e 

martesës me 

shtetas të huaj 

06.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

është si mëposhtë vijon: Në rastin e lidhjes së martesës me 

një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar:  

• Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile;  

• Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese);  

• Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj;  

• Fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë vendit. 

Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i noteruar. 

Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, 

ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi 

shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e 

shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me 

dokumentacionin e mëposhtëm:  

• Certifikatë lindje;  

• Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”;  

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

E plotë Nuk ka 



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! 

1099 02.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi lidhjen e 

martesës me 

shtetas të huaj 

06.09.2022 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. 

E plotë Nuk ka 



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! 

1100 03.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi regjistrimin 

e fëmijës në 

klasë të II-të 

06.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë regjistrimin e femijës nga një 

rreth në tjetrin apo nga një shkollë në tjetrën, duhet të 

aplikoni në e-albania shërbimin: “Transferimi i nxënësve në 

arsimin bazë brenda vendit” ose në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

E plotë  Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13710


albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13710. Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë nxënësve të 

interesuar të transferohen nga një shkollë e arsimit bazë në 

një shkollë tjetër. Transferimi i nxënësit, si rregull, bëhet pas 

përfundimit të vitit shkollor ose pas përfundimit të njërit prej 

tremujorëve, kurse në raste të ndërrimit të vendbanimit në 

një ZVA tjetër gjatë vitit shkollor. Personi që ushtron 

përgjegjësin prindërore mund të bëjë një aplikim online ku 

plotëson të dhënat e nevojshme të formularit. 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!  

1101 04.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi nr e 

referencës së 

aplikimit 

06.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se cdo aplikim pas dërgimit të tij me sukses, 

pajiset me një numër reference. Numri i referencës së 

aplikimit shfaqet dhe ruhet në opsionin “Mesazhet e mia” në 

llogarinë Tuaj në e-albania.Për shërbimet që janë me pagesë, 

si numër reference mund të shërbeje edhe numri i kërkesës 

tek mandat pagesa e shërbimit e cila ruhet në opsionin 

“Dokumentet e mia” në llogarinë Tuaj në e-albania.Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1102 06.09.2022 Kërkesë e 

paqartë 

06.09.2022 Përshëndetje,   Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Dokumenti që keni dërguar bashkëlidhur nuk 

hapet dhe nuk mund të kuptojmë për cfarë interesoheni. 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 

1103 05.09.2022 Kërkesë për 06.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13710
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13710


informacion për 

pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

bëjmë me dije se pajisja me Certifikat trungu familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata procedohet si 

më poshtë: Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë 

Tiranë për tu pajisur me certificatë trungu. Për fshatrat, do 

paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha 

bashkitë e komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, 

certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve 

respektive. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

1104 05.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi rinovimin e 

pasaportës 

biometrike 

06.09.2022 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. Në rastin 

kur aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet përvec ngarkimit të fotos, edhe 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së 

përshpejtuar. Pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni me 

sms dhe e-mail për miratimin ose jo të procedurës ligjore të 

kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë 

edhe linku ku duhet të rezervoni datën dhe orën për t’u 

paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e aplikimit.Ditën që do 

të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, duhet të 

keni me vete kuponin dhe pasaportën aktuale që do të duhet 

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


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, do 

aplikoni për T`u pajisur me kartë identiteti dhe më pas 

do të bëni regjistrimin për të vazhduar me aplikimin 

për pasaportë biometrike sipas rasteve të cituara 

mësipër. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

1105 05.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi vonesën në 

kalimin e të 

ardhurave të 

barrëlindjes për 

muajin Gusht-

Shtator. 

06.09.2022 Përshëndetje znj. ...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.  
Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 

zj..... kërkon të informohet për vonesën në kalimin e të 

ardhurave të barrëlindjes për muajin Gusht-Shtator.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të zj....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1106 05.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi ndryshimin 

e të dhënave në 

licencë 

06.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të pasqyruar ndryshimet në të dhënat 

Tuaja të regjistrimit, duhet të aplikoni nga llogaria e biznesit 

në e-albania shërbimin: “Aplikim për ndryshim të 

regjistrimit të shoqërive me pergjegjësi të kufizuar, 

komandite, kolektive, dhe të thjesht”” në linkun e 

mëposhtëm: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13758. Punonjësi i QKB-së proceson kërkesën e ardhur dhe 

E plotë Nuk ka 

https://rezervo.aleat.al/
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13758
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13758
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13758


në varësi të vendimit që merret Ju kthen përgjigje për 

miratimin e aplikimit ose me njoftimin e arsyes së 

refuzimit. Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit  

QKB-ja, pasi kryen verifikimet përkatëse, sipas nenit 54 të 

këtij ligji dhe vëren përmbushjen e kushteve për regjistrim, 

kryen regjistrimin në regjistër dhe lëshon vërtetimin e 

kryerjes së regjistrimeve të tjera brenda një dite pune nga 

marrja e aplikimit. Pas aplikimit dërgoni me email 

dokumentin që vërteton adresën e re në 

adresën info.qkb@qkb.gov.al. Po ashtu, kontaktoni adresën 

për cdo paqartësi apo problematikë gjatë 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!  

1107 05.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

06.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pajisja me Certifikat trungu familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata procedohet si 

më poshtë: Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë 

Tiranë për tu pajisur me certificatë trungu. Për fshatrat, do 

paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha 

bashkitë e komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, 

certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve 

respektive. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1108 05.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

një vërtetim që 

nuk ka të 

ardhura në 

Shqipëri për 

efekt dokumenti  

06.09.2022 Përshëndetje zj...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit, i cili për efekt 

E deleguar Nuk ka 

mailto:info.qkb@qkb.gov.al


dokumenti i duhet të pajiset me një vërtetim që nuk ka të 

ardhura në Shqipëri.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

kërkesës së qytetarit për procedurën që duhet të 

ndjekë.Faleminderit!  

1109 06.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi të dhëna 

statistikore për 

provimet e 

maturës 

06.09.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, e cila ka ardhur në 

adresën tonë zyrtare.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të zj.....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1110 06.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kërkesën 

paraprake për 

pension 

07.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se mosha e daljes në pension të plotë pleqërie 

për gratë, për periudhën 01.01.2022 -31.12.2022, është 61 

vjec e 4 muaj dhe 37 vjet e 8 muaj pune. Nëse aplikantit i 

duhet më shumë se një vit kohe për t`i lindur e drejta e 

përfitimit të pensionit të pleqërisë (rast i cili jeni dhe Ju), 

duhet të aplikojë shërbimin: “Kërkesë paraprake për përfitim 

pensioni pleqërie”, në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

2302. Logohuni më të dhënat Tuaja në e-albania, klikoni 

linkun e shërbimit dhe në brendësi të aplikimit do të gjeni 

edhe dokumentacionin e nevojshëm që do të ngarkoni në 

aplikim. Kujtojmë se dokumentacioni duhet të jetë ne pormat 

PDF. Bashkëlidhur linku i tabelës së moshës për pension 

pleqërie.  

http://www.issh.gov.al/wp-

content/uploads/2014/02/Tabela_moshes_daljes_pension.pdf

. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2302
http://www.issh.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/Tabela_moshes_daljes_pension.pdf
http://www.issh.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/Tabela_moshes_daljes_pension.pdf


pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. Faleminderit  

1111 06.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

për certifikatë 

rezidente për 

individ 

07.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni shërbimin: “Aplikim për 

certifikatë rezidence për individë” në linkun:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13940. Shërbimi elektronik "Aplikim për certifikatë 

rezidence për individët" ju mundëson qytetarëve pajisjen me 

certifikatën e rezidencës me vulë elektronike, dokumentin 

vërtetues të pagesës së detyrimeve tatimeve për të ardhurat 

globale në Shqipëri me qëllim shmangien e taksimit të 

dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në çdo shtet me 

të cilët Shqipëria ka një marrëveshje/koventë tatimore. Pas 

përpunimit të kërkesës për certifikatën e rezidencës nga 

Drejtoria e Tatimeve, ju do të njoftoheni me e-mail për 

miratimin apo refuzimin e kërkesës. Vërtetimin e përfunduar 

me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin 

"Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-

Albania. Për cdo problematike kontaktoni Drejtorinë e 

Përgjithëshme të Tatimeve në adresën email:e-

tatime@tatime.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 

1112 07.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi ngarkimin 

e dokumentit në 

pdf gjatë 

aplikimit 

07.09.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se në aplikim jeni të detyruar të ngarkoni 

dokumentet që janë detyrim për t`u ngarkuar nga aplikanti, 

jo dokumentet që janë cilësuar si detyrim për t`u siguruar 

nga administrata. Nëse keni më shumë dokumentacion se sa 

lejojnë rubrikat në aplikim, lutemi dërgojini me rrugë postare 

duke shënuar 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13940
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13940
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mailto:e-tatime@tatime.gov.al
mailto:e-tatime@tatime.gov.al


19:00. Faleminderit  

1113 06.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

kopje të lejes 

zhvillimore 

07.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kartelën zhvillimore, ose më saktë Lejen e 

zhvillimit, e zotëron zhvilluesi i asaj prone. Subjekti ndërtues 

ka aplikuar lejen e zhvillimit dhe lejen e ndërtimit. Ju si 

porositës, mund të regjistroni kontratën e porosisë duke 

aplikuar shërbimin “Aplikim për regjistrimin e akteve 

noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe 

pronarëve të truallit apo me subjektet e treat”, vetëm pasi 

ndërtuesi apo zhvilluesi të kenë regjistruar në ASHK lejen e 

zhvillimit dhe lejen e ndërtimit. 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 

1114 06.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

07.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se ju duhet të pajiseni me certifikatë trungu 

familjar. Certifikatat e trungut familjar nuk mundësohen në 

e-albania. Për këto certifikata procedohet si më poshtë: Për 

Tirana qytet, do paraqiteni pranë Bashkisë Tiranë për tu 

pajisur me certificatë trungu. Për fshatrat, do paraqiteni 

pranë Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha bashkitë e 

komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, certifikatat merren 

pranë Prefekturave të qarqeve respektive. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1115 06.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi regjistrimin 

e pronës 

07.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kërkesa që parashtroni është e pa plotë. Për 

T`Ju informuar se cili është shërbimi që duhet të aplikoni për 

regjistrimin e pronës, duhet të na kishit referuar se cila është 

forma e përfitimit të pronës. 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 

1116 07.09.2022 Kërkesë për 07.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 



informacion 

mbi pajisjen me 

certifikata që 

datojnë para 

vitit 2010 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me Certificatë që datojnë 

para vitit 2010 nuk mundësohen në e-albania. Ju duhet të 

paraqiteni në Zyrën e Gjendjes Civile të arkivave pranë 

Prefekturës së Qarkut Tuaj. Kjo vlen për të gjitha qarqet, 

përjashtuar qarku Tiranë. Për Qarkun e Tiranës, procedohet 

si më poshtë vijon: Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë 

Bashkisë Tiranë për tu pajisur me certificatë. Për fshatrat, do 

paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut Tiranë. Për të gjitha 

bashkitë e komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, 

certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve respektive. 

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. Faleminderit!  

1117 07.09.2022 Kërkesë për 

informacion e 

pa qartë 

07.09.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Ju interesoheni për procedurën dhe dokumentat 

që duhen për lidhje martese? 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 

1118 07.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për pajisjen me 

librezë 

kontributesh 

07.09.2022 Përshëndetje znj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj..... kërkon 

të informohet për procedurën e pajisjes me librezë 

kontributesh.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj...Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1119 07.09.2022 Kërkesë për 07.09.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 



asistencë për 

pajisje me 

certifikatë 

martese pas vitit 

2010 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të Znj....., e cila kërkon të 

pajiset me certifikatë martese të lidhur pas vitit 2010 dhe nuk 

i gjenerohet nga e-albania.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj. Faleminderit!   

1120 07.09.2022 Kërkesë për 

asistencë në 

lidhje me 

dërgimin e 

dokumentave 

nëpërmjet e-

albania 

07.09.2022 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 

1121 07.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi afatin e 

tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës 

08.09.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se afati ligjor maksimal i përfitimit të bonusit 

të lindjes, i tërheqjes së cekut në Shërbimin Social Shtetëror 

dhe i tërheqjes së vlerës monetare në bankë, është 364 ditë 

nga dita e lindjes së fëmijës. Pas këtij afati, e humbet të 

drejtën e bonusit.  Pagesat do të ekzekutohen në çdo bankë 

Credins. Dokumentacioni për tërheqjen e bonusit nga njëri 

prej prindërve është:   

 Certifikatë personale e bebit, me shënimin për 

bonusin e bebes;   

 Certifikatë familjare, me shënimin për bonusin e 

bebes;   

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit të të dy 

E plotë Nuk ka 



prindërve.   

Në rastet kur çeku do të tërhiqet nga një familjar kërkohet 

pajisja me prokurë të posaçme për tërheqjen e çekut të 

bebes. 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  
1122 07.09.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

në e-albania 

08.09.2022 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 

1123 08.09.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

në e-albania 

09.09.2022 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 

1124 08.09.2022 Kërkesë për 09.09.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 



informacion 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të z...., i cili kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i 

përket lidhjes së martesës, të cilën nuk mundi ta kryej kur e 

kishte parashikuar.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj. Faleminderit!   

1125 08.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e vecimit nga 

trungu familjar 

dhe ndryshim 

vendbanimi 

09.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për të bërë vecimin nga familja ju mund ta kryeni përpara 

punonjësit të gjendjes civile ku ju keni vendbanimin. Nuk 

është e nevojshme prezenca e të gjithë familjarëve. Më pas 

mund të procesoni me ndryshimin e vendbanimit duke 

aplikuar shërbimin: “Aplikim për ndryshim/saktësim 

vendbanimit” ose në linkun:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14419. Dokumentat që duhet të bashkëlidhni duhet të jenë në 

formatin pdf dhe mund të jenë një nga dokumentat e 

mëposhtme:   
 Certifikatë pronësie  
 Kontratë qiraje  
 Akt - përdorim banese  
 Letërnjoftim elektronik brenda afatit të vlefshmërisë  

Nëse në certifikatën familjare, figuroni edhe me pjestarë të 

tjerë të familjes, fillimisht do kërkoni Vecim familje, pastaj 

do bëni ndryshimin e vendbanimit. Për cdo pyetje ose 

paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga 

e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

E plotë Nuk ka 
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1126 11.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për regjistrim 

fillestar biznesi 

12.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të hapur një biznes duhet të 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. Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e 

nevojshme mbi formën e shoqërisë të cilën do të 

regjistroni. Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të 

formularit. Punonjësi i QKB-së proceson kërkesën e ardhur 

dhe në varësi të vendimit që merret i kthen përgjigje me e-

mail subjektit aplikues, 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.al, në rubrikën “Regjistrimi”, duke 

klikuar në linkun “Instruksione për regjistrimin tatimor”. 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 

1127 10.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e plotësimit të 

akt verifikimit 

12.09.2022 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930
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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  

1128 10.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për pajisjen me 

dublikat dëftese 

shkollës mesme 

12.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse e keni mbaruar arsimin e mesëm tre 

deri pesë vitet e fundit, do të paraqiteni pranë shkollës ku 

keni studiuar për të paraqitur kërkesën për tù pajisur me listë 

notash dhe vërtetim mbarimi të shkollës së mesme.    
Nëse shkollën e keni mbaruar vite me parë, ju informojmë 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, 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 

1129 10.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e pajisjes me 

vërtetim që nuk 

kam biznes 

12.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për T`u pajisur me vërtetim që nuk keni 

biznes, do të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shëbimin'' Vërtetim për individë të paregjistruar" në linkun e 

mëposhtëm: 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1117

E plotë Nuk ka 

https://arkiva.gov.al/dokumente-biografike/
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175


5. Klikoni linkun dhe plotësoni të dhënat. Vërtetimin do ta 

gjeni në seksionin"Dokumentet e mia" në llogarinë Tuaj në 

e-albania pas një dite pune.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

1130 10.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni

n regjistrim dhe 

përfitim bonusi 

fëmije 

12.09.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se është detyrim ligjor regjistrimi i fëmijës Tuaj edhe 

pranë Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar. Ky 

regjistrim nuk mund të bëhet nëpërmjet portalit e-albania por 

mund ta kryhet nga një i afërmi juaj pranë Zyrave të 

Gjendjes Civile.  Për të kryer regjistrimin e fëmijës në 

regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, duhet të 

dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta:  

 Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë 

regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve elektronike 

të Dy prindërve;  
 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të 

jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer në 

gjuhë n shqipe dhe i noterizuar.  

Në përfundim të regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim 

përftimin e bonusit, nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 

(Dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 

bonusin e lindjes”.  Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin 

e aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën 

familjare dhe Certifikatën personale të të porsalindurit. 

Tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.  Personi i autorizuar (i 

pajisur me prokurë të posacme) duhet të paraqitet pranë 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175


Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e financës, me qëllim 

dorëzimin e Dy certifikatave (familjare dhe lindje e fëmijës) 

dhe përftimin e çekut të bonusit të lindjes, sipas masës së 

përcaktuar.   Për cdo pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit 

(online chat) nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit!  

1131 10.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

12.09.2022 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 

1132 10.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për ndryshim 

vendbanimi 

12.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë sërish ndryshimin e 

vendbanimit, do të bëni aplikim të ri dhe do veproni njëlloj 

sic keni vepruar për ndryshimin e vendbanimit të 

mëparshëm. Do logoheni me të dhënat Tuaja në e-albania 

dhe do aplikoni shërbimin "Aplikim për ndryshim/Saktësim 

Vendbanimi" në linkun e mëposhtëm: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14419. Në aplikim do të ngarkoni në format PDF një nga 

dokumentet e mëposhtme:  

 Kopje të noteruar të certifikatës së pronësisë;  
 Kontratë noteriale qeraje;  
 Akt noterial përdorimi banese.  

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419


pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.  Faleminderit!  

1133 09.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi orarin e 

tërheqjes së ID 

kartë dhe 

pasaportë 

biometrike 

12.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se tërheqja e Letërnjoftimit elektronik bëhet 

pranë pikës ALEAT ku keni aplikuar nga e hëna në të premte 

nga ora 08.00 deri në orën 16.00. Tërheqja e pasaportës 

biomemetrike bëhet pranë Drejtorisë së Policisë nga e hëna 

në të premte nga ora 08.00 deri në orën 16.00. 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 

1134 11.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

nr reference për 

regjistrimin në 

klasë e dhjetë 

12.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pasi keni aplikuar shërbimin “Regjistrimi 

në klasën e dhjetë” nga llogaria e prindit të e-albania, 

aplikimi Juaj duhet të pajiset patjetër me numër reference 

aplikimi. Nëse nuk jeni pajisur me numër refrence aplikimi, 

duhet të provoni të riaplikoni. Nëse kur riaplikoni, u rezulton 

mesazhi “Ju keni një aplikim të mëparshëm” duhet të 

kontaktoni me email këto dy adresa:  

regjistrimineshkolle@arsimi.gov.al;  

helpdesk@e-albania.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 

1135 11.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek qytetari 

për pajisjen me 

vërtetim që ska 

të ardhura në 

Shqipëri 

12.09.2022 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, i cili për efekt 

dokumenti i duhet të pajiset me një vërtetim që nuk ka të 

E deleguar Nuk ka 
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ardhura në Shqipëri. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

kërkesës së qytetarit për procedurën që duhet të 

ndjekë.Faleminderit! 

1136 10.09.2022 Kërkesë e 

paqartë 

12.09.2022 Përshëndetje,   Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Cili është shërbimi që keni kryer tek 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 

1137 09.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

nëse ka arritur 

në QSHA 

dokumentacioni 

për njehësim 

diplome 

12.09.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar të 

zj.Rrafshi, e cila interesohet nëse dokumentacioni për 

njehësim diplome ka arritur pranë QSHA-së.Lutemi, një 

përgjigje drejtuar zj….Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

1138 12.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek për 

pajisjen me 

vërtetimet e 

provimeve të 

maturës 

12.09.2022 Përshëndetje z.Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku z.... kërkon të 

informohet me procedurën që duhet të ndjek për pajisjen me 

vërtetimet e mëposhtme.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 



1139 02.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pagesën e 

AKCIZES 

12.09.2022 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 zj….., e cila kërkon informacion 

se cili nga dy subjektet ka detyrim të paguaj 

AKCIZEN.   Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1140 12.09.2022 Kërkesë për nr 

kontakti të 

ADISA 

12.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në këtë adresë 

emaili ose 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 

1141 12.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek për 

regjisrimin e 

fëmijës jashtë 

martesor 

13.09.2022 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 mbiemrin që duhet të marr fëmija?S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1142 12.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

disa dokumenta 

për përfitim 

pensioni në Itali 

13.09.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për tu pajisur me dokumentat e kërkuara 

nga ju duhet të veproni si mëposhtë vijon:  
 Deklarata e institucionit të sigurimeve shoqërore 

dhënë nga shteti i huaj që vërteton se aplikanti dhe 

bashkëshorti nuk përfitojnë asnjë pension (DIREKT 

OSE PENSION SOCIAL) ose, nëse po, të vërtetojë 

shumën neto në euro për vitin aktual dhe atë të 

E plotë Nuk ka 



mëparshëm   
Nëse ju nuk merrni pension në shtetin shqiptar duhet të 

paraqiteni pranë sporteleve të Postës Shqiptare për tu 

pajisur me një vërtetim negativ nga Instituti i Sigurimeve 

Shoqërore.  

 Deklarata e organit tatimor dhënë nga shteti i huaj se 

aplikanti dhe bashkëshorti nuk kanë të ardhura në 

shtetin e huaj dhe një kopje autentike e deklaratës së 

fundit të të ardhurave të paraqitur.  
Për tu pajisur me dokumentin e kërkuara nga ju duhet të 

aplikoni nëpërmjat portalit e-albania shërbimin: "Vërtetim 

për individ të paregjistruar" ose në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11175. Kthimi i përgjigjes elektronike dhe i materialeve të 

kërkuara nga kërkuesi kryhet nëpërmjet dërgimit tek 

“Dokumentet e mia” në e-Albania. Hapi tjetër është që 

dokumenti merr një vulë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve. 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.  
 Deklaratë e organit kadastral shtetëror dhënë nga 

shteti i huaj që vërteton se aplikanti dhe bashkëshorti 

nuk zotërojnë asnjë pronë ose, nëse po, të jap një një 

vërtetim kadastral që tregohen pronat në pronësi 

jashtë vendit.  ** 1    
Për tu pajisur me dokumentin e kërkuara nga ju duhet të 

aplikoni nëpërmjat portalit e-albania shërbimin: Aplikim për 

lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv për të gjithë territorin) 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


ose në linkun 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13978. Kthimi i përgjigjes elektronike dhe i materialeve të 

kërkuara nga kërkuesi kryhet nëpërmjet dërgimit tek 

“Dokumentet e mia” në e-Albania dhe informimit me e-mail 

për shkarkimin e përgjigjes elektronike. Gjithashtu ju 

njoftojmë që dokumenti duhet të marr një vulë pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës në adresën: Rruga Dora D'Istria, Tirana. Më pas, 

të gjitha dokumentet nëse do të përdoret jashtë vendit duhet 

përkthyer në përkthyes të licensuar nga Ministria e 

Drejtësisë, noterizuar dhe më pas të legalizohet në 

institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën 

dhe Punët e Jashtme. Aplikimet për legalizimin e 

dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare. Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1143 13.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për pajisje me 

dokumenta që 

datojnë para 

2010 

14.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se te gjitha certifikatat që datojnë akte (lindje, 

martese, vdekje, etj) para vitit 2010, nuk mundësohen në e-

albania. Për këto certifikata procedohet si më poshtë: Për 

qytetarët e Tiranës, certifikatat merren tek Bashkia Tiranë.  
Për rrethinat e Tiranës merren tek Prefektura Tiranë. Për të 

gjitha bashkitë e komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, 

certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve 

respektive. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1144 13.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi afatin e 

14.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se tërheqja e Leternjoftimit elektronik bëhet 

pranë pikës ALEAT ku keni aplikuar nga e hëna në të premte 

E plotë Nuk ka 



tërheqjes së 

tërheqjes së ID 

dhe pasaportës 

biometrike 

nga ora 08.00 deri në orën 16.00. Tërheqja e pasaportës 

biometrike bëhet pranë Drejtorisë së Policisë nga e hëna në 

të premte nga ora 08.00 deri në orën 16.00. Lidhur me 

pyetjen Tuaj se nuk Ju ka ardhur njoftim, Ju bëjmë me 

dije se njoftimi për tërheqjen e dokumenteve nuk është 

pjesë e procedurës. Respektoni afatin ligjor. Në ditën e 

15-të të aplikimit paraqituni pranë ALEAT për 

letërnjoftimin elektronik, dhe pranë Drejtorisë së Policisë 

për pasaportën biometrike. Gjithashtu ju njoftojmë se në 

kuponin e aplikimit keni një kod 18 shifror, i cili ndodhet 

poshtë barcode-it me të cilin mund të gjurmoni 

aplikimin. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

1145 13.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e aplikimit për 

leje ndërtimi 

14.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë leje ndërtimi për shtesën që 

referoni duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin “Aplikimi për Leje Ndërtimi (e-Lejet)” në linkun 

e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6093. Kategoria që përfshin aplikimin Tuaj është, aplikim 

për lëshimin e një leje ndërtimi sipas kategorisë duke 

përfshirë leje për një ndërtim të ri, prishje ndërtimi apo 

shtesë në ndërtimin ekzistues. Po këtu, do te gjeni 

dokumentacionin për secilin tip leje ndërtimi. Lidhur me 

cmimet apo tarifat e taksat vendore, Ju bëjmë me dije se 

llogaritjet janë kompetencë e institucionit që i drejtohet 

aplikimi, apo kërkesa për leje ndërtimi.  Bashkëlidhur kartela 

informative për ndërtimet e reja deri në 250 metër katror. 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.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6093
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6093
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6093


1146 13.09.2022 Kërkesë për 

asistencë mbi 

përfundimin e 

aplikimit për 

certifikatë 

rezidence 

tatimore 

14.09.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një foto 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 plotë Nuk ka 

1147 14.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e regjistrimit të 

krediteve për 

punonjësit e 

shëndetësisë. 

14.09.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku z.... i,  kërkon të bëj 

regjistrimin e krediteve për punonjësit e shëndetësisë.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të z....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1148 14.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi përfitimin e 

bonusit 5000 

lek nga Bashkia 

14.09.2022 Përshëndetje e nderuar,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë 

me dije se për të marr informacionin e kërkuar nga ju duhet 

të paraqiteni pranë Bashkisë për tu interesuar nëse jeni 

përfitues dhe në cilën Bankë të nivelit të dytë të 

interesoheni.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 

1149 14.09.2022 Kërkesë për 

asistencë mbi 

pajisjen me 

fjalëkalim të 

certifikatës 

elektronike 

15.09.2022 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, 

E deleguar Nuk ka 



gjeni  mëposhtë kërkesën e qytetarit për asistencë për pajisje 

me fjalëkalim të certifikatës elektronike. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit! 

1150 14.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kryerjen e 

aplikimit për 

pasaportë 

biometrike 

15.09.2022 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 

kur aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet pervec ngarkimit te fotos, edhe 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së 

përshpejtuar. Pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni me 

sms dhe e-mail brenda 7 diteve 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.  

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. Gjithashtu, Ju mund të 

gjurmoni statusin e aplikimit nëpërmjet numrit të 

referencës së aplikimit. Nëse statusi rezulton përfunduar 

rezervoni dhe paraqituni tek Aleat. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

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


118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1151 15.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi 

dokumentacioni

n që duhet të 

dorëzoj për 

pajisjen me 

certifikatë 

tatimore 

rezidence 

15.09.2022 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 zj…., e cila kërkon informacion 

mbi dokumentacionin që duhet të dorëzoj për pajisjen me 

certifikatë tatimore rezidence.Lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1152 14.09.2022 Kërkesë për 

kontakte të 

ADISA 

15.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në këtë adresë 

emaili ose 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 

1153 15.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi 

dokumentacioni

n dhe 

procedurën e 

lidhjes së 

martesës 

15.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës:  

1. Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme.  
2. Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin.  

3. Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa.  
Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë:  

1. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes;  

E plotë Nuk ka 



2. certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”;  
3. fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit. Nëse martesa do të lidhet në 

një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor nga shpallja e 

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente:  
1. certifikatë lindje;  

2. certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”;  
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!  

1154 15.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mos 

legalizimin e 

banesës 

15.09.2022 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 arsyet se përse nuk mund të legalizohet 

banesa e tij?S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1155 15.09.2022 Kërkesë për 15.09.2022 Përshëndetje z...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 



pajisjen me 

password për të 

aksesuar nr e 

krediteve 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj....,  kërkon të 

pajiset me password për të aksesuar nr e krediteve.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të zj......Faleminderit!  

1156 15.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi afatin e 

tërheqjes së 

pasaportës 

biometrike 

15.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se tërheqja e pasaportës biometrike bëhet 

pranë Drejtorisë së Policisë nga e hëna në të premte nga ora 

08.00 deri në orën 16.00. Lidhur me pyetjen Tuaj, Ju 

bëjmë me dije se në ditën e 15-të të aplikimit paraqituni 

pranë Drejtorisë së Policisë për pasaportën 

biometrike. Gjithashtu ju njoftojmë se në kuponin e 

aplikimit keni një kod 18 shifror, i cili ndodhet poshtë 

barcode-it me të cilin mund të gjurmoni aplikimin. Për 

cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1157 15.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi vonesën në 

lëvrimin e 

shërbimit 

regjistrim 

kontrate 

dhurimi. 

16.09.2022 Përshëndetje zj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim 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 vonesën në lëvrimin e shërbimit regjistrim 

kontrate dhurimi. Pagesa është kryer më 

04.05.2022.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 



1158 15.09.2022 Kërkesë e 

paqartë 

16.09.2022 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 plotë Nuk ka 

1159 15.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e pajisjes me 

PIN-in e kartës 

së identitetit. 

16.09.2022 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...., e cila kërkon të pajiset 

me PIN-in e kartës së identitetit. S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1160 16.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

që duhet 

të ndjeki për 

pajisje me leje 

përdorimi 

16.09.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të z...., i cili kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki për pajisje me 

leje përdorimi.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1161 17.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi afatet e 

levrimit të 

shërbimit 

20.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se afati ligjor për Tù pajisur me certifikatë 

pronësie, kopje kartele të pasurisë, kopje fragmenti të hartës 

kadastrale, është 30 dite. Fleta e aplikimit merr afatin ligjor 

të vetëm një shërbimi, ndërkohë që në hapin e dytë keni 

E plotë Nuk ka 



certifikatë 

pronësie 

shtuar dhe dy shërbime të tjera.Nëse keni tejkalim të afatit 

ligjor të lëvrimit të shërbimit, dërgoni email në 

informacion@adisa.gov.al duke vendosur bashkëlidhur 

kopjen 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 

1162 17.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

e pajisjes me 

cerifikatë lindje 

20.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë certifikatë nga akti i lindjes, 

për aktet e lindjes të regjistruara pas vitit 2010, duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin“ Certifikatë nga akti i lindjes” në linkun e 

mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11176. Ndërsa për aktet e regjistruara para vitit 2010, duhet 

të paraqiteni në zyrën e arkivave në Prefekturën e Qarkut ku 

është regjistruar akti i lindjes.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

1163 17.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

e shpalljes së 

martesës 

20.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marr certifikatën që kërkoni hapi i 

parë është  shpallja e martesës  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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11176


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! 

1164 18.09.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

20.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

informojmë se nëse nuk keni akses tek emaili me të cilin jeni 

E plotë Nuk ka 



e-albania 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  

1165 18.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

e marrjes së 

kujdestarisë së 

personit të 

sëmur 

20.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se kushtet për të përfituar pension invaliditeti 

dhe kujdestari për personin e sëmurë e vlerëson sistemi 

shëndetësor. Në kërkesën Tuaj për informacion nuk referoni 

nëse nëna Juaj është përfituese e skemës së sigurimeve 

shoqërore për pension invaliditeti, (KMCAP). Gjithsesi, 

kompetentë mbeten mjekët specialistë dhe komisioni i 

vlerësimit të aftësisë për punë dhe kujdestari. 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 

1166 18.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

e pajisjes me 

letërnjoftim 

20.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura e pajisjes me letërnjoftim 

elektronik (kartë identiteti) është si më poshtë vijon: Nëse 

pajisja me kartë identiteti është për herë të parë, duhet të 

paraqiteni pranë zyrës së gjendjes civile të pajiseni me 

vërtetim banor i njësisë për pajisje për herë të parë me 

leternjoftim elektronik. Blini kuponin në sportelet e postës 

shqiptare. Rezervoni takimin tek ALEAT në adresën 

rezervo.aleat.al. Sjellim në vëmendje se kur nuk është pajisje 

për herë të parë, duhet të rezervoni vetëm në pikën ALEAT 

që i korrespondon qytetit tuaj dhe njësisë Tuaj administrative 

E plotë Nuk ka 



të blini kuponin dhe të paraqiteni në cdo pikë 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!  

1167 19.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

e rinovimit të 

pasaportës 

20.09.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të gjitha pasaportat që kanë datë lëshimi 

pas datës 31.12.2011 nuk është e nevojshem aplikimi 

/plotësimi i formularit të Komisariatit të Policisë në e-

albania. Hapat që duhet të ndiqni për rinovimin e pasaportës 

janë:   

 Blini kuponin në postë për pasaportë me procedurë 

normale ose të përshpejtuar në varësi të kohës suaj;   
 Rezervoni takimin tuaj në ALEAT, në adresën: 

www.rezervo.aleat.al  
 Në ditën dhe orën që do të rezervoni për takim do të 

paraqiteni pranë ALEAT duke pasur me vete 

pasaportën e vjetër dhe kuponin.  
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 

1168 19.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

e plotësimit të 

AV 

20.09.2022 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 

E plotë Nuk ka 



19:00. Faleminderit  

1169 16.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

e njësimit të 

diplomës 

20.09.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të dërgoni dokumentat me postë në 

QSHA pa kryer aplikimin on line dhe specialistët përkatës do 

të procedojnë me dosjen tuaj. Ju lutem, ruani dokumentat 

edhe në formë elektronike që nëse sistemi regullohet ju të 

kryeni dhe aplikimin online. Ju lutem, gjeni më poshtë 

linkun e procedurës dhe paraqisni dokumentat si më poshtë:  
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-

2021.pdf  
1. Formularin e aplikimit, i cili shkarkohet në faqen e 

QSHA. http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/njesi

m_arsimi_larte.pdf  

2. Diplomën e pajisur me vulë apostile, përkthyer dhe 

noterizuar.  

3. Listën e notave, të pajisur me vulë apostile, përkthyer 

dhe noterizuar.  

4. Faturën e pagesës në favor të QSHA pranë çdo banke 

të nivelit të 

dytë. http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_

arketim.pdf  

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1170 17.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi dokumentin 

e humbur në 

zyrat ADISA 

20.09.2022 Përshëndetje,Të lutem komuniko me qytetarin nëpërmjet 

emailit nëse e ka harruar ID kartë tek zyra 

ADISA.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

1171 17.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

që 

20.09.2022 Përshëndetje znj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

E deleguar Nuk ka 

http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-2021.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-2021.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/njesim_arsimi_larte.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/njesim_arsimi_larte.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_arketim.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_arketim.pdf


duhenndjekur 

në fillim për 

leje pune apo 

qëndrimi 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në email-in tonë zyrtar 

ku qytetari interesohet se cila nga lejet duhet aplikuar e para? 

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  

1172 19.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

për lidhje 

martese 

20.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Suaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se procedura për të bërë shpalljen e martesës 

është si mëposhtë vijon: Në rastin e lidhjes së martesës me 

një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i 

huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të 

legalizuar, përkthyer, noteruar:  

 Çertifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile;  
 Dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për 

leje lidhje martese);  
 Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj;  
 Fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë 

pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm:  
 Certifikatë lindje;  

E plotë Nuk ka 



 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!  

1173 17.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi listat e 

këstit të 4-të të 

përndjekurve 

politik 

20.09.2022 Përshëndetje zj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim 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 qytetarit, i cili kërkon të 

informohet mbi listat e këstit të 4-të të përndjekurve politik? 

S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1174 19.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

20.09.2022 Përshëndetje,   Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

E plotë Nuk ka 



mbi vonesën në 

lëvrimin e 

shërbimit 

informojmë. Na vini në dispozicion fletën e aplikimit në 

mënyrë që tia kalojmë drejtorisë përkatëse. Për cdo pyetje 

ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 

ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!   

1175 16.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

interesohet nëse 

është e 

nevojshme 

pajisja me 

licencë për 

aktivitetin me 

objekt "Kurse 

dhe zhytje, 

turizëm detar". 

20.09.2022 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 emaili-in tonë zyrtar ku 

studio ligjore interesohet nëse është e nevojshme pajisja me 

licencë për aktivitetin me objekt "Kurse dhe zhytje, turizëm 

detar". 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 

1176 19.09.2022 Kërkesë për 

informacion për 

kërkesën e tij 

për shërbimin, 

për ndërtim në 

proces 

legalizimi 

20.09.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku z....., kërkon të 

informohet për kërkesën e tij për shërbimin, për ndërtim në 

proces legalizimi.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z...Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1177 17.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

20.09.2022 Përshëndetje! Në lidhje me sa keni shkruar, ju bëjmë me dije 

se, ju përfitoni të ardhura nga barrëlindja nëse jeni të 

E plotë Nuk ka 



mbi përfitimet 

pas lindjes 

siguruar (nëpërmjet punësimit ose vetëpunësimit) të cilët 

plotësojne kushtet e nenit 27, te ligjit nr. 7703, datë 

11.05.1993, "Për sigurimet shoqërore në Republikën e 

Shqipërisë", i ndryshuar,  në të cilin është përcaktuar si në 

vijim: E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar 

për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 

muaj  periudhë sigurimi në total (këtu përfshihen të gjitha 

punët e kryera në vite), deri në momentin që i lind e drejta 

për përfitim të paralindjes, dhe nga këto 12 muaj të paktën 

një muaj sigurim ta ketë gjatë shtatëzanisë. 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!  

1178 18.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi përfitimin e 

ndihmës 

ekonomike  

20.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se duhet të paraqiteni pranë  Njësisë 

Administrative për tu informuar përsa i takon ndihmës 

ekonomike.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 

1179 20.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi regjistrimin 

e dëshmisë së 

trashëgimisë 

20.09.2022 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 regjistrimin e 

aktit të trashigimisë” ose në linkun:  https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9467 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 plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9467
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9467
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx


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.  Sigurisht 

që mund të vendosni dhe kontratën e blerjes.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!  

1180 20.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

e ndryshimit të 

vendbanimit 

20.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije ju 

mund të paraqiteni pranë sporteleve të Gjendjes Civile.  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 

1181 20.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

për pajisje me 

leje qëndrimi 

për shtetasen e 

huaj së cilës i 

ka mbaruara 

leja provizore 

20.09.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku Zyra ligjore "Legal 

& Tax Albania" kërkon të informohet mbi aplikimin për 

pajisje me leje qëndrimi për shtetasen e huaj së cilës i ka 

mbaruara leja provizore? Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1182 20.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi rregullsinë 

e 

20.09.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

E deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


dokumentacioni

n dërguar pranë 

QSHA për 

njësim diplome 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar të 

z….., i cili interesohet nëse dokumentacioni për njehësim 

diplome nisur më datë 15.09.2022 është në rregull? Lutemi, 

një përgjigje drejtuar z…..Faleminderit  

1183 20.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

nëse ka akte 

administrative 

në fuqi për 

aktivitetin me 

objekt "Kurse 

dhe zhytje, 

turizëm detar 

20.09.2022 Përshëndetje zj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emaili-in tonë zyrtar ku 

studio ligjore interesohet nëse është e nevojshme pajisja me 

licencë për aktivitetin me objekt "Kurse dhe zhytje, turizëm 

detar". Nga komunikimi zyrtar me QKB-në na komunikuan 

se nuk ka licencë të lëshuar nga ose nepermjet QKB për këtë 

veprimtari specifike. Pyetja është nëse ka akte të tjera 

administrative për këtë veprimtari  

Lutemi, një përgjigje drejtuar subjektit. 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 

1184 20.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

personale pasi 

ka lënë 

shtetësinë 

shqiptare 

21.09.2022 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 qytetares, e cila kërkon të 

E deleguar Nuk ka 



informohet mbi pajisjen me certifikatë pasi ka lënë shtetësinë 

shqiptare.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj. Faleminderit!   

1185 21.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e pajisjes me 

vërtetim hyrje – 

dalje në 

momentin që 

sistemi nuk 

funksionon 

21.09.2022 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 zj...., e cila interesohet për 

procedurën e pajisjes me vërtetim hyrje - dalje.Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1186 20.09.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

në llogarinë e-

albania 

21.09.2022 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 

1187 20.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi regjistrimin 

e biznesit dhe 

nëse është e 

nevojshme 

pajisja me 

21.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të hapur një biznes, apo si quhet 

ndryshe, për tu pajisur me NIPT, nëse jeni person i vetëm, 

duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin 

“Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik” në linkun 

e mëposhtëm:  

https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930


licencë albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

4930  
Nëse biznesi do të jetë në formën e një shoqërie të thjeshtë 

apo me përgjegjësi të kufizuar (shpk) duhet të aplikoni 

shërbimin “Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive 

kolektive, komandite, me përgjegjësi të kufizuar, dhe të 

thjeshta” në linkun e mëposhtëm:   

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13759  
Në rastin e formës së dytë të regjistrimit sjellim në vëmendje 

se: Për dërgimin me sukses të aplikimit, nevojitet detyrimisht 

nënshkrimi elektronik i formularit të plotësuar të 

aplikimit. Për pajisjen me nënshkrim elektronik, aplikoni 

përmes shërbimit: “Aplikim për pajisje me nënshkrim 

elektronik për qytetarët/bizneset”. Për të marrë informacion 

lidhur me licencat po Ju dërgojmë linkun e shërbimit në e-

albania ku gjeni tipet e licencave dhe dokumentacionin 

përkatës.  
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

4607. Për më shumë informacion dërgoni email 

ne info.qkb@qkb.gov.al. Faleminderit  

1188 20.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

mandat pagese 

për aplikimin e 

Nulla di Osto 

21.09.2022 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 qytetarit, i cili kërkon të informohet 

mbi pajisjen me mandat pagese për aplikimin e Nulla di 

Osto. Lutemi për një përgjigje nga ana juaj. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13759
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13759
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13759
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
mailto:info.qkb@qkb.gov.al


1189 21.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi regjistrimin 

e krediteve për 

punonjësit e 

shëndetësisë 

dhe në e-albania 

nuk e kryen dot 

21.09.2022 Përshëndetje z....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj. ...,  kërkon të bëj 

regjistrimin e krediteve për punonjësit e shëndetësisë dhe në 

e-albania nuk e kryen dot.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të zj.   Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1190 21.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

martese 

21.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se 

Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i martesës (shqip / 

në gjuhë të huaj)" u mundëson qytetarëve shqiptarë të 

aplikojnë online dhe të gjenerojne certifikatë nga akti i 

martesës me vulë elektonike me vlefshmëri të plotë ligjore. 

Për aplikim mund të klikoni dhe në linkun:   

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11178. Në rastet kur martesa është lidhur nga viti 2010 deri tani, 

certifikata e aktit të martesës në shqip ose gjuhë të huaj do të 
shfaqet menjëherë. Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me 

vlerë të plotë ligjore; Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1191 21.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mundësinë 

e rihapjes së 

plotësimit të 

formularit A1Z. 

21.09.2022 Përshëndetje z....,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj..... kërkon të 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178


informohet mbi mundësinë e rihapjes së plotësimit të 

formularit A1Z. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

të zj. ...Faleminderit!  

1192 21.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi statusin e 

aplikimit të 

regjistrimit të 

markës me datë 

16.09.2022 

21.09.2022 Përshëndetje zj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar ku 

studio ligjore ….. interesohet për statusin e aplikimit të 

regjistrimit së markës me datë 16.09.2022.Lutemi, një 

përgjigje drejtuar subjektit.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 

1193 21.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

vërtetim 

denoncimi të 

dokumentave 

kur sistemi nuk 

është funksional 

21.09.2022 Përshëndetje, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku z…..,  kërkon të 

informohet për procedurën që duhet të ndjek për pajisjen me 

vërtetim denoncimi të dokumentave kur sistemi nuk është 

funksional? Lutemi, një përgjigje drejtuar 

qytetarit.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1194 21.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kryerjen e 

shërbimit 

legalizim 

22.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë kërkesë për legalizim, duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin, “Kërkesë për legalizim të ndërtimit pa leje”, në 

linkun e mëposhtëm:  

E plotë Nuk ka 



banese https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14542. Shërbimi elektronik "Kërkesë për legalizim të 

ndërtimit pa leje" u mundëson qytetarëve të aplikojnë online 

për legalizim dhe pajisje me dokument pronësie për 

ndërtimet pa leje, të ndërtuara pas datës 10.08.1991, për të 

cilat nuk është aplikuar më parë për legalizim. Dokumentet e 

nevojshem janë:  
 Certifikatë familjare;  
 Plan rilevimi nga topograf i licensuar;  
 Foto të objektit në të katër pozicionet;  
 Shërbimi i mësipërm aplikohet në rastin kur nuk keni 

bërë vetdeklarim të ndërtimit pa leje. 
Në rast se keni bërë vetdeklarim, për të marrë informacion 

mbi ecurinë e dosjes së legalizimit të objektit Tuaj, aplikoni 

nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin: “Aplikim për 

informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat 

juridikë (privatë dhe publikë)”, në linkun e 

mëposhtëm: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9477. Procedura duhet të shoqërohet me një kërkesë me 

shkrim nga ana Juaj në format PDF, të cilën do ta ngarkoni 

në hapin e tretë të aplikimit. Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

do T`Ju pajisë me informacionin që kerkoni. 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!  
1195 21.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e ndryshimit të 

vendbanimit 

22.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë ndryshimin e vendbanimit, 

duhet të logoheni me të dhënat Tuaja në e-albania dhe do të 

aplikoni shërbimin: "Aplikim për ndryshim/Saktësim 

Vendbanimi" në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
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https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419


albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14419. Në aplikim do ngarkoni në format PDF një nga 

dokumentet e mëposhtme:  

 Kopje të noteruar të certifikatës së pronësisë;  
 Kontratë noteriale qeraje;  
 Akt noterial përdorimi banese.  

Fushat që janë me * janë të detyrueshme për t`u plotësuar. 

Nëse hasni problematika, lutem dërgoni email në adresën e 

suportit të portalit e-albania: helpdesk@e-albania.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!  

1196 21.09.2022 Kërkesë për 

reset passwordi 

22.09.2022 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 

1197 21.09.2022 Kërkesë për 

asistencë 

për një 

problem në 

llogarinë e tij 

në portalin e-

albania 

22.09.2022 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 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
mailto:helpdesk@e-albania.al


problem në llogarinë e tij në portalin e-albania. Lutemi për 

një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

1198 22.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjekë për 

mbyllje NIPT 

sekondar 

22.09.2022 Përshëndetje zj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e zj......, e cila interesohet për 

procedurën që duhet të ndjekë për mbyllje NIPT sekondar. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1199 22.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

certifikatë 

elektronike 

22.09.2022 Përshëndetje zj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e zj......, e cila interesohet  për 

aplikimin e kryer për certifikatë elektronike.Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të zj......Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1200 22.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kryerjen e 

aktit të 

verifikimit 

22.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se si 

fillim duhet të bëni një plan rilevimi sipas kërkesës së 

ASHK-së. Më pas 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 

E plotë Nuk ka 



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  

1201 22.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjekë për 

mbyllje NIPT 

sekondar 

22.09.2022 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 zj...., e cila interesohet për 

procedurën që duhet të ndjekë për mbyllje NIPT sekondar. 
Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

1202 22.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

nëse 

dokumentacioni

për martesë 

duhet me vulë 

apostile 

22.09.2022 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 nga zj……,e cila interesohet nëse 

dokumentacioni duhet me vulë apostile?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 

1203 22.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e aplikimit 

korigjim 

23.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë korrigjimin e gabimeve në 

kartelën e pasurisë, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania shërbimin “Aplikim për korrigjim gabimesh në 

kartelë” në linkun e mëposhtëm:  

E plotë Nuk ka 



gabimesh në 

kartelë 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

948. Hartoni një kërkesë me shkrim ku të shpjegoni ku 

qendron gabimi në kartelën Tuaj të pasurise dhe ngarkojeni 

në hapin e tretë të aplikimit. Dokumenti duhet të jetë në 

formatin pdf. Kostoja e këtij shërbimi është 1000 (njëmijë) 

lekë. 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  

1204 22.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për pajisje me 

certifikatë 

martese 

23.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për martesat e lidhura mbas vitit 2010, 

certifikata e martesës gjenerohet nga llogaria Juaj në e-

albania duke aplikuar shërbimin”Certifikatë nga akti i 

marteses” në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11178. Lidhur me konstatimin Tuaj, Ju bëjmë me dije se 

certifikata e aktit të martesës paraqet statusin tuaj para 

lidhjes së aktit (beqar, i divorcur, i ve). Statusin aktual e 

pasqyron certifikata Juaj personale. Pra, dokumenti që keni 

gjeneruar është ligjërisht korrekt. 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 

1205 23.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi statusin e 

aplikimit për 

certifikatë 

pronësie 

23.09.2022 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 email-in tonë zyrtar ku 

z….., interesohet për aplikimin e kryer për pajisje me 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=948
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=948
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=948
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178


certifikatë pronësie.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  

1206 22.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për pajisjen me 

certifikatë 

rezidente 

tatimore në 

situatën që 

sistemi TIMS 

nuk mund ta 

pajis me 

vërtetim hyrje-

dalje kufitare. 

23.09.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e zj....., e cila interesohet si mund 

të veprojë për pajisjen me certifikatë rezidente tatimore në 

situatën që sistemi TIMS nuk mund ta pajis me vërtetim 

hyrje-dalje kufitare. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1207 22.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për marrjen e 

shërbimit 

certifikaatë 

pronësie 

23.09.2022 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 adresën tonë zyrtare 

ku z…. interesohet për mënyrën si duhet të procedojë për 

marrjen e shërbimit të kërkuar.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 

1208 23.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kontributet 

23.09.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

E deleguar Nuk ka 



për periudhën 

nëntor-dhjetor 

2017 ku 

rezulton e 

siguruara në 

subjektin …kur 

ajo s ka punuar 

në këtë subjekt 

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 zj….., e cila kërkon informacion 

mbi kontributet për periudhën nëntor-dhjetor 2017 ku 

rezulton e siguruara në subjektin …….Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

1209 25.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mundësinë 

e regjistrimit të 

fëmijës në klasë 

të pare kur 

mbush 6 vjec në 

muajin Tetor 

2022  

26.09.2022 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 zj….., e cila  kërkon të informohet mbi 

mundësinë e regjistrimit të fëmijës në klasë të parë.Lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1210 24.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e pajisjes me 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

26.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për Tù pajisur me dokumentin që ju 

kërkoni, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin: “Aplikim për lëshim vërtetimesh 

(negativ/pozitiv), në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9464. 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 

1211 23.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës me 

26.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bejme me dije se hapi I pare per lidhjen e marteses, eshte 

shpallja e marteses. 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464


shtetas të huaj 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. Dokumentacioni i nevojshëm për shpalljen e 

martesës midis dy shtetasve shqiptare në Republikën e 

Shqipërisë është:  

 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje 

martese”;  
 fotokopje e dokumentit të identifikimit;  
 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes.  
Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj,  
Nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten 

dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, 

noteruar:  

 certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile;  
 dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për 

lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese);  
 dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj;  
 fotokopje e dokumentit të identifikimit.  

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar).  Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë 



martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm:  
 certifikatë lindje;  
 certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”.  

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare. Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës 

(certifikate 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!  

1212 23.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e regjistrimit të 

fëmijës së 

lindur jashtë 

dhe fitimit të 

shtetësisë 

shqiptare 

26.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se femija i lindur jashtë apo brenda vendit që 

ka njërin prind shqiptar, pas regjistrimit të aktit të lindjes në 

Shqipëri, pajiset menjëherë me pasaportë shqiptare. Në 

kërkesën Tuaj për informacion, nuk keni cituar vitin e lindjes 

së fëmijës. Gjithsesi dokumenti ligjor për të bërë regjistrimin 

e femijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

është akti i lindjes në shtetin e huaj i pajisur me vulë 

apostile. Nëse babai i fëmijës është shtetas i huaj, duhet edhe 

prokurë noteriale me vulë apostile, nëse nuk do jetë present 

në regjistrimin e fëmijës në Shqipëri, ku dakordëson 

regjistrimin e fëmijës në Shqipëri. Ju mund të kryeni 

regjistrimin e fëmijës së lindur jashtë vendit edhe nëpërmjet 

shërbimeve konsullore duke aplikuar nga llogaria e prindit 

shqiptar në e-albania shërbimin “Aplikim për regjistrim 

fëmije” në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767


albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9767 

Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti:  

 Akti i lindjes ose certifikata e lindjes së fëmijës, 

lëshuar nga autoritetet e huaja (i legalizuar ose 

pajisur me vulë apostile);   
 Dokumente identifikimi të prindërve (pasaportë ose 

kartë identiteti shqiptare);  
 Përkthimi i aktit ose certifikatës së lindjes, i 

legalizuar ose pajisur me vulë apostile (nëse nuk e 

legalizoni apo apostiloni përkthimin e certifikatës, 

kërkohet përkthimi në gjuhën shqipe të kryhet në 

konsullatë, ose nëse është kryer përkthimi nga 

përkthyes të licensuar, duhet që konsulli të lëshojë 

“vërtetim përkthimi". Tarifa e përkthimit apo 

vërtetimit të përkthimit është 10 euro për faqe dhe 

është detyrim i qytetarit aplikues);  
 Pëlqimi me deklaratë noteriale të prindit të huaj (nëse 

njëri nga prindërit është shtetas i huaj), për lejimin e 

regjistrimit të fëmijës në Shqipëri.  
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  

1213 23.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e njëhsimit të 

diplomës 

26.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Ju duhet të dërgoni dokumentat me postë 

në QSHA pa kryer aplikimin on line dhe specialistët përkatës 

do të procedojnë me dosjen tuaj. Ju lutem, ruani dokumentat 

edhe në formë elektronike që nëse sistemi regullohet ju të 

kryeni dhe aplikimin online. Ju lutem, gjeni më poshtë 

linkun e procedurës dhe paraqisni dokumentat si më poshtë:  
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-

2021.pdf  
1. Formularin e aplikimit, i cili shkarkohet në faqen e 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-2021.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-2021.pdf


QSHA. http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/njesi

m_arsimi_larte.pdf  
2. Diplomën e pajisur me vulë apostile, përkthyer dhe 

noterizuar.  
3. Listën e notave, të pajisur me vulë apostile, përkthyer 

dhe noterizuar.  
4. Faturën e pagesës në favor të QSHA pranë çdo banke 

të nivelit të 

dytë. http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_

arketim.pdf  
Nëse keni pyetje të tjera, mos hezitoni të më 

kontaktoni. Gjithë të mirat!  

1214 23.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për pajisjen me 

vërtetim nëse 

objekti i cituar 

më poshtë është 

në proces 

legalizimi.  

26.09.2022 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 zj…., e cila kërkon të informohet nëse 

objekti i cituar më poshtë është në proces legalizimi. Lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1215 26.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kontributet 

për periudhën 

nëntor-dhjetor 

2017 ku 

rezulton e 

siguruara në 

subjektin …kur 

ajo s ka punuar 

në këtë subjekt 

26.09.2022 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 zj……, e cila kërkon 

informacion mbi kontributet për periudhën nëntor-dhjetor 

2017 ku rezulton e siguruara në subjektin …. në momentin 

që ajo pretendom që nuk ka qenë e punësuar në këtë subjekt. 

E deleguar Nuk ka 

http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/njesim_arsimi_larte.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/njesim_arsimi_larte.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_arketim.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_arketim.pdf


Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. 

Faleminderit! 

1216 26.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kontributet 

e derdhura 

26.09.2022 Përshëndetje znj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 

z.Lushaku kërkon të informohet mbi sigurimet shoqërore të 

derdhura në emër të tij.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z.....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1217 26.09.2022 Kërkesë e 

paqartë 

26.09.2022 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 plotë Nuk ka 

1218 26.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi vonesën në 

lëvrimin e 

shërbimit 

Lëshim 

certifikatë 

pronësie. 

26.09.2022 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 zj…., e cila kërkon të informohet 

mbi vonesën në lëvrimin e shërbimit Lëshim certifikatë 

pronësie.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj.Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

1219 26.09.2022 Ankesë për 

ASHK-në mbi 

26.09.2022 Përshëndetje zj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

E deleguar Nuk ka 



aplikimet e 

kryera për 

marrje 

informacioni 

zyrtar mbi 

pronat e saj. 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në adresën tonë zyrtare 

ku zj…. ankohet mbi aplikimet e kryera për marrje 

informacioni zyrtar mbi pronat e saj.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 

1220 26.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

27.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Certifikatat e Trungut Familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për pajisjen me certifikatë trungu 

procedohet si më poshtë:Për qytetarët e Tiranës, certifikatat 

merren tek Bashkia Tiranë.Për rrethinat e Tiranës merren tek 

Prefektura Tiranë.Për të gjitha bashkitë e komunat e tjera në 

territorin e Shqipërisë, certifikatat merren pranë Prefekturave 

të qarqeve respektive.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1221 26.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e kryerjes së 

AV-së 

27.09.2022 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 jo AV e bërë pas tij. Pas kërkimit 

të shërbimit ju duhet të klikoni “Përdor” dhe më pas do të 

vazhdoni në fund të faqes ku do të gjeni një tabelën ku mund 

të kryeni AV.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 plotë Nuk ka 



e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit 

1222 27.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e pasqyrimit të 

ndryshimit të të 

dhënave të 

vendbanimit në 

lejen e 

qëndrimit të 

shtetasit të huaj.  

27.09.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Më poshtë 

gjeni kërkesën e studios ligjore Legal & Tax Albania, e cila 

kërkon të informohet mbi procedurën e pasqyrimit të 

ndryshimit të të dhënave të vendbanimit në lejen e qëndrimit 

të shtetasit të huaj.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1223 27.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

nëse duhet të 

njëhsoj 

diplomat e të dy 

cikleve të 

studimit 

27.09.2022 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 nga 

zj…., e cila interesohet nëse duhet të njëhsoj diplomat e të dy 

cikleve të studimit? Lutemi, një përgjigje 

drejtuar zj…..Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

1224 27.09.2022 Kërkesë e 

paqartë 

27.09.2022 Përshëndetje,   Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Duke qënë se aplikimi është kryer pranë një 

studio ligjore duhet të interesoheni aty për statusin e 

aplikimit. 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 



19:00.  Faleminderit!   

1225 27.09.2022 Kërkesë për 

asistencë mbi 

përfundimin e 

aplikimit për 

shërbimin: 

"Aplikim për 

ndryshim të 

regjistrimit të 

personit fizik" 

27.09.2022 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 ankesën e z......, i cili nuk arrin të përfundoj 

aplikimin për shërbimin: "Aplikim për ndryshim të 

regjistrimit të personit fizik".Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1226 27.09.2022 Kërkesë për 

pajisjen me 

faturën e tatimit 

mbi fitim pas 

regjistrimit të 

kontratës së 

blerjes 

27.09.2022 Përshëndetje zj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e z...., i cili ankohet që pas 

aplikimit të shërbimit regjistrim kontrate nuk i ka ardhur 

llogaritje e tatimit mbi fitimin, në mënyrë që të përfundoj 

aplikimin.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit. Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

1227 27.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

trungu 

28.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Certifikatat e Trungut Familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për pajisjen me certifikatë trungu 

procedohet si më poshtë:Për qytetarët e Tiranës, certifikatat 

merren tek Bashkia Tiranë. Për rrethinat e Tiranës merren 

tek Prefektura Tiranë. Për të gjitha bashkitë e komunat e tjera 

në territorin e Shqipërisë, certifikatat merren pranë 

Prefekturave të qarqeve respektive. Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

E plotë Nuk ka 



118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

1228 27.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

vërtetim mbi 

pagesën e 

aftësisë së 

kufizuar 

28.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të gjeneruar vërtetimin që kërkoni, kur 

fëmija është nën 16 vjec, nga llogaria e prindit në e-albania 

aplikoni shërbimin: “Vërtetim mbi Pagesën e Aftësisë së 

Kufizuar”, në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13839. Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion 

shoqërues. Vërtetimin e gjeneruar me vulë elektronike mund 

ta gjeni në cdo kohë tek seksioni “Dokumentet e mia” në 

llogarinë Tuaj në e-albania. Nëse vërtetimi nuk u gjenerohet 

në këtë shërbim, paraqituni pranë njësisë 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 

1229 27.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

rezultatet e 

kontrollit bazë 

28.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se përgjigjet e chek - up i gjeni në llogarinë 

Tuaj në e-albania në opsionin Kontrolli Bazë Mjekësor, në 

linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

4701. 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 

1230 27.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi vonesën në 

lëvrimin e 

shërbimit 

certifikatë 

pronësie 

28.09.2022 Përshëndetje zj.....,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.  

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13839
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13839
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13839
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4701
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4701
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4701


Si rrjedhojë, gjeni  mëposhtë kërkesën e z....., i cili ankohet 

që pas aplikimit të shërbimit Lëshim certifikatë pronësie dhe 

kryerjes së pagesave përkatëse nuk ka marr përgjigje nga 

zyra juaj. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit. Faleminderit!  

1231 28.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi vonesën në 

pajisjen me 

vërtetim që nuk 

ka ndërtime në 

proces 

legalizimi. 

28.09.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku z....., kërkon të 

informohet për kërkesën e tij për shërbimin, vërtetim që nuk 

ka ndërtime në proces legalizimi. Lutemi për një përgjigje 

drejtuar shqetësimit të z......Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1232 28.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi regjistrimin 

e fëmijës në 

klasë të I-rë 

28.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se afati për regjistrimin e fëmijëve në klasë të 

parë nëpermjet portalit e-albania ka përfunduar më datë 23 

shtator 2022. 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 

1233 28.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi nr postar të 

zarfit që është 

dërguara 

certifikata e 

pronësisë 

28.09.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije 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 a 

1234 28.09.2022 Kërkesë e 

paqartë 

28.09.2022 Përshëndetje, Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

informacion në cilë drejtori të ASHK-së keni aplikuar në 

E plotë Nuk ka 



mënyrë që të adresojmë kërkesën tuaj.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit!  

1235 28.09.2022 Kërkesë për 

informacion nga 

ASHK-ja 

Shkodër në 

lidhje me 

numrin e zarfit 

me të cilin është 

nisur certifikata 

e pronësisë 

me nr aplikimi 

27145322-

2000035-

19042022  

28.09.2022 Përshëndetje zj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni në 

emailin e mëposhtëm, kërkesën e z....., i cili kërkon të 

informohet në lidhje me numrin e zarfit me të cilin është 

nisur certifikata e pronësisë me nr aplikimi 27145322-

2000035-19042022 .  Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z….Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1236 29.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi celjen e 

trashëgimisë 

29.09.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Lëshimi i dëshmise se trashëgimisë ligjore 

(nëse e ndjera nuk ka lënë testament) ose asaj testamentare 

(nëse e ndjera ka lënë testament), lëshohet nga një noter 

publik (zyrë noterie) ku ka patur vendbanimin e fundit 

trashëgimlënësi. Nëse është lënë testament nga e ndjera nëna 

juaj, atëherë dëshmia e trashëgimisë testamentare lëshohet 

pranë noterit të cilit është redaktuar testamenti me akt 

noterial, apo është depozituar për ruajtje testamenti ollograf 

ose testamenti i posaçëm. Dëshmia e trashëgimisë redaktohet 

dhe lëshohet në numër të barabartë me trashëgimtarët e 

përcaktuar në të, ndërsa kopjet e tjera të redaktuara ruhen 

nga noteri dhe mund të tërhiqen nga trashëgimtarët e tjerë, 

sipas kërkesës së tyre. Akti i celjes së trashëgimisë dhe 

lëshimi i dëshmisë së trashëgimisë kryhet vetëm një herë nga 

E plotë Nuk ka 



ana e noterit (përjashtuar rastet e pavlefshmërisë së celjes 

apo lëshimit të dëshmisë së trashëgimit). Dokumentat e 

nevojshme për celjen e dëshmisë së trashëgimisë janë:  

 Certifikat vdekjeje e së ndjerës;  
 Certifikatë martese e së ndjerës;  
 Certifikata të trungut familjare ndër vite, sipas 

regjistrave themeltare të gjendjes civile për vitet ’50-

74; ’74-2009; 2009-2021; etj  
 Certifikatë familjare e nënës (1 ditë para vdekjes);  
 Fotokopje e ID-së (letërnjoftimit) se 

trashëgimtarëve.  
Për më shumë ju informon mbi dokumentacionin e 

nevojshëm dhe procedurat, ju mund të informoheni pranë 

zyrës së noterisë ku do paraqiteni për celjen (lëshimin) e 

dëshmisë së trashëgimisë. Pas celjes së trashëgimise ligjore 

ose testamentare është e nevojshme që ky akt të regjistrohet 

në Drejtorinë vendore të ASHK-së (Agjencia Shteterore e 

Kadastrës), ku ndodhet prona (apartamenti) e regjistruar në 

emër të nënës suaj (trashëgimlënënes). Me marrjen e 

certifikatës së pronësisë së pasurisë në emër të të gjithë 

trashëgimtareve ligjore, ku janë të përcaktuara edhe pjesët 

takuese të pronësisë për secilin trashëgimtar (pronar), atëherë 

mund të bëhet pjestimi (ndarja) e pasurisë në mënyrë 

vullnetare me marrëveshje noteriale midis jush tek noteri. Në 

rast mosdakortësimi për pjesëtimin e pasurisë në mënyrë 

vullnetare (me marrëveshje midis jush), atëherë ju mund t’i 

drejtoheni gjykatës. 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!  

1237 29.09.2022 Kërkesë e 

paqartë 

29.09.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

informacion në cilë drejtori të ASHK-së keni aplikuar në 

mënyrë që të adresojmë kërkesën tuaj.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

E plotë Nuk ka 



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 

1238 29.09.2022 Kërkesë e 

paqartë 

29.09.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

informacion në cilë drejtori të ASHK-së keni aplikuar në 

mënyrë që të adresojmë kërkesën tuaj.Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

1239 29.09.2022 Kërkesë për 

punësim në 

ADISA 

29.09.2022 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, 

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 

1240 29.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi vonesën në 

lëvrimin e 

shërbimit 

certifikatë 

pronësie 

29.09.2022 Përshëndetje zj....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni  mëposhtë kërkesën e zj....., e cila ankohet që pas 

aplikimit të shërbimit Lëshim certifikatë pronësie dhe 

kryerjes së pagesave përkatëse nuk ka marr përgjigje nga 

zyra juaj. Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1241 29.09.2022 Kërkesë për 29.09.2022 Përshëndetje e nderuar, Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


informacion 

mbi afatin e 

tërheqjes së 

bonusit të 

fëmijës së 

lindur jashtë 

vendit 

me dije se tërheqja e çekut (bonusi) bëhet personalisht nga 

prindi/prindërit dhe afati është 1 vit kalendarik nga dita e 

lindjes së foshnjës. Në rast se ju nuk mund të jeni të 

pranishëm, me një Prokurë të Posaçme mund të autorizoni 

një të afërm të bëjë regjistrimin e fëmijës, si edhe të kryejë 

edhe tërheqjen e çekut të bebes.  Për të kryer regjistrimin e 

fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta:  
 Prokurë e Posaçme për personin që do 

të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve 

elektronike të dy prindërve;  

 Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet 

të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe i noterizuar.  
Në vijim, prindi pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, 

Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe 

Certifikatën personale të të porsalindurit. Në përfundim të 

regjistrimit të të porsalindurit, me qëllim përftimin e bonusit, 

nëpunësi i gjendjes civile ju pajis me 2 (Dy) certifikata, 

përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe Certifikatë lindje e të 

porsalindurt, më shënimin “Për bonusin e lindjes”.  Personi i 

autorizuar (i pajisur me prokurë të posacme) duhet të 

paraqitet pranë Shërbimit Social Shtetëror në Sektorin e 

financës, me qëllim dorëzimin e 2 (dy) certifikatave 

(familjare dhe lindje e fëmijës) dhe përftimin e çekut 

të bonusit të lindjes, sipas masës së përcaktuar.   Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1242 29.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

30.09.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, 

Ju  bëjmë me dije se për të përfituar kompensimin e energjisë 

E plotë Nuk ka 



mbi kryerjen e 

përfitimit të 

kompesimit të 

energjisë 

elektrike duhet të aplikoni nga llogaria juaj në e-albania 

shërbimin: “Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni)” në 

linkun e mëposhtëm: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

2304 dhe më pas përzgjidhni rubrikën “Përdor”. Më pas do 

T`ju shfaqen opsionet e mëposhtme. Përzgjidhni opsionin, 

Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 8)  

Pleqëri  

Invaliditet  

Familjar  

Suplementar  

Suplementar i parakohshëm  

Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi  

Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 8)  

Kompesim për personat në ngarkim  

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!  

1243 29.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

për rinovim 

pasaporte 

30.09.2022 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 

kur aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet pervec ngarkimit te fotos, edhe 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar. 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
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


Pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni me sms dhe e-

mail brenda 7 diteve 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.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.Na keni referuar se shërbimi në e-albania nuk 

funksionon. Nuk na keni referuar se ku pengohet procedura 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! 

1244 30.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjeki për 

publikimin e 

njoftimit të 

likujdatorit. 

30.09.2022 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 emaili-in tonë zyrtar ku 

z….., kërkon të informohet mbi procedurën që duhet të 

ndjeki për publikimin e njoftimit të likujdatorit. 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 

1245 02.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e plotësimit të 

akt verifikimit 

03.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të plotësuar një AV, Ju duhet të 

vendosni datën e aplikimit të mandat pagesës që kërkoni të 

bëni AV0 .Pra shërbim  për të cilin do të plotësoni 

dokumentacionin me AV.Pas kërkimit të shërbimit duhet 

E plotë Nuk ka 



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 apo 

paqartësi, na kontaktoni në kanalin informativ pa pagese 

0800 0118, nga e hena ne te premte ne fashen orare, 08.00 – 

19.00.Faleminderit. 

1246 02.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

që duhet 

të ndjeki përsa i 

përket 

regjistrimit të 

zgjidhjes së 

martesës 

03.10.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të qytetares, e cila kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i përket 

regjistrimit të zgjidhjes së martesës.S’a më sipër, lutemi për 

një përgjigje nga ana juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1247 02.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi rinovimin e 

pensioni 

03.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, 

Ju  bëjmë me dije se për të bërë rinovimin e Pensionit 

Familjar duhet të aplikoni nga llogaria juaj në e-

albania shërbimin: "Kërkesë për rishqyrtim përfitimi 

E plotë Nuk ka 



familjar (pensioni)" në linkun e mëposhtëm: 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304

. Do T`ju shfaqen opsionet e mëposhtme. Ju përzgjidhni 

opsionin, Pension Familjar.   

 Pleqëri  
 Invaliditet  

 Familjar  
 Suplementar  

 Suplementar i parakohshëm  
 Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi  

 Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 8)  
 Kompesim për personat në ngarkim  

Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë aplikimit 

duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH përkatëse. Ju 

lutem mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre 

dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit tuaj.Për 

cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1248 01.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e regjistrimit në 

e-albania 

03.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se: Regjistrimi në portalin qeveritar e-Albania 

mund të kryhet si për shtetasit shqiptarë, ashtu dhe për 

shtetasit e huaj të pajisur me leje qëndrimi në Shqipëri. 

Shtetasit shqiptarë mund të regjistrohen nëpërmjet Numrit 

Personal të Identifikimit, të cilin mund ta gjejnë në kartën e 

tyre të identitetit ose në pasaportë. Ndërsa shtetasit e huaj 

mund të regjistrohen nëpërmjet Numrit të Identifikimit, me 

të cilin janë pajisur në momentin e marrjes së lejes së 

qëndrimit. Pasi të jetë hapur portali www.e-albania.al duhet 

të ndiqen hapat e mëposhtëm:  

 Klikoni "Regjistrohu/Register"  
 Plotësoni të gjitha të dhënat e specifikuara në 

formularin e regjistrimit  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/


 Kodi i përdoruesit (NID: Numri personal i 

identifikimit) / User Personal Identification Number 

(NID): Është numri personal i identifikimit.  

 Data e skadimit të kartës së identitetit / Identification 

document expiry date: Vendosni datën e skadimit të 

kartës së identitetit në formatin datë.muaj.vit.  
 Fjalëkalimi / Password: Sigurohuni që fjalëkalimi të 

jetë 8 deri në 12 karaktere i gjatë dhe nuk duhet të 

fillojë ose mbarojë me hapësira.  

 E-mail: Në këtë adresë do të vijë linku i aktivizimit të 

llogarisë dhe të gjitha njoftimet që kanë te bëjnë me 

aplikimet tuaja.  
 Numri i celularit / Mobile phone number: Sigurohuni 

që të vendoset në formatin e duhur. Për numrat 

shqiptarë formati është '06xxxxxxxx' ndersa për 

numrat jashtë Shqipërisë, formati i saktë është 

'0044/0039/0032xxxxxxxx', në varësi të shtetit ku 

jetoni.  
 Të dhënat personale (Emri / Name, Mbiemri / 

Surname, Atësia / Father Name, Mëmësia / Mother 

Name, Datëlindja / Birthdate): Duhet të bëhet kujdes 

që të gjitha të dhënat të jenë të sakta dhe të përputhen 

më të dhënat e Regjistrit të Gjendjes Civile.  
* Kujdes me të dhënat që mund të kenë "ë", ose "ç".  

Nëse edhe pas verifikimit të të dhënave tuaja në Gjendjen 

Civle do të keni vështirësi me regjistrimin kontaktoni ne 

adresen : helpdesk@e-albania. 

Plotësoni kodin katër shifror të dërguar me SMS në numrin 

tuaj të telefonit dhe klikoni në linkun e aktivizimit në 

adresën tuaj e-mail për aktivizimin e llogarisë tuaj. Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  



1249 01.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

vërtetim 

papunësie 

03.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjme me dije se kërkesa Juaj nuk është shumë e qartë, në 

rast se ju kërkoni një Vërtetim si Punëkërkues i Papunë, ky 

shërbim ofrohet online në portalin e-Albania, që do ta gjeni 

në linkun mëposhtë:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12544. Kujdes! Ky shërbim oforhet vetëm në rast se Ju jeni i 

Regjistruar si Punëkërkues i Papunë pranë Agjencisë 

Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Në rast se sic e keni 

specifikuar në kërkesën Tuaj që kërkoni një vërtetim që 

deklaron statusin e papunësisë për një vit të caktuar që nuk 

keni qenë i regjistruar pranë AKPA, ky shërbim nuk oforhet 

online. Interesohuni pranë institucionit përkatës. Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1250 03.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mundësinë 

për tu 

akomoduar 

gjatë kryerjes së 

studimeve. 

03.10.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e z..., i cili kërkon të informohet mundësinë 

për tu akomoduar gjatë kryerjes së 

studimeve. S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj. Faleminderit!   

E plotë  

1251 01.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e rimbursimit të 

shpenzimeve të 

03.10.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Agjencia Funerale është e detyruar T`ju 

pajisi me fature tatimore për shpenzimet funerale. Pasi të 

merrni faturën e shpenzimeve funerale duhet të aplikoni në 

e-albania shërbimin:"Mbyllje pensioni" nëse i ndjeri ka 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
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vdekjes qenë pensionist.  Nëse është trajtuar me ndihmë ekonomike 

nga minibashkia, drejtohuni pranë minibashkisë për të 

përfituar shpenzimet e funeralit. Nëse ka qenë ende në 

marrdhënie pune, faturën dhe një certifikatë vdekje duhet t’i 

dorëzoni pranë qendrës së punës. Për të bërë mbylljen 

e pensionit, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin: “Aplikim për mbyllje pensioni” në linkun e 

mëposhtëm:  
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6162  

Hapat e procedures:  
 Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania;  
 Zgjidhni shërbimin "Aplikim për mbyllje pensioni";  
 Klikoni butonin "Përdor";  
 Plotësoni formën përkatëse për këtë kërkesë dhe 

dërgoni aplikimin.  
Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë aplikimit 

duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH përkatëse. Ju 

lutem mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre 

dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit tuaj. 

Pavarësisht se me cilin ligj e keni përfituar pensionin, 

për mbylljen e tij aplikohet vetëm në këtë link. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit!  

1252 01.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

rinovim 

pasaporte 

03.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ,Ju 

bëjmë me dije se pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni 

me sms dhe e-mail brenda 7 diteve 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 

E plotë Nuk ka 



aplikimin, duhet të keni me vete kuponin dhe pasaportën 

aktuale që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT. 

Duke qene se Sherbimet Policore para disa ditesh kane qene 

jashte funksioni per sigurine dhe mirembajtjen e sherbimeve 

online,ka pasur dhe vonesa.Kujdes! Emaili me të cilin jeni i 

regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do Ju 

vijë miratimi i aplikimit Tuaj dhe linku për rezervim.Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

1253 02.10.2022 Kërkesë e 

paqartë 

03.10.2022 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 plotë Nuk ka 

1254 02.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

aplikimit për 

informacion 

zyrtar mbi 

pronën 

03.10.2022 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-

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 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
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!  

1255 02.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek për 

aplikimin e 

KEMP 

03.10.2022 Përshëndetje znj. ...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 

z.... kërkon të informohet mbi procedurën që duhet të ndjek 

për aplikimin e KEMP.Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1256 01.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e regjistrimit në 

e-albania 

03.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se: Regjistrimi në portalin qeveritar e-Albania 

mund të kryhet si për shtetasit shqiptarë, ashtu dhe për 

shtetasit e huaj të pajisur me leje qëndrimi në Shqipëri. 

Shtetasit shqiptarë mund të regjistrohen nëpërmjet Numrit 

Personal të Identifikimit, të cilin mund ta gjejnë në kartën e 

tyre të identitetit ose në pasaportë. Ndërsa shtetasit e huaj 

mund të regjistrohen nëpërmjet Numrit të Identifikimit, me 

të cilin janë pajisur në momentin e marrjes së lejes së 

qëndrimit. Pasi të jetë hapur portali www.e-albania.al duhet 

të ndiqen hapat e mëposhtëm:  

• Klikoni "Regjistrohu/Register"  

• Plotësoni të gjitha të dhënat e specifikuara në 

formularin e regjistrimit  

E plotë Nuk ka 



• Kodi i përdoruesit (NID: Numri personal i 

identifikimit) / User Personal Identification Number (NID): 

Është numri personal i identifikimit.  

• Data e skadimit të kartës së identitetit / Identification 

document expiry date: Vendosni datën e skadimit të kartës së 

identitetit në formatin datë.muaj.vit.  

• Fjalëkalimi / Password: Sigurohuni që fjalëkalimi të 

jetë 8 deri në 12 karaktere i gjatë dhe nuk duhet të fillojë ose 

mbarojë me hapësira.  

• E-mail: Në këtë adresë do të vijë linku i aktivizimit të 

llogarisë dhe të gjitha njoftimet që kanë te bëjnë me 

aplikimet tuaja.  

• Numri i celularit / Mobile phone number: Sigurohuni 

që të vendoset në formatin e duhur. Për numrat shqiptarë 

formati është '06xxxxxxxx' ndersa për numrat jashtë 

Shqipërisë, formati i saktë është '0044/0039/0032xxxxxxxx', 

në varësi të shtetit ku jetoni.  

• Të dhënat personale (Emri / Name, Mbiemri / 

Surname, Atësia / Father Name, Mëmësia / Mother Name, 

Datëlindja / Birthdate): Duhet të bëhet kujdes që të gjitha të 

dhënat të jenë të sakta dhe të përputhen më të dhënat e 

Regjistrit të Gjendjes Civile.  

* Kujdes me të dhënat që mund të kenë "ë", ose "ç".  

Nëse edhe pas verifikimit të të dhënave tuaja në Gjendjen 

Civle do të keni vështirësi me regjistrimin kontaktoni ne 

adresen : helpdesk@e-albania. 

Plotësoni kodin katër shifror të dërguar me SMS në numrin 

tuaj të telefonit dhe klikoni në linkun e aktivizimit në 

adresën tuaj e-mail për aktivizimin e llogarisë tuaj. Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit! 

1257 30.09.2022 Kërkesë për 03.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më E plotë Nuk ka 



informacion 

mbi legalizimin 

e ndërtesës 

poshtë: Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej 

me search kërkoni shërbimin:  " Kërkesë për legalizim të 

ndërtimit pa leje” ose në linkun:  
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542dhe

  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!  

1258 26.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

03.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bejme me dije se hapi I pare per lidhjen e marteses, eshte 

shpallja e marteses.  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. Dokumentacioni i nevojshëm për shpalljen e 

martesës midis dy shtetasve shqiptare në Republikën e 

Shqipërisë është:   

E plotë Nuk ka 
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 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje 

martese”;   
 fotokopje e dokumentit të identifikimit;   
 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes.   
Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj,   

Nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten 

dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, 

noteruar:   
 certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile;   
 dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për 

lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese);   
 dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj;   
 fotokopje e dokumentit të identifikimit.   

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 

(shtetasi shqiptar).   Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë 

martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm:   
 certifikatë lindje;   
 certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”.   

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 



martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare. Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës 

(certifikate 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!   

1259 29.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi arsyet se 

përse nuk ka 

marr përgjigje 

për aplikimet e 

kryera mbi 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie 

03.10.2022 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 arsyet se përse nukka marr përgjigje për 

aplikimet e kryera.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj.Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1260 30.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek për 

realizimin e 

projektit të më 

poshtëm 

03.10.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Më poshtë 

gjeni kërkesën e z...., i cili kërkon të informohet mbi 

procedurën që duhet të ndjek për realizimin e projektit të më 

poshtëm.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1261 30.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

03.10.2022 Përshëndetje znj. ....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

E deleguar Nuk ka 



mbi përfitimin e 

bonusit të 

fëmijë dhënë 

nga bashkia 

tiranë 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 

qytetari kërkon të informohet përfitimin e bonusit të fëmijë. 

Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj....Faleminderit!  

1262 29.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek për 

problematikën 

kur vërtetimi i 

shkollës së 

mesme ka dalë 

me vitin e 

lindjes gabim 

03.10.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën, ku zj......kërkon të informohet mbi 

procedurën që duhet të ndjek për problematikën e më 

poshtme.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj...Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1263 03.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimet e 

përsërituar për 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie 

03.10.2022 Përshëndetje z….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e përsëritur  në adesën tonë zyrtare ku 

z….., interesohet për aplikimet e përsërituar për pajisjen me 

certifikatë pronësie. Lutemi, një përgjigje drejtuar z….Për 

cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 



1264 03.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimet e 

kryera për 

pajisjen me 

certifikatë 

pronësie 

03.10.2022 Përshëndetje zj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në adresën tonë zyrtare 

ku z….. kërkon të informohet mbi aplikimet e kryera për 

pajisjen me certifikatë pronësie.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 

1265 03.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e regjistrimit 

për taksën e 

tatimit në burim 

04.10.2022 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 zj…., e cila kërkon informacion 

mbi procedurën e regjistrimit për taksën e tatimit në burim. 
Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

qytetarit Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

1266 03.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimet e 

kryera 

04.10.2022 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 përgjigjen e  z…., i cili ka dërguar kopje të 

aplikimeve të kryera. Lutemi, një përgjigje drejtuar z….Për 

E deleguar Nuk ka 



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  

1267 03.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e lidhjes së 

martesës 

04.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se hapi i parë për lidhjen e martesës, 

është shpallja e martesës. Ju nuk e keni specifikuar nëse 

lidhja e martesës do të jetë me shtetas/e shqipëtar/e apo me të 

huaj. Po ju nisim procedurat për të dyja rastet; 

Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas shqipëtar/e, 

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. Dokumentacioni i nevojshëm për shpalljen 

e martesës midis dy shtetasve shqiptare në Republikën e 

Shqipërisë është:  

 certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese; 

 fotokopje e dokumentit të identifikimit dhe jo 

pasaporte; 

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes. 

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 

E plotë Nuk ka 



lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese); 

 dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

 fototokopje 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 

(certifikate 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! 

1268 03.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

vërtetim pasurie 

04.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion,  Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacionin për të cilin jeni i 

interesuar, duhet të aplikoni shërbimin: “Aplikim 

për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat 

juridikë (privatë dhe publikë)”  përmes platformës qeveritare 

E plotë Nuk ka 



e-Albania, në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9477. Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku 

të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo kërkesë 

duhet të firmoset nga ana Juaj dhe të skanohet në formatin 

PDF.  Kërkesa do të ngarkohet në hapin e tretë të aplikimit të 

shërbimit në e-Albania. Për të përdorur shërbimin, 

klikoni “Përdor” në fund të faqes dhe vijoni me plotësimin e 

formularit elekronik. Pavarësisht se Ju nuk keni të dhena 

prone, për të orientuar sistemin duhet të vendosni një zone të 

saktë kadastrale, ndërsa volumin dhe faqen i vendosni 99. 

Zona kadastrale duhet jetë zona që përfshin zonën ku 

ndodhet objekti Juaj. Për shëmbull:  
Nëse informacionin zyrtar e kërkoni për qytetin e Tiranës, do 

perzgjidhni Drejtoria Vendore Tirana Veri dhe do të 

vendosni Zonë kadastrale 8110, volum 99, faqe 99. Klikoni 

butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit. Numri i 

referencës së aplikimit do ju ndihmojë për të gjurmuar 

aplikimin dhe ngarkuar mandatpagesën. Shkarkoni 

mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në bankë  ose 

në postë për të kryer pagesën, si dhe depozitimin me postë të 

kërkesës që ju keni bashkëlidhur aplikimit dhe mandatin e 

pagesës që do të kryeni. 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!  

1269 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimet e 

kryera në 

ASHK Fier 

04.10.2022 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 email-in tonë zyrtar ku 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


zj….., interesohet për aplikimin e kryer për pajisje me 

certifikatë pronësie. 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  

1270 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

legalizimin 

ndërtese pranë 

ASHK Fier 

04.10.2022 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 email-in tonë zyrtar ku 

z…., interesohet për aplikimin e kryer për legalizimin e 

ndërtesës. 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 

1271 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kryerjen e 

AV. 

04.10.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem provojeni 

përsëri më vonë sepse ka pasur probleme në sistem. 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 

1272 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

pajisjen me 

certifikatrë 

pronësie. 

04.10.2022 Përshëndetje zj….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në email-in tonë zyrtar ku 

E deleguar Nuk ka 



z……., interesohet për aplikimin e kryer për pajisjen me 

certifikatrë pronësie. 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  

1273 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

pajisjen me 

certifikatrë 

pronësie. 

04.10.2022 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 email-in tonë zyrtar ku 

zj….., interesohet për aplikimin e kryer për pajisje me 

certifikatë pronësie.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 

1274 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

nëse diploma e 

njësuar është e 

vlefshme 

05.10.2022 Përshëndetje z…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar të 

zj….. e cila interesohet nëse diploma e njësuar është e 

vlefshme? Lutemi, një përgjigje drejtuar zj…Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

1275 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

plotësimit të 

AV-së 

05.10.2022 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 

E plotë Nuk ka 



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: Nr reference 

do të vendosni 36233 dhe datë 17.12.2021. 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  

1276 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisen me 

vërtetim që ka 

dorëzuar 

dokumentat për 

njëhsim. 

05.10.2022 Përshëndetje z…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar të 

z….., i cili interesohet të pajiset me vërtetim që ka dorëzuar 

dokumentat për njëhsim. Lutemi, një përgjigje 

drejtuar z……Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

1277 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi rinovimin e 

lejes së punës 

05.10.2022 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 qytetarja kërkon të 

informohet mbi rinovimin e lejes së punës.Lutemi, një 

përgjigje qytetares. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1278 05.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi hapat që 

05.10.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

E deleguar Nuk ka 



duhet të ndjek 

për tërheqjen e 

pensionit 

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 zj….., e cila kërkon informacion 

mbi hapat që duhet të ndjek për tërheqjen e pensionit.Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit zj....... Faleminderit!  

1279 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kryerjen e 

shërbimit akt 

verifikimi 

05.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të plotësuar një AV, ose e quajtur 

ndryshe “Akt Verifikimi” duhet të logoheni me të dhënat 

tuaja në e-Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju 

keni aplikuar së fundmi. Pra shërbim  për të cilin do të 

plotësoni dokumentacionin me AV.Pas kërkimit të shërbimit 

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.Per cdo pyetje apo paqartesi, na 

kontaktoni ne kanalin informativ pa pagese 0800 0118, nga e 

hena ne te premte ne fashen orare, 08.00 – 

19.00.Faleminderit. 

E plotë Nuk ka 

1280 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mbyllje 

pensioni 

05.10.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Agjencia Funerale është e detyruar T`ju 

pajisi me fature tatimore për shpenzimet funerale. Pasi të 

merrni faturën e shpenzimeve funerale duhet të aplikoni në 

e-albania shërbimin:"Mbyllje pensioni" nëse i ndjeri ka 

qenë pensionist.  Nëse është trajtuar me ndihmë ekonomike 

nga minibashkia, drejtohuni pranë minibashkisë për të 

përfituar shpenzimet e funeralit. Nëse ka qenë ende në 

marrdhënie pune, faturën dhe një certifikatë vdekje duhet t’i 

dorëzoni pranë qendrës së punës. Për të bërë mbylljen 

e pensionit, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin: “Aplikim për mbyllje pensioni” në linkun e 

E plotë Nuk ka 



mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6162. Hapat e procedures:  
 Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania;  
 Zgjidhni shërbimin "Aplikim për mbyllje pensioni";  
 Klikoni butonin "Përdor";  
 Plotësoni formën përkatëse për këtë kërkesë dhe 

dërgoni aplikimin.  
Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë aplikimit 

duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH përkatëse. Ju 

lutem mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre 

dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit tuaj. 

Pavarësisht se me cilin ligj e keni përfituar pensionin, 

për mbylljen e tij aplikohet vetëm në këtë link. Për cdo 

pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 

0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit!  

1281 04.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

për rinovim 

pasaporte 

05.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion,Ju 

bëjmë me dije se mund t`i aplikoni njëkohësisht të dy 

dokumentet, edhe leternjoftimin elektronik dhe pasaportën 

biometrike si rezultat i ndryshimit të gjeneraliteteve . Në 

kërkesën Tuaj për informacion nuk jeni shprehur nëse 

pajisjen me kartë identiteti dhe pasaportë e keni për herë të 

parë 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6162
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6162
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6162
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


“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim 

të pasaportës”.Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në 

standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Ne rastin 

kur aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet pervec ngarkimit te fotos, edhe 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së 

përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni me 

sms dhe e-mail brenda 7 diteve 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.Kujdes! Emaili me të cilin jeni i regjistruar në e-

albania duhet të jetë aktiv sepse atje do Ju vijë miratimi i 

aplikimit Tuaj dhe linku për rezervim.Nëse nuk jeni i 

regjistruar në e-albania, do aplikoni për T`u pajisur me 

kartë identiteti dhe me pas do të bëni regjistrimin për të 

vazhduar me aplikimin për pasaporte biometrike sipas 

procedures se mesiperme.Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

1282 05.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certifikatë 

martese 

05.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se te gjitha certifikatat që datojnë akte (lindje, 

martese, vdekje, etj) para vitit 2010, nuk mundësohen në e-

albania. Për këto certifikata procedohet si më poshtë: Për 

qytetarët e Tiranës, certifikatat merren tek Bashkia 

Tiranë. Për rrethinat e Tiranës merren tek Prefektura Tiranë.  

Për të gjitha bashkitë e komunat e tjera në territorin e 

Shqipërisë, certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve 

respektive. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

E plotë Nuk ka 



ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

1283 05.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi nr e 

aplikimit për 

njëhsim 

diplome, e cila i 

duhet për 

pajisjen me 

vërtetim për 

njëhsim 

06.10.2022 Përshëndetje z…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, brënda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar të 

zj……, e cila interesohet për nr e aplikimit për njëhsim 

diplome .Lutemi, një përgjigje drejtuar zj…..Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

1284 05.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për njëhsim 

diplome 

06.10.2022 Përshëndetje, Në përgjigje të kërkesës suaj për të njohur dhe 

njësuar dy diploma, Bachelorin (3 vite) dhe Masterin (2 

vite), ju bëjmë me dije se diplomat dhe listat e notave duhet 

të jenë me vulë apostile, të përkthyera dhe noterizuara. 

Gjithashtu, ju duhet të kryeni dy pagesa, ose në një të vetme 

për të dyja diplomat dhe të plotësoni dy formularë. Ju bëj me 

dije se shërbimi jonë në platformën ealbania nuk funksionon 

akoma. Për këtë arsye lutem të dërgoni me postë në QSHA 

dokumentacionin në formë shkresore dhe ne do të 

procedojmë menjëherë për njohjen dhe njësimin e diplomave 

tuaja. Ju lutem, gjeni më poshtë linkun e procedurës dhe 

paraqisni dokumentat si më poshtë:  

http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-

2021.pdf  

 Formularin e aplikimit, i cili shkarkohet në faqen e 

QSHA. Në rastin tuaj dy formularë 

aplikimi. http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/nje

sim_arsimi_larte.pdf  

 Diplomën e pajisur me vulë apostile, përkthyer dhe 

noterizuar. Në rastin tuaj 2 diploma.  

 Listën e notave, të pajisur me vulë apostile, përkthyer 

dhe noterizuar. Në rastin tuaj 2 lista notash.  

E plotë Nuk ka 

http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-2021.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/procedura-njesim-2021.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/njesim_arsimi_larte.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/njesim_arsimi_larte.pdf


 Faturën e pagesës në favor të QSHA pranë çdo banke 

të nivelit të 

dytë. http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_

arketim.pdf  

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.  Faleminderit!  

1285 05.10.2022 Kërkesë e 

paqartë 

06.10.2022 Përshëndetje, Në përgjigje të kërkesës suaj lutemi na dergoni 

kartën ID dhe nr e aplikimit në mënyrë që ta përcjellim 

ankesën tuaj pranë institucionit përkatës.Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

E refuzuar Nuk ka 

1286 05.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi nr e 

aplikimit për 

njëhsim 

diplome, e cila i 

duhet për 

pajisjen me 

vërtetim për 

njëhsim 

06.10.2022 Përshëndetje z…….Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në emailin tonë zyrtar 

të z……., i cili interesohet për nr e aplikimit për njëhsim 

diplome. Lutemi, një përgjigje drejtuar z…..Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

1287 06.10.2022 Kërkesë e 

paqartë 

06.10.2022 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 plotë Nuk ka 

1288 06.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi statusin e 

06.10.2022 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 

E plotë Nuk ka 

http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_arketim.pdf
http://qsha.gov.al/infos/njesim_diplome/fatura_arketim.pdf


aplikimit në 

ASHK 

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. Faleminderit 

1289 06.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

në ASHK 

07.10.2022 Përshëndetje zj. …Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në adresën tonë zyrtare 

ku zj…… kërkon të informohet mbi aplikimin e kryer për 

pajisjen me certifikatë pronësie.Lutemi, një përgjigje drejtuar 

zj….Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. Faleminderit  

E deleguar Nuk ka 

1290 07.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi fitimin e 

shtetësisë 

shqiptare 

07.10.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të qytetares, e cila kërkon të 

E deleguar Nuk ka 

mailto:helpdesk@e-albania.al


informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i përket 

fitimit të shtetësisë.S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga 

ana juaj. Faleminderit!   

1291 07.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

cregjistrim 

biznesi 

07.10.2022 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 emaili-in tonë zyrtar ku 

z…., interesohet mbi aplikimin e kryer për cregjistrim të 

personit fizik. 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 

1292 07.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

cregjistrim 

biznesi 

07.10.2022 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 emaili-in tonë zyrtar ku 

z…., interesohet mbi aplikimin e kryer për cregjistrim të 

personit fizik. 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 

1293 07.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin 

për formular 

07.10.2022 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 

E deleguar Nuk ka 



rinovim 

pasaporte 

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 emaili-in tonë zyrtar ku 

z……., interesohet mbi aplikimin e kryer për formularin e 

aplikimit për rinovim pasaporte dhe nuk ka marr përgjigje. 
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  

1294 08.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi kryerjen e 

aplikimit 

rinovim 

pensioni 

familjar 

10.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, 

Ju  bëjmë me dije se për të bërë rinovimin e Pensionit 

Familjar duhet të aplikoni nga llogaria juaj në e-albania 

shërbimin: "Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni)" në 

linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

2304. Do T`ju shfaqen opsionet e mëposhtme. Ju përzgjidhni 

opsionin, Pension Familjar.   

 Pleqëri  

 Invaliditet  

 Familjar  

 Suplementar  

 Suplementar i parakohshëm  

 Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi  

 Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 8)  

 Kompesim për personat në ngarkim  

Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë aplikimit 

duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH përkatëse. Ju 

lutem mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre 

dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit tuaj.Për 

cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304


19:00.  Faleminderit!  

1295 08.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

që duhet 

të ndjeki përsa i 

përket pajisjes 

me certifikatë 

nga akti i 

lindjes kur 

shtetasi shqiptar 

jeton jashtë 

vendit 

10.10.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të Znj...., e cila kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i përket 

pajisjes me certifikatë nga akti i lindjes.S’a më sipër, lutemi 

për një përgjigje nga ana juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1296 07.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi 

vlefshmërinë e 

Pensionit 

Suplementar 

Pilot 

10.10.2022 Përshëndetje,  Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, 

Ju bëjmë me dije se nga momenti i përfitimit të Pension 

Suplementar të parakohëshëm ajo do të zgjat deri kur të 

mbushni moshën për Pension Pleqërie. Pasi të mbushni 

moshën për Pension Pleqërie do të aplikoni për rinovimin e 

Pensionit Suplementar Pilot. Në rast se nuk keni bërë akoma 

një aplikim, bashkëlidhur do ju dërgojmë linkun e shërbimit 

që ofron mundësinë për të aplikuar online për sigurim 

shoqëror suplementar për ushtarakët:  
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

2308. 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!  

  

1297 09.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

e regjistrimit të 

fëmijës së 

lindur jashtë 

10.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se fëmijën e lindur jashtë vendit mund ta 

regjistroni nëpërmjet shërbimeve konsullore duke aplikuar 

nga llogaria e prindit të fëmijës në e-albania shërbimin: 

“Aplikim për regjistrim fëmije”, në linkun e mëposhtëm:  
https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2308
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2308
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2308
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767


vendit albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9767. Nëse nuk do veproni nëpërmjet rrugës së mësipërme 

po Ju dërgojmë dhe procedurën e regjistrimit të fëmijës 

nëpërmjet të afërmëve si më poshtë vijon: Në pamundësi të 

paraqitjes së prindërve pranë zyrave të Gjendjes Civile të 

Njësisë suaj Administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës 

së lindur jashtë shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në 

Shqipëri dhe rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare, 

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, ose personi i autorizuar, 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 

pajis prindërit me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë 

famjiljare dhe Certifikatë lindje e të porsalindurt, më 

shënimin “Për bonusin e lindjes”. Duhet theksuar në 

Prokurën e Posacme që personi autorizohet të 

bëjë regjistrimin e fëmijës, dhe të kryejë tërheqjen e çekut të 

bebes gjithashtu. Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e 

fëmijës, pasi edhe çeku emetohet nga Shërbimi Social 

Shtetëror në emër të nënës. Tërheqja e çekut bëhet pranë 

Drejtorive Rajonale të Shërbimit Social Shteteror. 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!  

1298 08.10.2022 Kërkesë për 10.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767


informacion 

mbi mënyrë e 

marrjes së 

informacionit 

mbi pronën 

bëjmë me dije se për të marrë informacion për cështjen që 

referoni në kërkesën për informacion, aplikoni nga llogaria 

Juaj në e-albania shërbimin: “Aplikim për informacion zyrtar 

të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe 

publikë)”, në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9477. Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku 

të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti në lidhje me 

dosjen në proces legalizimi. Kjo kërkesë duhet të firmoset 

nga ana Juaj dhe të skanohet në formatin PDF. Kërkesa do të 

ngarkohet në hapin e tretë të aplikimit të sherbimit në e-

Albania. Për të përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund 

të faqes dhe vijoni me plotësimin e formularit elekronik. 

Pavarësisht se Ju nuk keni të dhëna prone, për të orientuar 

sistemin duhet te vendosni nje zone te sakte kadastrale, 

ndersa volumin dhe faqen i vendosni 99. Zona kadastrale 

duhet të jetë zona që përfshin zonën ku ndodhet objekti Juaj. 

Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit. 

Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në 

bankë ose në postë për të kryer pagesën, si dhe depozitimin 

me postë të kërkesës që ju keni bashkëlidhur aplikimit dhe 

mandatin e pagesës që do te kryeni. Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës do T`Ju pajisë me informacionin që kërkoni. Për 

cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1299 07.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

legalizim 

10.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion për cështjen që 

referoni në kërkesën për informacion, aplikoni nga llogaria 

Juaj në e-albania shërbimin: “Aplikim për informacion zyrtar 

të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe 

publikë)”, në linkun e mëposhtëm:  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9477. Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku 

të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti në lidhje me 

dosjen në proces legalizimi. Kjo kërkesë duhet të firmoset 

nga ana Juaj dhe të skanohet në formatin PDF. Kërkesa do të 

ngarkohet në hapin e tretë të aplikimit të sherbimit në e-

Albania. Për të përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund 

të faqes dhe vijoni me plotësimin e formularit elekronik. 

Pavarësisht se Ju nuk keni të dhëna prone, për të orientuar 

sistemin duhet te vendosni nje zone te sakte kadastrale, 

ndersa volumin dhe faqen i vendosni 99. Zona kadastrale 

duhet të jetë zona që përfshin zonën ku ndodhet objekti Juaj. 

Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit. 

Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në 

bankë ose në postë për të kryer pagesën, si dhe depozitimin 

me postë të kërkesës që ju keni bashkëlidhur aplikimit dhe 

mandatin e pagesës që do te kryeni. Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës do T`Ju pajisë me informacionin që kërkoni. Për 

cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.  Faleminderit!  

1300 09.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi mënyrën e 

kryerjes së 

aplikimit për 

rinovim leje 

drejtimi kur kjo 

e fundit i ka 

humbur 

10.10.2022 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 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


gjashtë muaj nga data e paraqitjes së kërkesës;  

 Dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen 

përkatëse;  

 Leje drejtimin që i ka mbaruar afati i vlefshmërisë;  
 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  

1301 08.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

certifikatë nga 

akti i lindjes kur 

shtatasi shqiptar 

jeton jashtë 

vendit 

10.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se te gjitha certifikatat që datojnë akte (lindje, 

martese, vdekje, etj) para vitit 2010, nuk mundësohen në e-

albania. Për këto certifikata procedohet si më poshtë: Për 

qytetarët e Tiranës, certifikatat merren tek Bashkia 

Tiranë. Për rrethinat e Tiranës merren tek Prefektura Tiranë.  

Për të gjitha bashkitë e komunat e tjera në territorin e 

Shqipërisë, certifikatat merren pranë Prefekturave të qarqeve 

respektive. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1302 07.10.2022 Kërkesë e 10.10.2022 Përshëndetje,   Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 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


paqartë mbi 

aplikimin për 

rinovim 

pasaporte 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Interesoheni për formularin e policisë apo pasi 

keni kryer aplikimin tek ALEAT? Për cdo pyetje ose 

paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, 

nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00 ose në 

kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e Hëna në të 

Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.  Faleminderit!   

1303 08.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

vërtetim 

pozitiv/negatim 

10.10.2022 Përshëndetje,   Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Keni aplikuar për vërtetim pozitiv/negativ për 

Tiranën apo për të gjithë Republikën e Shqipërisë? 

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 

1304 10.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

rivlerësim 

pasurie 

10.10.2022 Përshëndetje zj......Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni në emailin e mëposhtëm, kërkesën e zj......, e cila 

kërkon të informohet rreth aplikimit të kryer për rivlerësim 

pasurie pranë Zyrës Vendore e ASHK-së Shkodër. Lutemi 

për një përgjigje drejtuar shqetësimit të zj…..Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1305 10.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

vërtetim 

pozitiv/negatim 

10.10.2022 Përshëndetje zj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

E deleguar Nuk ka 



kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në adresën tonë zyrtare 

ku z…… kërkon të informohet mbi aplikimin e kryer për 

vërtetim pozitiv/negativ.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  

1306 10.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer pranë 

ZVASHK për 

certifikatë 

pronësie në 

vitin 2020 

10.10.2022 Përshëndetje z........Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

gjeni në emailin e mëposhtëm, kërkesën e zj....., e cila 

kërkon të informohet rreth aplikimit të kryer me nr.1...., datë 

27.07.2020 Zyrës Vendore e ASHK-së Vlorë. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të zj….Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1307 10.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet 

të ndjeki përsa i 

përket 

korigjimit të 

vendlindjes së 

bashkëshortit 

10.10.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të Znj....., e cila kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki përsa i përket 

korigjimit të vendlindjes së bashkëshortit. 
S’a më sipër, lutemi për një përgjigje nga ana 

juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1308 10.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

10.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bejme me dije se hapi I pare per lidhjen e marteses, eshte 

shpallja e marteses.  Kërkesa për shpallje bëhet nga 

E plotë Nuk ka 



për lidhje 

martese 

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. Dokumentacioni i nevojshëm për shpalljen e 

martesës midis dy shtetasve shqiptare në Republikën e 

Shqipërisë është:   

 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”;   
 fotokopje e dokumentit të identifikimit;   
 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes.   
Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj,   
Nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten 

dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, 

noteruar:   
 certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile;   
 dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka 

pengesë ligjore në vendin e tij për 

lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese);   
 dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj;   
 fotokopje e dokumentit të identifikimit.   

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të 

legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë 

vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar. Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm 



(shtetasi shqiptar).   Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e 

nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë 

martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm:   

 certifikatë lindje;   
 certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”.   

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin 

procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet 

martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen 

nëpërmjet Postës Shqiptare. Pas lidhjes së martesës në 

shtetin e huaj, dokumenti i martesës 

(certifikate 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!   

1309 10.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

për pajisjen me 

vërtetim 

konsullor mbi të 

dhënat 

personale 

11.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion për cështjen që 

referoni në kërkesën Tuaj, për shërbimin: "Aplikim për 

vërtetim konsullor mbi të dhënat personale". Ju bëjmë me 

dije hapat që duhet të ndiqen nga aplikanti janë:  Hapat e 

procedures:  
 Identifikohuni në portalin e-Albania   
 Zgjidhni shërbimin “Aplikim për vërtetim konsullor 

mbi të dhënat personale”  
 Klikoni butonin "Përdor"  
 Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të 

gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues  
 Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, 

vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni 

butonin "Kërko"  

E plotë Nuk ka 



 Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat 

personale në formularin elektronik dhe ngarkoni 

dokumentet që janë të domosdoshme për verifikim. 

Me anë të e-mail-it të plotësuar në rubrikën 

përkatëse, do t'ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si 

dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson 

ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment)  
 Ndiqni procedurat për të kryer pagesën dhe për të 

dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë - 

Me anë të e-mail-it do të njoftoheni për përfundimin 

e aplikimit dhe dërgimin me postë  
Dokumentacioni që duhet të ngarkohet: - Dokument 

identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti shqiptare ose 

dokument apo certifikatë lindje e huaj). Në rast se keni 

vështirësi gjatë aplikimit në linkun më poshtë do të gjeni 

vidio udhëzuese të aplikimit:   
https://www.youtube.com/watch?v=TnNNhpNB22s&t=1

8s. Aplikim për vërtetim konsullor mbi të dhënat 

personale  

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!  

1310 11.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

vërtetim 

pozitiv/negativ 

11.10.2022 Përshëndetje zj…..Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brënda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

po ju parashtrojmë kërkesën e ardhur në adresën tonë zyrtare 

ku z…. kërkon të informohet mbi aplikimin e kryer për 

vërtetim pozitiv/negativ.Lutemi, një përgjigje drejtuar 

qytetarit. Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në 

E deleguar Nuk ka 

https://www.youtube.com/watch?v=TnNNhpNB22s&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=TnNNhpNB22s&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=TnNNhpNB22s&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=TnNNhpNB22s&t=18s


numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit  

1311 11.10.2022 Kërkesë për 

punësim te 

ADISA 

11.10.2022 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, 

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 

1312 11.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurat 

që duhet 

të ndjeki për 

pajisje me leje 

rikostruksioni 

ndërtese. 

11.10.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet tjetër 

publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Bashkëngjitur 

gjeni kërkesën e mëposhtme të z....., i cili kërkon të 

informohet mbi procedurat që duhet të ndjeki për pajisje me 

leje rikostruksioni ndërtese.S’a më sipër, lutemi për një 

përgjigje nga ana juaj. Faleminderit!   

E deleguar Nuk ka 

1313 11.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjeki për 

përfitimin e 

shërbimit 

rishqyrtim 

pensioni 

12.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, 

Ju  bëjmë me dije se për të bërë rishqyrtim pensioni duhet të 

aplikoni nga llogaria juaj në e-albania shërbimin: "Kërkesë 

për rishqyrtim përfitimi (pensioni)" në linkun e mëposhtëm: 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304

Do T`ju shfaqen opsionet e mëposhtme. Ju përzgjidhni 

opsionin, Pleqëri.   

 Pleqëri  

 Invaliditet  
 Familjar  

E plotë Nuk ka 

http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
http://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304


 Suplementar  

 Suplementar i parakohshëm  
 Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi  

 Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 8)  
 Kompesim për personat në ngarkim  

Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë aplikimit 

duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH përkatëse. Ju 

lutem mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre 

dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit tuaj.Për 

cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00.Faleminderit!  

1314 11.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi statusin e 

aplikimit për të 

ardhurave nga 

barrëlindja 

12.10.2022 Përshëndetje znj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 

zj.Shkreta kërkon të informohet për të ardhurat e 

barrëlindjes.zj…….J95….42R dhe nr aplikimi 10060-

2022270915394……. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të zj......Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1315 12.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi pajisjen me 

mos pasjen e 

detyrimeve 

tatimore 

12.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije si më 

poshtë: Për të marrë shërbimin e kërkuar mund të aplikoni në 

portalin e-Albania. Hyni në portal dhe identifikohuni, më tej 

me search kërkoni shërbimin:  " Vërtetim për individ të 

paregjistruar” ose në linkun:  
https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

11175 dhe  më pas përzgjidhni rubrikën 

“Përdor”.  Gjithashtu, Ju njoftojmë se portali përdoret pasi të 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175


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!  

1316 11.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi 

vlefshmërinë e 

autorizimit të 

noterizuar për 

tërheqjen e 

bonusit të 

fëmijës 

12.10.2022 Përshëndetje znj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, 

lutem gjeni mëposhtë kërkesën e ardhur në adresën tonë 

zyrtare nga zj......, e cila interesohet nëse është i vlefshëm 

autorizimi i noterizuar për tërheqjen e bonusit të 

fëmijës.Gjithashtu bashkëlidhur dhe emaili drejtuar në 

adresën tone zyrtare. Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të zj........Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1317 12.10.2022 Kërkesë e 

paqartë 

12.10.2022 Përshëndetje,   Në vijim të emailit tuaj, Ju lutem n’a dërgoni 

një kërkesë më të plotë që të kemi mundësinë tju 

informojmë. Për llogari të cilës zyrë vendore të ASHK-së 

është kryer aplikim? Për cdo pyetje ose paqartësi n’a 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
https://e-albania.al/Pages/HelpRegister.aspx
mailto:helpdesk@e-albania.al


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!   

1318 12.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

që duhet të 

ndjek për 

shkëputjen  nga 

sistemi i 

tatimeve ku 

figuron ende i 

punësuar në një 

institucion, i cili 

tashmë është 

mbyllur 

12.10.2022 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 kërkon të shkëputet 

nga sistemi i tatimeve ku figuron ende i punësuar në një 

institucion, i cili tashmë është mbyllur. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1319 12.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi statusin e 

aplikimit të 

shërbimit 

për regjistrimin 

e bashkimit dhe 

ndarjes të 

pasurisë së 

paluajtshme 

12.10.2022 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, po ju 

parashtrojmë kërkesën e ardhur në adresën tonë zyrtare ku 

z……,  kërkon të informohet mbi aplikimin e 

kryer për regjistrimin e bashkimit dhe ndarjes të pasurisë së 

paluajtshme online, me nr aplikimi ……, datë 

23.06.2022.  Lutemi, një përgjigje drejtuar 

qytetarit. Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1320 12.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi vonesën në 

lëvrimin e 

12.10.2022 Përshëndetje zj.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

E deleguar Nuk ka 



shërbimit 

“Aplikim për 

informacion 

zyrtar të 

pasurisë për 

individët dhe 

personat 

juridike" me 

numër kërkese 

....., datë 

17.08.2022 pran

ë Zyrës 

Vendore e 

ASHK-së .....  

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 aplikimit të kryer për “Aplikim për 

informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat 

juridike" me numër kërkese ....., datë 17.08.2022 pranë Zyrës 

Vendore e ASHK-së ..... Lutemi për një përgjigje drejtuar 

shqetësimit të z……Faleminderit!  

1321 12.10.2022 Kërkesë për 

asistencë mbi 

problemet e 

hasura në portal 

në kryerjen e 

shërbimit AV 

12.10.2022 Përshëndetje,  Në vijim të emailit tuaj, Ju 

lutem provojeni përsëri më vonë sepse ka pasur probleme në 

sistem.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 

1322 12.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

nëse mund të 

plotësojë 

formularin A1Z 

para diplomimit 

13.10.2022 Përshëndetje z.....Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj.... kërkon të 

informohet nëse mund të plotësojë formularin A1Z para 

diplomimit? Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të 

zj.....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1323 12.10.2022 Kërkesë për 13.10.2022 Përshëndetje zj. ...Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 E deleguar Nuk ka 



informacion 

mbi sëmundjet 

kronike që 

shfaqen në 

llogarinë e tij në 

portalin e-

albania. 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”.  
Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 

z..... kërkon të informohet për sëmundjet kronike që shfaqen 

në llogarinë e tij në portalin e-albania. Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z.....Faleminderit!  

1324 13.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni

n për lidhje 

martese 

13.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës:  

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme.  
 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin.  

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa.  
Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë:  

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes;  
 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”;  
 fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

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 

E plotë Nuk ka 



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!  
1325 12.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni

n për lidhje 

martese 

13.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës:  

 Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me 

prokurë të posaçme.  
 Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin.  

 Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile 

do të lidhet martesa.  
Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë:  

 prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e 

shpalljes;  
 certifikatë lindje, me shënimin “për 

shpallje martese”;  
 fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

E plotë Nuk ka 



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!  

1326 12.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi procedurën 

dhe 

dokumentacioni

n për lidhje 

martese 

13.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, do te gjeni më 

poshtë një informacion të përmbledhur mbi procedurën e 

shpalljes se martesës:  

• Kërkesa për shpallje bëhet nga bashkëshortët e 

ardhshëm ose nga personi i caktuar nga ata me prokurë të 

posaçme.  

• Shpallja e martesës bëhet nga të Dy bashkëshortët e 

ardhshëm në zyrat e gjendjes civile në bashki / njësi 

administrative ku kanë vendbanimin.  

• Gjatë shpalljes së martesës bashkëshortët e ardhshëm 

do të përcaktojnë se në cilën zyrë të gjendjes civile do të 

lidhet martesa.  

Dokumentet e nevojshëm për shpalljen e martesës janë:  

• prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes;  

E plotë Nuk ka 



• certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje 

martese”;  

• fotokopje e dokumentit të identifikimit;  

Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e 

nesërmja e shpalljes. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e 

martesës së shpallur është 1 vit. Nëse martesa do të lidhet në 

një shtet të huaj, pas kalimit të afatit 10 ditor nga shpallja e 

martesës, duhet të pajisen me këto dokumente:  

• certifikatë lindje;  

• certifikatë lindje, me shënim “për lidhje martese”;  

Këto dokumente duhet të legalizohen në institucionin e 

Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, për të ndjekur më pas procedurën e lidhjes së 

martesës sipas legjislacionit të vendit të huaj ku 

bashkëshortët e ardhshëm kanë vendqëndrimin.  Aplikimet 

për legalizim kryhet në zyrat e Postës Shqiptare. Për cdo 

pyetje ose paqartësi n’a kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00 ose në kanalin e ri të komunikimit (online chat) nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00.  

Faleminderit! 

1327 13.10.2022 Kërkesë për 

mënyrën si 

mund të 

realizojë 

shërbimin AKT 

Verifikimi në 

momentin që 

sistemi ka 

probleme 

13.10.2022 Përshëndetje të nderuar, Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një 

autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë 

ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”.  
Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 

z...... kërkon të informohet në për mënyrën si mund të 

realizojë shërbimin AKT Verifikimi? Lutemi për një 

përgjigje drejtuar shqetësimit të z.....Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1328 13.10.2022 Kërkesë për 13.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të pyetjes suaj, ju bëjmë me dije se E plotë Nuk ka 



sqarim  mbi 

shkresën e 

ardhur nga 

ASHK-ja Fier 

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  shkresa që ju ka 

dërguar ASHK-ja si dhe një dokument që ju dispononi mbi 

këtë pronë për të cilë kërkoni të pajiseni me certifikatë 

pronësie. 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  

1329 13.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

mbi aplikimin e 

kryer për 

legalizim 

ndërtese 

13.10.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: 

“Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër 

publik, Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur 

rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk 

e zotëron informacionin e kërkuar”. Si rrjedhojë, gjeni 

bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku zj..... kërkon të 

E deleguar Nuk ka 



informohet mbi aplikimin e kryer për legalizim 

ndërtese.Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit 

të zj......Faleminderit!  

1330 18.10.2022 Kërkesë për 

informacion për 

 shpërblim 

lindje dhe grant 

për fëmijë të 

lindur për 

personat e 

punësuar 

 

18.10.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se pasi financieri i subjektit aplikon nga llogaria e subjektit 

ne e-albania sherbimin Kërkesë për shpërblim lindje dhe 

grant për fëmijë të lindur për personat e punësuar, ne linkun 

e meposhtëm https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10059Pu

nonjësi i ISSH-së njoftohet elektronikisht për mbërritjen e 

dosjes se re, verifikon saktësinë e dokumenteve dhe kthen 

përgjigje me e-mail për rezultatin e aplikimit. 

Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi i 

ISSH-së njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për 

të riplotësuar praktikën e aplikimit. 

Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë aplikimit 

duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH përkatëse. Mbani 

në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre dokumenteve të 

shoqërohet me numrin e aplikimit te sherbimit në e-

albaniaNga sa me siper, pas kryerjes se aplikimit ne e-

albania, dhe dergimit me poste te raportit mjekesor, 

kompetenca dhe pergjegjesia per pagesen e raporteve i 

kalon Institutit te Sigurimeve Shoqerore.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 

1331 18.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Kompesnisimin 

e energjisë 

elektrike 

18.10.2022 Përshëndetje ,  

Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju  bëjmë me dije 

se per te perfituar kompensimin e energjise elektrike 

duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e-albania 

sherbimin, Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni) ne 

linkun e meposhtem: 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10059
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10059


https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

2304 

 e-Albania 

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe 

sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës 

Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. 

e-albania.al 

  
Do T`ju shfaqen opsionet e meposhtme. Perzgjidhni opsionin, Kompesim 
i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 8 

Pleqëri 

Invaliditet 

Familjar 

Suplementar 
Suplementar i parakohshëm 
Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi 
Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 8) 
Kompesim për personat në ngarkim 
  Pasi te perfundoni aplikimin dhe te pajiseni me numer reference 

aplikimi, dokumentet: 
 Certifikate familjare 
 Libreze pensioni nese keni 
 Libreze te energjise elektrike 
Do i dergoni ne rruge postare prane Institutit te Sigurimeve Shoqerore, 

duke vendosur mbi zarf numrin e aplikimit ne 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! 

1332 18.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Shpalljen e 

martesës 

18.10.2022 Përshëndetje, 

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se shpallja e marteses si proces, e ka vlefshmerine e saj 1( 

nje ) vit kalendarik, ndersa certifikata me shenimin '' Per 

E plotë Nuk ka  

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304


lidhje martese" e ka vlefshmerine 15(pesembedhjete) dite 

kalendarike. Per rrjedhoje, nese nuk e beni lidhjen e marteses 

brenda afatit te vlefshmerise te certifikates, por ne nje 

moment tjeter, jeni e detyruar te paraqiteni serish prane 

sportelit te gjendjes civile per T`u pajisur me nje certifikate 

tjeter per te vazhduar me proceduren e lidhjes se 

marteses. 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! 

1333 18.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Vërtetimin për 

punëkërkues 

18.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te marre vertetimin si punekerkues i 

papune duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e albania 

sherbimin ne linkun meposhtem https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1254

4Nese gjate aplikimit u rezulton se nuk figuroni i regjistruar, 

duhet me pare te beni regjistrimin ne e-albania si 

punekerkues i papune ne linkun e meposhtem: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12550, dhe pas nje muaji keni te drejte te pajiseni me 

Vertetimin si Punekerkues i Papune.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 

1334 18.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Ç’rregjistrimin 

e personit fizik 

18.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te bere cregjistrimin e personit fizik, 

duhet te aplikoni nga llogaria e biznesit ne e-albania 

sherbimin , "Aplikim per cregjistrimin e Personit Fizik" ne 

linkun e meposhtem https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13893Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13893
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13893
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13893


08:00 deri në 19:00.  

Faleminderit! 

1335 18.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
letërnjoftimin 

elektronik 

dhe pasaportën 

biometrike si 

rezultat i 

humbjes së tyre 

18.10.2022 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 si rezultat i humbjes se tyre . Ne 

kerkesen Tuaj per informacion nuk keni specifikuar nese i 

afermi Juaj ndodhet brenda territorit te Shqiperise, apo jashte 

vendit.  

Nese pajisja me pasaporte dhe karte identiteti do behet ne 

Shqiperi, qytetari duhet te beje me pare deklarimin e 

humbjes se dokumenteve duke aplikuar sherbimin nga 

llogaria e tij ne e-albania ne linkun e meposhtem: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14922 

Pasi te pajiset me vertetimin e humbjes, pajiset prane postes 

me kuponat per pasaporte biometrike dhe karte identiteti, 

rezervon takimin tek Aleat ne adresen,  

https://rezervo.aleat.al 

Nese qytetari ndodhet jashte vendit, do te pajiset me 

pasaporte dhe karte identiteti nepermjet sherbimeve 

konsullore, duke aplikuar nga llogaria e Tij ne e-albania 

sherbimin: 

Aplikim per pasaporte dhe karte identiteti (per shtetasit 

shqiptare qe jetojne jashte kufijve), ne linkun e meposhtem: 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9765 
Kujdes! Emaili me të cilin jeni i regjistruar në e-albania 

duhet të jetë aktiv sepse atje do Ju vijë miratimi i aplikimit 

Tuaj dhe linku për rezervim. 

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922
https://rezervo.aleat.al/
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9765
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9765


Faleminderit! 

1336 18.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
bëre ndryshimin 

e vendbanimit,  

18.10.2022 Përshëndetje, 

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se per te bere ndryshimin e vendbanimit, do te logoheni me 

te dhenat Tuaja ne e-albania dhe do te aplikoni sherbimin 

"Aplikim per ndryshim/Saktesim Vendbanimi" ne linkun e 

meposhtem https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14419  

 

e-Albania 

Shërbimi elektronik "Aplikim për saktësim të vendbanimit" u mundëson qytetarëve 

shqiptarë të saktësojnë adresën e tyre. Baza ligjore: - Ligji Nr. 10 129, datë 

11.05.2009, "Për Gjendjen Civile", i ndryshuar, Neni 14 e vijues; - VKM Nr. 1243, datë 

11.12.2003 “Për përcaktimin e dokumenteve, që duhet të paraqesin shtetasit, e të 

procedurave, që duhet të kryejnë zyrat e ... 

e-albania.al 

Ne aplikim do ngarkoni ne format PDF nje nga dokumentet e 

meposhtme: 

Kopje te noteruar te certifikates se pronesise 

Kontrate noteriale qeraje 

Akt noterial perdorimi banese 

Fushat qe jane me * jane te detyrueshme per t`u plotesuar.  

Nese hasni problematika, lutem dergoni email ne adresen e 

suportit te portalit e-albania: 

helpdesk@e-albania.al 

Ne kushtet e refuzimit te aplikimit te meparshem, jeni e 

detyruar te riaplikoni nga fillimi.Për cdo pyetje ose 

paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419


19:00. Faleminderit! 

1337 18.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Aplikim për 

legalizim 

ndërtimi 

informal 

18.10.2022 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se per te marre konfirmimin e informacionit qe kerkoni, 

duhet te aplikoni nga llogaria Juaj ne e-albania sherbimin: 

Vertetim per aplikim per legalizim ndertimi informal, ne 

linkun e meposhtem: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12411 

 

e-Albania 

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet 

fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të 

Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. 

e-albania.al 

Gjate aplikimit do te ngarkoni ne format PDF, dokumentin e 

vetdeklarimit. Vertetimi u vjen ne llogarine Tuaj ne e-albania 

ne afatin ligjor prej 10(dhjete) dite pune, ne seksionin 

"Dokumentet e mia" 

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.  

Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1338 18.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
 Mos logimin në 

llogarinë  

18.10.2022 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se nese nuk arrini te logoheni (futeni) ne llogarine Tuaj ne e-

albania, nese nuk keni aktive asnje nga te dhenat e 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411


e-albania regjistrimit, (adrese email dhe numer telefoni), per te 

gjeneruar nje pasword te ri duhet te veproni si me poshte: 

Hapni nje adrese te re email dhe dërgoni këto të dhëna në 

adresën: 

helpdesk@e-albania.al : 
- foto te kartës ID 
- emri i nënës 
- emri i babait  
- datëlindja e nënës 
Specifikoni 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.  

1339 18.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
aplikimin për 

pajisj te 

femijes për herë 

të parë me 

pasaporte 

18.10.2022 Përshëndetje, 

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ,Ju bëjmë me dije 

se për të kryer aplikimin për pajisje te femijes për herë të 

parë me pasaporte, duhet te aplikoni nga llogaria e prindit ne 

e-albania sherbimin: 

Aplikim i formularit per leshim per here te pare ose rinovim 

te pasaportes, ne linkun e meposhtem 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13851 

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


 

e-Albania 

"Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës" është një 

shërbim elektronik i cili u mundëson qytetarëve të plotësojnë formularin e aplikimit online 

për të kryer pajisjen për herë të parë me pasaportë ose për të kryer rinovimin kur pasaporta 

aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011. 

e-albania.al 

Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim 

të pasaportës”. 

Zgjidhni opsionin "Per femijen" dhe vazhdoni me plotesimin 

e te dhenave qe u kerkohen. 

Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë se femijes në standardin 

4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Ne rastin kur aplikimi 

është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim emergjent), 

nevojitet pervec ngarkimit te fotos, edhe ngarkimi i kopjes së 

kuponit të procedurës së përshpejtuar. 

Pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni me sms dhe e-

mail për miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga 

Policia. Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë edhe linku ku 

duhet të rezervoni datën dhe orën për t’u paraqitur fizikisht 

me qëllim vijimin e aplikimit. 

Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, 

duhet të keni me vete kuponin dhe femijen. 
 

Kujdes! Emaili me të cilin jeni i regjistruar në e-albania 

duhet të jetë aktiv sepse atje do Ju vijë miratimi i aplikimit 

Tuaj dhe linku për rezervim. 

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


deri në 19:00.  

Faleminderit! 

1340 18.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Aplikim për 

lëshim pronësie 

, me kosto 1500 

Lekë 

18.10.2022 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se duhet të aplikoni në e-albania Aplikim për lëshim pronësie 

, me kosto 1500 Lekë. Ndërsa për të dhënat e pronës duhet te 

vendosni te sakte zonen kadastrale sic keni ne dokumentin e 

perfitimit te prones. Ndersa volumin dhe faqet do i plotesoni 

me 99. 
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 

E plotë Nuk ka 

1342 18.10.2022 Kërkesë për 

informacion për 
ankesen nr. 
[472191] në 
Ministrinë e 
MBROJTJES 

18.10.2022 I nderuar.Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju  bëjmë me dije se ankesën tuaj lutem  niseni në 

Platformen e Bashkëqeverisjes , ne linkun  e 

mëposhtëm :  ME TY PËR SHQIPËRINË QË DUAM - 
Platforma e Bashkëqeverisjes (shqiperiaqeduam.al)  
Për cdo pyetje mund te na kontaktoni perseri.  

Faleminderit ! 

E plotë Nuk ka 

1343 19.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Pajisjen me 

liçensë 

19.10.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju  bëjmë me dije se  për Tù pajisur me licencën që jeni e 

interesuar, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin Aplikim për licencë të re në qendrën kombëtare të 

biznesit në linkun e mëposhtëm: 

 e-Albania 

E plotë Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim
https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607


 

e-Albania 

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe 

sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës 

Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. 

e-albania.al 

Dokumentacionin pëçdo tip licence e gjeni në linkun e 
mëposhtëm: 
 Microsoft Word - 3. Aplikim për licencë të re në Qendrën 

Kombëtare të Biznesit (e-albania.al) 

1344 19.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
rinovimin e  
Çertifikatës së 

pronësisë 

19.10.2022 Përshëndetje  
Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 
se kërkesa Juaj është e paqartë.  Certifikata e pronësisë nuk 
rinovohet. Është dokument që lëshohet vetëm një herë dhe 
përfitohet duke regjistruar në Agjencinë Shtetërore të 
Kadastrës aktin e përfitimit të pronës. Nëse keni objekt në 
proces legalizimi, dhe kërkoni informacion mbi statusin e 
procesit, aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin: 
Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individë dhe 
persona privatë e publikë në linkun e mëposhtëm:e-Albania 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/QKB/4607/qkb_4607_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/QKB/4607/qkb_4607_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


 

e-Albania 

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe 

sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës 

Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. 

e-albania.al 

Pë çdo pyetje e paqartësi na kontaktoni në online chat nga e 
hëna në të premte, në fashën orare 08.00-19.00 
Faleminderit. 

1345 19.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
ASHK-në 

19.10.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Ju mund t`i skanoni dokumentet në një 

dokument të vetëm. Ose ngarkoni vetëm një dokument, dhe 

në total dërgojini me postë në adresë të ASHK duke 

vendosur mbi zarf numrin e referencës së aplikimit bashkë 

me një kopje të mandatpagesës.Për çdo 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 

1346 18.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 

Rimbusim 

shpenzimesh 

për shtetas 

shqiptare  të 

cilët ndrojnë 

jetë jashtë 

shtetit 

19.10.2022 Përshëndetje.Në vijim të kërkeses Tuaj për informacion , ju 
bëj me dije se dokumnetet bashkëlidhur këtij e-mail duhet 
T'i dërgoni në rrugë postare pranë MIE ( Ministria e 
Infrastrukturës dhe Energjisë )  
Duhet patejtër të hapni llogari bankare si një nga kriteret e 
përcaktuara nga Ministria. 
Afati ligjor maksimal i përfitimit të këtyre shpenzimeve 
është 365 ditë , nga dita e largimit nga jeta e personit për të 
cilin kërkoni rimbursimin e shpenzimeve. 
Pas ketij afati ju humbet e drejta e perfitimit. 
Për çdo paqartësi ju lutem kontaktoni 08000118 ose online 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


chat nga e hëna në të premte 08.00-19.00. 
Faleminderit! 

1347 17.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Mbiemrin e 

fëmijës pa 

shpallur 

martesën me 

babin e fëmijës 

19.10.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se  fëmija mer mbiemrin e babit.Vetëm nëse refuzoni 

atësinë merr mbiemrin tuaj.     Lidhja e martesës nuk pengon 

rregjistrimin e fëmijës në gjendjen Tuaj civile. Babai i 

fëmijes duhet te jetë prezent  ne martenitet në momentin e 

lindjes se fëmijes , në mënyre që të deklarojë atësine në aktin 

e lindjes që mbahet në martenitet  dhe gjendja civile me pas 

rregjistron aktin me te gjitha rubrikat e plotesuara ne 

maternitet . Kur te beni lidhjen e marteses levizni bashke me 

femijen ne çertfikaten familjare te babait te femijes.               
Për cdo pyetje mund te na kontaktoni perseri.   

E plotë Nuk ka 

1348 17.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Aplikim për 

pajisje me 

nënshkrim 

elektronik për të 

punësuarit dhe 

subjektet 

tatimpaguese . 

 

19.10.2022 Përshëndetje Znj.Bruna, 

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se  Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për të 

punësuarit dhe subjektet tatimpaguese .     

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13521 

 

e-Albania 

Dokumentacioni i nevojshëm Dokumentet që sigurohen nga nëpunësit e 

administratës: Për profilin "Profesionist i punësuar": - Vërtetim për pagimin e 

kontributeve për individin Hapat e procedurës - Identifikohuni si qytetar/biznes në 

portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për pajisje me nënshkrim 

elektronik për të punësuarit dhe subjektet tatimpaguese"; - Klikoni ... 

e-albania.al 

 
 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521


 Ky eshte linku i sherbimit, nese eshte biznes te futet nga 

llogaria e biznesit. 

1349 16.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
 vërtetim si 
individ i 
parregjistruar 

19.10.2022  Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju  bëjmë me dije se Riaplikojeni , pasi vërtetimi vjen për 24 

orë.   Për cdo pyetje mund te na kontaktoni 

perseri.Faleminderit !  

E plotë Nuk ka  

1350 14.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Shpalljen e 

martesës  

19.10.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se  po eshte e detyrueshme te jeni te dy prezent, dhe ta 

beni shpalljen ne te dy gjendjet tuaja civile  .Duhet patjetër të 

jetë prezent pasi do shprehi vullnetin e tij të lirë                 

Për cdo pyetje mund te na kontaktoni perseri.   

Faleminderit !  

E plotë Nuk ka 

1351 19.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Aplikim për 

statusin e 

certifikimit të 

profesionistëve 

të shëndetësisë  

 

 

 

20.10.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju  bëjmë me dije se: 
  Aplikim për statusin e certifikimit të profesionistëve të 

shëndetësisë  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14037 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 
- Certifikatat e aktivitetit ku ka marrë pjese si brenda dhe 
jashtë vendit; 
- Artikujt e botuar në revista të ndryshme shkencore; 
- Numrin ISBN të librit të botuar; 
- Vërtetim nga Institucioni/Universiteti/Fakulteti për 
kurrikulat e përgatitura; 
- Cdo lloj tjetër dokumenti që vërteton ndjekjen e 
aktiviteteve të edukimit të vazhduar; 
- Cdo lloj tjetër dokumenti që lidhet me certifikimin e 
profesionistëve. 
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14037
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14037
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14037


Shoqëror duhet të kryejë procedurat e njohjes dhe 
regjistrimit të krediteve në dosjen individuale të 
profesionistit brenda një afati kohor jo më të gjatë se 60 
ditë nga data e dorëzimit të dokumentacionit të nevojshëm 
nga ana e ofruesit   ose profesionistit.                        

 1352 19.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
statusin e 

çertifikimit të 

profesionistëve 

të 

shëndetësisë.     

                     

 

20.10.2022 Përshëndetje ZNJ. Carcani, 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se   duhet të kontaktoni me QKEV . Ne mund t'ju 

asistojmë dhe informojmë vetëm lidhur me shërbimet në e-

albania. 

Nëse e keni çertifikatën ku keni marrë pjesë deklarojeni. 

Aplikim për statusin e çertifikimit të profesionistëve të 

shëndetësisë.                          

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14037 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

- Certifikatat e aktivitetit ku ka marrë pjese si brenda dhe 

jashtë vendit; 

- Artikujt e botuar në revista të ndryshme shkencore; 

- Numrin ISBN të librit të botuar; 

- Vërtetim nga Institucioni/Universiteti/Fakulteti për 

kurrikulat e përgatitura; 

- Cdo lloj tjetër dokumenti që vërteton ndjekjen e 

aktiviteteve të edukimit të vazhduar; 

- Cdo lloj tjetër dokumenti që lidhet me certifikimin e 

profesionistëve.                                                                       

E plotë Nuk ka 

1353 20.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 

gjenerim 

vërtetim nga 

e-albania 

20.10.2022 Përshëndetje, 
 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 
dije se  nga komunikimi me drejtorine e tatimeve na 

konfirmon se vertetimi nuk u gjenerohet per faktin se 

rezultoni me detyrime ne vleren 1224 leke. 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14037
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14037
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14037


Per shtator 2022 ka detyrim 
1224 leke.Duhet te besh pagese e ketij detyrimi ne 
menyre qe te marre vertetimin. 
Lutem për më shumë informacione 
kontaktoni :     tatime.gov.al 
Për cdo pyetje mund të na kontaktoni përsëri.    

Faleminderit !   
1354 14.10.2022 Kërkesë për 

informacion për 
Aplikimin e 
gabuar te nje 
pagese 

20.10.2022  Përshëndetje  

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se   Ne informacionin tone, pagesa nuk ju kthehet me 

mbrapsht. 

 Na vjen keq!                              

   Për cdo pyetje mund te na kontaktoni përsëri.   

Faleminderit !  

E plotë Nuk ka  

1355 14.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Rregjistrimin si 

i papunë 

20.10.2022 Përshëndetje  

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije  se per te marre vertetimin si punekerkues i papune 

duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e albania sherbimin ne 

linkun e meposhtem: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

12544 

 e-Albania 

Kontaktet Tel: +355 44 528 360 | 1/2/3 E-mail: kontakt@akpa.gov.al Adresa: Në 

Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana 

e-albania.al 

 

Nese gjate aplikimit u rezulton se nuk figuroni i regjistruar, 
duhet me pare te beni regjistrimin ne e-albania si 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12544


punekerkues i papune ne linkun e meposhtem: 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=
12550,  

 

e-Albania 

Kontaktet Tel: +355 44 528 360 | 1/2/3 E-mail: kontakt@akpa.gov.al Adresa: Në 

Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana 

e-albania.al 

dhe pas nje muaji keni te drejte te pajiseni me Vertetimin si 

Punekerkues i Papune .Faleminderit                           

1356 17.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 

Vërtetim të 

pasurisë së 

paluajtshme 

nga vendi i 

Origjinës. 

20.10.2022 Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e 

informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori i 

të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon 

kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, Brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 

informacionin e kërkuar”. 

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën e mëposhtme, ku 
znj. Senko  kërkon Vertetim posedimi pasuri e paluajtshme nga 
vendi i origjines 
Lutemi për një përgjigje drejtuar shqetësimit të znj.Senko. 

E deleguar Nuk ka 

1357 20.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Kërkesë për 

punësim 

21.10.2022 Përshëndetje ,  
Për momentin nuk ka vend vakant pranë zyrës tonë -ADISA 
Fier .  

E plotë  

1358 20.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 

21.10.2022 Përshëndetje E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12550


License 

stomatologjie 

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”.  

Lutem në qartesimini  dhe orientonim  e Znj.Simoni për 

plotesimin e formularit për paisje me Licenc për kabinet 
Stomatologjie. 

1359 20.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Aplikimin AVO 

21.10.2022 Përshëndetje .Ne kerkese tuaj per informacion nuk referoni 
nese keni aplikuar sherbimin AV qe citohet ne shkresen e 
ASHK.Lutem ,Per tu asistuar lidhur me sherbimin AV0 
kontaktoni chat https://www.adisa.gov.al/ ose kontaktoni 
në 08000118 pa pagesë , për të marë një informacion më të 
detajuar. 

E plotë Nuk ka 

1360 20.10.2022 Kërkesë për 

informacion për 

njohjen e 

patentave të 

mjeteve 

lundruese jasht 

shtetit Shqiptar 

21.10.2022 Përshëndetje 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se patenta njihet vetem nga shteti qe e leshon. 

Nuk ka marreveshje ndershteterore per patentat e 

lundrimit .                       
Për cdo pyetje mund te na kontaktoni përsëri.   

Faleminderit !  

E plotë Nuk ka 

1361 21.10.2022 Kërkesë e 
paqartë 
 

21.10.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se: 

1-ne kerkesen Tuaj per informacion nuk cilesoni nese edhe 

vellai Juaj eshte bashkepronar, dhe per rrjedhoje edhe 

perfitues me pjese takuese ne kartelen e pasurise    

2-Nuk citoni gjithashtu se nga cila llogari ne e-albania eshte 
bere aplikimi       
 Per te gjitha keto, dhe per me shume informacion e asistence 

na kontaktoni 08000118 

E plotë Nuk ka 

https://www.adisa.gov.al/


Faleminderit !  
1362 21.10.2022 Kërkesë për 

informacion për 
Lejen e lindjes 

nga sektori 

privat 

21.10.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se Adisa nuk ka informacion e kompetence lidhur me 

kerkesen Tuaj 

Kontaktoni me drejtorine juridike ne institucionin ku jeni e 

punesuar                     

Për cdo pyetje mund te na kontaktoni përsëri.  

E plotë Nuk ka 

1363 21.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Aplikim per 

statusin e 

certfikimit te 

profeisonisteve 

te shendetesise 

21.10.2022 Përshëndetje  

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se  duke aplikuar nga llogaria juaj ne e-albania 

sherbimin:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14039 

 dhe me pas apilkoni sherbimin : Aplikim per statusin e 

certfikimit te profeionisteve te shendetesise : https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14037 

Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të 

kërkuara në formular; 

Ju do të njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet 

e mia” në e-Albania. 

Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të 

kërkuara në formular; 

Ju do të njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet 
e mia” në e-Albania. 
 Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit 
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe 
Shoqëror duhet të kryejë procedurat e njohjes dhe 
regjistrimit të krediteve në dosjen individuale të 
profesionistit brenda një afati kohor jo më të gjatë se 60 
ditë nga data e dorëzimit të dokumentacionit të nevojshëm 
nga ana e ofruesit ose profesionistit. 

E plotë Nuk ka  

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14039
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14039
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14039
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14037
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14037
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14037


1364 21.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 

shpallje 
martese 

 

21.10.2022 Përshëndetje  

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se zonja duhet te beje shpalljen e marteses 

Certifikata nga akti i lindjes, per te gjitha aktet e mbajtura 
para vitit 2010 nuk mundesohen ne e-albania. 
Keto certifikata merren si me poshte: 
-Per te gjitha rrethet, merret fizikisht ne prefekturen e 
qarkut . 
 -Per qytetin e Tiranes merret prane Bashkise se Tiranes   

-Per rrethinat merren prane prefektures se qarkut 

Tirane                         

E plotë Nuk ka  

1365 21.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Aplikimin e 

paasaportes 

21.10.2022 Përshëndetje  

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se  Referuar kerkeses tuaj per informacion , nese keni 

aplikuar me kupon normal 15 dite eshte afati ligjor i marrjes 

se sherbimit. 

Pas shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-
mail per miratimin ose jo të procedurës së kërkuar ligjore 
nga Policia. 
- Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë edhe linku ku ju 
duhet të rezervoni datën dhe orën për t'u paraqitur fizikisht 
me qëllim vijimin e aplikimit. 
Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, 
ju duhet të keni me vete kuponin që do të duhet ta dorëzoni 
pranë Zyrës së ALEAT. 
Nuk ka asnje mundesi 
As me kupon emergjent nuk aplikon dot, pasi ka nisur 
procedura e pajisjes me pasaporte me procedure 
normale                     

Për cdo pyetje mund te na kontaktoni përsëri.   

E plotë Nuk ka 

1366 24.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 

24.10.2022 Përshëndetje,  

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

E plotë Nuk ka 



Pension 

pleqërie 

se për të dërguar kërkesën për pension pleqërie, duhet të 

aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin, Aplikim 

për pension pleqërie, suplementar pilot, suplementar 

lundrues i nëndetëseve apo suplementar për akademik, në 

linkun e mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6156 Logohuni me të dhënat Tuaja në e-albania, klikoni 

linkun e shërbimit, dhe në brendësi të aplikimit do gjeni edhe 

dokumentacionin e nevojshëm që do të ngarkoni në aplikim. 

Kujtojmë se dokumentacioni duhet të jetë në format 

PDF.Theksojmë se dokumenti më i rëndësishëm është 

libreza e punës, në bazë të së cilës do plotësoni dhe 

formularin lidhur me vitet dhe qendrat e punës para vitit 

1994 dhe pas vitit 1994. Pasi të dërgoni aplikimin, dërgoni 

dokumentet të cilat i ngarkuat në aplikim me rrugë postare 

pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, duke vendosur mbi 

zarf numrin e referencës së aplikimit në e-albania.Për çdo 

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 

1367 24.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
rrehjistrimin e 
fëmijes së 

lindur jashtë 

vendit  

24.10.2022 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se fëmijen e lindur jashtë vendit mund ta regjistroni 

nëpërmjet shërbimeve konsullore duke aplikuar nga llogaria 

e prindit të fëmijes në e-albania shërbimin: 

Aplikim për regjistrim fëmije, në linkun e 

mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9767Nëse nuk do veproni nëpërmjet rrugës së mësipërme po 

Ju dërgojmë dhe procedurën e regjistrimit të fëmijës 

nëpërmjet të afërmëve si më poshtë vijon:Në pamundësi të 

paraqitjes së prindërve pranë zyrave të Gjendjes Civile të 

Njësisë suaj Administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6156
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767


së lindur jashtë shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në 

Shqipëri dhe rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare, 

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, ose personi i autorizuar, 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 pajis prindërit 

me 2 (dy) certifikata, përkatësisht: Certifikatë famjiljare dhe 

Certifikatë lindje e të porsalindurt, më shënimin “Për 

bonusin e lindjes”.Duhet theksuar në Prokurën e Posacme që 

personi autorizohet të bëjë regjistrimin e fëmijës, të kryejë 

tërheqjen e çekut të bebes, dhe tërheqjen e lekëve në 

bankë.Prokura e posaçme lëshohet nga nëna e fëmijës, pasi 

edhe çeku emetohet nga Shërbimi Social Shtetëror në emër 

të nënës.Tërheqja e çekut bëhet pranë Drejtorive Rajonale të 

Shërbimit Social Shteteror.Në rastet e bashkëjetesës, fëmija 

regjistrohet në gjendjen civile ku është e regjistruar nëna e 

fëmijës, dhe për rrjedhojë figuron në certifikatën familjare të 

nënës, jo të babait.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! 

1368 24.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
lidhjen 

e martesës me 

shtetas të huaj 

24.10.202 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se hapi i parë për lidhjen e martesës, është shpallja 

e martesës. 
 

-Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj, 

E plotë Nuk ka 



Nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten 

dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, 

noteruar: 

1.     certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë  përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

2.     dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

3.     dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

4.     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: 

1.     certifikatë lindje; 

2.     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! 

1369 25.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Certifikatë 

rezidence  

tatimore 

(biznes) 

25.10.2022 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se për të marrë dokumentin që kërkoni, duhet të aplikoni nga 

llogaria e biznesit në e-albania shërbimin, Certifikatë 

Rezidence Tatimore ( biznes ), në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13203 Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion 

shoqërues. 

Hapat e procedures 

- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania;- Zgjidhni 

shërbimin "Certifikatë Rezidence Tatimore";- Klikoni 

butonin "Përdor";- Zgjidhni shtetin ku do të depozitohet 

certifikata e rezidencës;Zgjidhni vitin fiskal për të cilën 

kërkohet certifikata e rezidencës;- Klikoni butonin "Shkarko 

dokumentin e vulosur" për të gjeneruar certifikatën me vulë 

elektronike.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 çdo 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. 

E plotë Nuk ka 

1370 25.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
vërtetim për 

transaksionet me 

pronen për vitet e 
fundit  

25.10.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije se 

për të marrë vërtetim për transaksionet me pronen për vitet e 

fundit, duhet të aplikoni shërbimin “Aplikim për informacion 
zyrtar të pasurisë për individët dhe personat juridikë 
(privatë dhe publikë)”  përmes platformës qeveritare e-
Albania, në linkun: https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9
477 
Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku të sqaroni 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13203
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13203
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13203
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo kërkesë duhet të 
firmoset nga ana juaj dhe të skanohet. Ajo do të ngarkohet në 
hapin e tretë të formularit në e-Albania ne format pdf. 

Për të përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund të faqes dhe 
vijoni me plotësimin e formularit elekronik. Klikoni 
butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit. Në hapin e dytë 
ku u kërkohen të dhënat e pronës, vendosni një zonë 
kadastrale të qytetit për të cilin do aplikoni, ndërsa volum dhe 
faqe plotësojini me 99. Këto të dhëna janë vetëm për të 
orientuar sistemin.Numri i referencës së aplikimit do ju 
ndihmojë për të gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar 
mandatpagesën.Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund 
të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën, ose kryeni 
pagesën online përmes portalit e-Albania me një kartë debiti 
ose krediti. 

Nëse pagesa kryhet në bankë ose postë, duhet që t`i riktheheni 
edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar 
mandatpagesan.Ngarkimi i mandatpagesës:Duhet të  logoheni 
në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e aplikuar. Nuk do të 
kryeni aplikim të ri por do të shkoni në fund të formularit, në 
seksionin “Dërgo mandat-pagesën e një aplikimi të kryer”. 
Plotësoni të gjitha fushat, numrin e referencës së aplikimit e 
gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, ngarkoni faturën dhe më pas 
klikoni “Dërgo” 

1371 25.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Një dosje me 

proçes 

legalizimi 

25.10.2022 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se për të marrë informacion për çështjen që referoni në 

kërkesën për informacion, aplikoni nga llogaria Juaj  në e-

albania shërbimin: 

Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe 

personat juridikë (privatë dhe publikë), ne linkun e 

meposhtem:   

https://e-

E plotë Nuk ka  

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod

e=9477 

Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku të 

sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti në lidhje 

me dosjen në proces legalizimi . Kjo kërkesë duhet të 

firmoset nga ana Juaj dhe të skanohet në formatin PDF . 

Kërkesa do të ngarkohet në hapin e tretë të aplikimit të 

shërbimit në e-Albania. 

Për të përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund të 

faqes dhe vijoni me plotësimin e formularit elekronik. 

Pavarësisht se Ju nuk keni të dhëna prone, për të orientuar 

sistemin duhet të vendosni një zonë të saktë kadastrale, 

ndërsa volumin dhe faqen i vendosni 99. Zona kadastrale 

duhet të jetë zona që përfshin zonën ku ndodhet objekti Juaj. 

Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit. 

Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në 

bankë  ose në poste për të kryer pagesën, si dhe depozitimin 

me poste të kërkesës që keni bashkëlidhur aplikimit dhe 

mandatin e pagesës që do të kryeni. 

Agjencia Shtetërore e Kadastrës do T`Ju pajisë me 

informacionin që kërkoni. 

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00.  

Faleminderit! 

1372 25.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Aplikim 

pasaporte 

25.10.2022 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ,Ju bëjmë me dije 

se pas shqyrtimit të aplikimit duhet të njoftoheni me sms dhe 

e-mail brenda 7 ditëve 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 

E plotë Nuk ka  

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477


keni me vete kuponin dhe pasaportën aktuale që do të duhet 

ta dorëzoni pranë Zyrës së ALEAT. Duke qenë se Shërbimet 

e Policisë së Shtetit në e-albania kohët e fundit kanë shfaqur 

problematika, lutemi të gjurmoni statusin e aplikimit nëse 

rezulton përfunduar apo në proces. Nëse rezulton përfunduar, 

rezervoni takimin tek Aleat dhe vazhdoni me procedurën. 

Nëse rezulton ende në proces, lutem të paraqiteni në 

sportelet e Komisariatit të policisë të lagjes Tuaj. 

Kujdes! Emaili me të cilin jeni i regjistruar në e-albania 

duhet të jetë aktiv sepse atje do Ju vijë miratimi i aplikimit 

Tuaj dhe linku për rezervim.Për çdo 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! 

1373 25.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Volumin , faqen 

e zones 

kadastrale 

25.10.2022 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju  bëjmë me dije se a keni bërë apilkim ? 

Në rast se dispononi zonën kadastrale dhe volum dhe faqe jo 

, s içua shpjegon dhe sistemi  do të proçedoni me 9-ta .   

 Te Volumi 99-të  dhe faqe 99-të.                    

E plotë Nuk ka 

1374 25.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Aplikim licence 

e re  

25.10.2022 Përshëndetje 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se :    Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare 

të Biznesit https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?      

 Në linkun e dytë keni dokumentacionin në fund 

far : https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/QKB/4607/qkb_4607_dokument

acioni.pdf                                                                   

  

E plotë Nuk ka  

1375 25.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
aplikim për 

ndryshim të 

25.10.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju  bëjmë me dije se aplikim për ndryshim të regjistrimit të 

Personit Fizik    https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/QKB/4607/qkb_4607_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/QKB/4607/qkb_4607_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/QKB/4607/qkb_4607_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4965
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4965


regjistrimit të 

Personit Fizik  
4965ky eshte linku i sherbimi 
 Shërbimi elektronik për ndryshim të regjistrimit të Personit 
Fizik u ofrohet subjekteve që kanë një llogari në portal. Për 
të kryer aplikimin për ndryshim të regjistrimit të Personit 
Fizik, subjekti aplikon duke plotësuar formularin përkatës 
për ndryshim të regjistrimit të Personit Fizik. 
Mbështetur në nenin 43 të Ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007, 
"Për Regjistrimin e Biznesit", i ndryshuar, çdo subjekt, që 
kryen regjistrimin fillestar, mbart edhe detyrimin të 
regjistrojë çdo ndryshim në të dhënat e njoftuara dhe në 
dokumentet shoqëruese, që depozitohen në regjistër, sipas 
seksionit III të këtij ligji. 
QKB-ja, pasi kryen verifikimet përkatëse, sipas nenit 54 të 
këtij ligji dhe vëren përmbushjen e kushteve për regjistrim, 
kryen regjistrimin në regjistër dhe lëshon vërtetimin e 
kryerjes së regjistrimeve të tjera brenda një afati prej një 
dite nga data e paraqitjes së aplikimit. 
Per detaje te metejshme ti drejtohet QKB pasi nuk eshte me 
ne kopetencen tone 
dmth nuk e kemi si informacion per ceshtjen e 
dokumentave                   

1376 26.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Epikrizën e 

aftësisë ose 

paaftësisë 

26.10.2022 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije se për 

çështjen që referoni duhet të drejtoheni tek mjeku specialist. Është mjeku 

specialist që u pajis me epikriën e aftësisë apo paaftësisë, e më pas u 
pajis me fletë drejtimi për në KMCAP ( Komisioni Mjekësor i Caktimit 

të Aftësisë për Punë)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 

1377 26.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
mbyllje 

pensioni 

26.10.2022 Përshëndetje, 

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju bejme 

me dije se duhet të aplikoni në e-albania shërbimin 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4965


"Mbyllje pensioni", nëse i ndjeri ka qenë pensionist.  
Për të bërë mbylljen e pensionit, duhet të aplikoni nga 

llogaria ndonjë familjari në e-albania shërbimin” Aplikim 

për mbyllje pensioni” në linkun e mëposhtem: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6162 

Hapat e procedurës 

- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania 

- Zgjidhni shërbimin "Aplikim për mbyllje pensioni" 

- Klikoni butonin "Përdor" 

 - Plotësoni formën përkatëse për këtë kërkesë dhe dërgoni 

aplikimin. 

- Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë 

aplikimit duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH 

përkatëse. Ju lutem mbani në konsideratë që zarfi i 

përcjelljes së këtyre dokumenteve të shoqërohet me numrin e 

aplikimit tuaj. 

Pamvarësisht se me cilin ligj e keni përfituar pensionin, 

për mbylljen e tij aplikohet vetëm në këtë link. 

 Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. 

 Faleminderit! 

1378 26.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Shpallje 

martese 

26.10.2022 Përshëndetje  

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se  : 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. 

E plotë Nuk ka 



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. 
 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.                    

1379 26.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
gjenerimin e të 

dhënave 

26.10.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 
se nese nuk arrini te logoheni (futeni) ne llogarine Tuaj ne e-
albania, nese nuk keni aktive asnje nga te dhenat e 
regjistrimit(adrese email dhe numer telefoni) per te 
gjeneruar nje pasword te ri duhet te veproni si me poshte: 
Hapni nje adrese te re email dhe dërgoni këto të dhëna në 
adresën: 
helpdesk@e-albania.al : 
- foto te kartës ID 
- emri i nënës 
- emri i babait 
- datëlindja e nënës 

E plotë Nuk ka  



Specifikoni adresën e re email që doni të përdorni në 
vazhdim për llogarinë tuaj në portal. 

1380 26.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Akreditim të 

institucionit 

shëndetësor 

26.10.2022 Përshëndetje Z/ZNJ   

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se aplikim për akreditim të institucionit shëndetësor 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=

INS&institution_id=947&service_type=Y  

Ne ju dergojme linkun e sherbimit , dhe per dokumentacionit 

duhet te lexoni ne brendesi te sherbimit.Për cdo pyetje mund 

te na kontaktoni përsëri.   

E plotë Nuk ka  

1381 28.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Prokurë të 

posacme 

28.10.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ,Ju bëjmë me dije 

se pasi keni kryer aplikimin për prokurë të posaçme nga 

llogaria Juaj në e-albania, me anë të e-mail-it të plotësuar në 

rubrikën përkatëse, do t'Ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si 

dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e 

ecurisë së aplikimit në çdo moment) 

- Ndiqni procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar 

mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë 

- Qytetari është i detyruar të paraqitet në përfaqësi për të 

firmosur në prezencë të konsullit procesverbalin e dorëzimit 

të kërkesës dhe për të dorëzuar dokumentat origjinale. 

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit 

120 ditë 

 Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, ose online chat, nga e Hëna  

E plotë Nuk ka 

1382 28.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Tu pajisur me 

nënshkrim 

elektronik 

28.10.2022 Përshëndetje,  

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se për T`u pajisur me nënshkrim elektronik, nga llogaria e 

administratorit në e-albania duhet të aplikoni 

shërbimin Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për 

të punësuarit dhe subjektet tatimpaguese në linkun 

e mëposhtëm: https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=INS&institution_id=947&service_type=Y
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=INS&institution_id=947&service_type=Y
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=INS&institution_id=947&service_type=Y
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521


albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13521 Nënshkrimi Elektronik, janë të gjitha të dhënat në 

formë elektronike, të cilat u bashkëlidhen ose shoqërojnë 

logjikisht të dhëna të tjera elektronike, që shërbejnë si një 

mënyrë e vërtetimit të identitetit të nënshkruesit dhe 

vërtetësisë së dokumentit të nënshkruar. Aplikimi për 

Nënshkrimin Elektronik mund të kryhet për profilet e 

mëposhtme:   
- Profesionist i lirë   

- Profesionist i punësuar   
- Administrator   

- Drejtues Teknik  
Lutemi të tregoni kujdes në të dhënat e vendosura në 

aplikimin tuaj për nënshkrimin elektronik pasi bazuar në 

ligjin Nr. 9880, datë 25.02.2008, neni 25, pika 2, këto të 

dhëna  duhet të konfirmohen nga organet përgjegjëse për 

lëshimin e tyre. Në raste pasaktësie të dhënash si: - Plotësimi 

i gabuar i numrit të licencës  - Plotësimi i gabuar i 

institucionit lëshues  - Licencën e ushtrimit të profesionit e 

parinovuar ose joekzistente Shuma e plotë e shërbimit do të 

tarifohet dhe nuk mund t’ju rimbursohet!  
Mandat Pagesa duhet të përmbajë të dhënat e aplikantit 

(Emër Mbiemër) dhe jo të dhënat e subjektit që ai përfaqëson 

si NIPT ose Emër subjekti! 

1383 28.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
ndryshimin 

e vendbanimit 

28.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te bere ndryshimin e vendbanimit, do te 

logoheni me te dhenat Tuaja ne e-albania dhe do te aplikoni 

sherbimin "Aplikim per ndryshim/Saktesim Vendbanimi" ne 

linkun e meposhtemhttps://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14419Ne aplikim do ngarkoni ne format PDF nje nga 

dokumentet e meposhtme:Kopje te noteruar te certifikates se 

pronesiseKontrate noteriale qerajeAkt noterial perdorimi 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419


baneseFushat qe jane me * jane te detyrueshme per t`u 

plotesuar. Lidhur me problemin që referoni se tek opsioni 

i adresës nuk u shfaqet adresa Juaj, lutemi kontaktoni 

sektorin e urbanistikës pranë Njësisë 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! 

1384 28.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Vërtetimin e 

DPT 

28.10.2022 Përshëndetje, 

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju bëjmë 

me dije se për të marrë vërtetimin që kërkoni, hartoni 

një kërkesë me shkrim dhe dërgojeni në adresë të ( 

DPT) Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nëpërmjet 

shërbimit postar. 

E plotë Nuk ka 

1385 28.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Vertetimin e 

banimit 

28.10.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju  bëjmë me dije se vertetimin qe nuk merr pension ketu e 

ben me ane te nje kerkese me shkrim prane postesVertetim 
per vendbanimin e merr nga njesia ose bashkia ku jeton 

Certifikate personale ose familjare ku tregon statusin e 
zonjes qe eshte e ve ne E- Albania dhe nje certifikate vdekjet 
per te ndjerin                              

E plotë Nuk ka 

1386 28.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 

 leje përdorim 

28.10.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju  bëjmë me dije se ky sherbim nuk ofrohet ne e-albania ,do 

ta merrni fizikisht prane Bashkise.                               

E plotë Nuk ka 

1387 28.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
celebrim 

28.10.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se 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 

E plotë Nuk ka 



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 ardhshëm pajiset me dokumentin 
certifikatë lindje për lidhje martese. Në ditën e caktuar për 
lidhjen e martesës duhet të jenë të pranishëm dhe dy 
deshmitare 

1388 28.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 

shpallje 
martese kur 
bashkëshortët e 
ardhshëm nuk 
janë prezent 

28.10.2022 Përshëndetje  

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se 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 se 
masrteses ; 
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 ardhshëm 

E plotë Nuk ka 



pajiset me dokumentin certifikatë lindje për lidhje martese. 
Në ditën e caktuar për lidhjen e martesës duhet të jenë të 
pranishëm dhe dy deshmitare. 

1389 28.10.2022 Kërkesë për 
informacion e 
paqartë 
 

28.10.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju  bëjmë me dije se   ju lutem ma formuloni qarte kerkesen 

tuaj per informacion.                            

E plotë Nuk ka 

1390 28.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Certifikatat e 

Trungut 

Familjar 

28.10.2022 Përshëndetje  

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se Ju bëjmë me dije se Certifikatat e Trungut Familjar 

nuk mundesohen ne e-albania. Per keto certifikata, 

procedohet si me poshte:Per qytetaret e Tiranes, certifikatat 

merren tek Bashkia Tirane. 

Per rrethinat e Tiranes merren tek Prefektura Tirane. 

Per te gjitha Bashkite e Komunat e tjera ne territorin e 

Shqiperise, certifikatat merren prane Prefekturave te 

Qarqeve respektive.                       

E plotë Nuk ka 

1391 28.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 

rivlerësim 

pasurie 

28.10.2022 Përshëndetje , po jú kontaktojmë në telefon. 
Ju faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1392 31.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Aplikim per 

informacion 

zyrtar te 

pasurise per 

individe dhe 

persona juridik( 

private dhe 

publike) 

31.102022 Përshëndetje  

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se  ju keni zgjedhur sherbimin e gabuar, per sherbimin 

Aplikim per informacion zyrtar te pasurise per individe dhe 

persona juridik( private dhe publike) klikoni ne linkun e me 

poshtem. Paraprakisht beni nje kerkese me shkrim per ta 

ngarkuar gjate aplikimit. 

E plotë Nuk ka 

1393 31.10.2022 Kërkesë për 31.10.2022 Përshëndetje Z/ZNJ   E plotë Nuk ka  



informacion për 

Vertetimin me 
vule elektronike 

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se  Vertetimi me vule elektronike gjenerohet menjehere 
online per cdo person te punesuar apo te vetepunesuar per 
vitet e punes nga viti 2012 deri me sot .https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14946 

1394 31.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
aplikim për 

kërkesë për 

fitim shtetësie 

31.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të aplikuar për kërkesë për fitim shtësie, 

nuk është e nevojshmë të jeshë e regjistruar në e-albania. Ky 

shërbim është për shtetasit e huaj dhe për rrjedhojë 

aplikophet pa u loguar me të dhënat personale. 

Duhet të aplikoni shërbimin Kërkesë për fitim shtetësie, në 

linkun e mëposhtëmhttps://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

9627Ndërsa në linkun e mëposhtëm gjeni dokumentacionin e 

nevojshem për secilin tip aplikimihttps://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentac

ioni.pdfKërkesa Juaj për fitim shtësie i përket 

kategorisë, Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm 

nga të huajt e martuar me shtetas shqiptarHapat e procedures 

- Zgjidhni shërbimin "Kërkesë për fitim shtetësie";- Klikoni 

butonin" Përdor";- Plotësoni formularin elektronik me të 

dhënat e nevojshme të kërkuara në formular;- Ngarkoni në 

formatin PDF të gjithë dokumentet e listuara në fomular;- 

Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit;- Punonjësi i 

Policisë së Shtetit njoftohet elektronikisht për mbërritjen e 

dosjes se re dhe nis të verifikojë saktësinë e dokumenteve;- 

Nëse dokumentet janë të plota, qytetari njoftohet për të 

dorëzuar fizikisht dokumentet origjinale;- Nëse ka pasaktësi 

ose mungesë dokumentesh, punonjësi i DPPSH-së njofton 

aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar 

praktikën e aplikimit;- Aplikanti paraqitet në Zyrë e 

Shërbimit të Qytetarit (ZSHQ) në orarin e caktuar nga 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14946
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14946
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14946
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentacioni.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentacioni.pdf


punonjësi i ZSHQ-së përkatëse.- Punonjësi i ZSHQ-së 

përfundon kërkesën.Koha e nevojshme e marrjes së 

shërbimit 6 muajPër 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.  

1395 31.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 

për të 

plotësuar një 

AV 

31.10.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë 

me dije se për të plotësuar një AV, ose e quajtur 

ndryshe “Akt Verifikimi” duhet të logoheni me të 

dhënat tuaja në e-Albania dhe më pas të kërkoni 

shërbimin që ju keni aplikuar së fundmi. Pra 

shërbim  për të cilin do të plotësoni dokumentacionin 

me AV.Pas kërkimit të shërbimit 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. 

E plotë Nuk ka 

1396 31.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Mos logimin në 

e-albania 

31.10.2022 Përshëndetje, 

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se nëse nuk arrini të logoheni (futeni) ne llogarine Tuaj ne e-

albania, nese nuk keni të sakta asnjë nga të dhënat e 

regjistrimit(adresë email dhe numër telefoni) për të gjeneruar 

një pasword të ri duhet të veproni si më poshtë:Nga adresa e 

saktë email, dërgoni këto të dhëna në adresën :helpdesk@e-

albania.al .Duke bashkëlidhur këto të dhëna 

- foto te kartës ID 

- emri i nënës 
- emri i babait  
- datëlindja e nënës 
Specifikoni adresën email që doni të përdorni në vazhdim për 

E plotë Nuk ka  



llogarinë tuaj në portal.Për çdo 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.  

1397 31.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
të kërkuar 

legalizimin e 

ndërtimit pa leje 

31.10.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të kërkuar legalizimin e ndërtimit pa 

leje, duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania 

shërbimin, Kërkesë për legalizim të ndërtimit pa leje, në 

linkun e mëposhtëm. 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14542 

Dokumentet që duhet të ngarkoni në aplikim dhe më pas T`i 

dërgoni me rrugë postare pranë Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës janë:1.      Foto të objektit në të katër 

pozicionet2.      Plan rilevimi3.  Certifikatë familjarePër ëdo 

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  

1398 31.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Të dhënat në e-

albania 

31.10.2022 Përshëndetje Z/ZNJ  Në vijim të kërkesës Tuaj për 

informacion , Ju  bëjmë me dije se    Kjo s'ka lidhje me 
ne,  dërgo email në adresën helpdesk@e-albania.al  në 

lidhje me problematikën tuaj   Për cdo pyetje mund te na 

kontaktoni përsëri.   

E plotë Nuk ka 

1399 31.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
akreditim 

31.10.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se     Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju bejme 
me dije se duhet te regjistroheni ne programin e certifikimit. 
per kete duhet te aplikoni nga llogaria Juaj ne e-albania 
sherbimin.Aplikim për regjistrimin në programin e 
certifikimit të profesionistëve të shëndetësisë                           

E plotë Nuk ka 

1400 31.10.2022 Kërkesë për 
informacion për  
çertifikimin e 
profesionistëve 

01.11.2022 Përshëndetje  

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se  per te mare informacion mbi kreditet duhet te 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
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të shëndetësisë 
 

aplikoni nga llogaria juaj ne ealbania sherbimin :  

Aplikim për statusin e çertifikimit të profesionistëve të 

shëndetësisë.https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14037Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 - Certifikatat e aktivitetit ku ka marrë pjese si brenda dhe 

jashtë vendit; 

- Artikujt e botuar në revista të ndryshme shkencore; 

- Numrin ISBN të librit të botuar; 

- Vërtetim nga Institucioni/Universiteti/Fakulteti për 

kurrikulat e përgatitura; 

- Cdo lloj tjetër dokumenti që vërteton ndjekjen e 

aktiviteteve të edukimit të vazhduar; 

- Cdo lloj tjetër dokumenti që lidhet me certifikimin e 

profesionistëve. 

1401 31.10.2022 Kërkesë për 

informacion për 

Kartë Shëndeti 

01.12.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju  bëjmë me dije se   e-Albania 

 

e-Albania 

Nëpërmjet këtij shërbimi, qytetarët mund të aplikojnë online për t'u pajisur me 

Kartë Shëndeti. Bazuar në Vendimin e Qeverisë, nr.307, datë 21.05.2014 për 

“Regjistrimin dhe Identifikimin e Personave të Siguruar nga Sigurimi i Detyrueshëm 

Shëndetësor", identifikimi i personave të siguruar në Skemën e Sigurimit të 

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, bëhet me anë ... 

e-albania.al 

Për cdo pyetje mund te na kontaktoni përsëri.   

Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

1402 31.10.2022 Kërkesë për 

informacion për 

01.11.2022 Përshëndetje Z/ZNJ   

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14037
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çertifikatë 

pronësie 

dije se  kerkesa juaj eshte e paplote pasi nuk keni referuar 

formen e perfitimit te prones per te cilen po kerkoni 

certifikate .                            Ne varesi te formes se perfitimit 

te prones eshte dhe sherbimi per tu pajisur me certifikate 

pronesie . 

 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 

1403 01.11.2022 Kërkesë për 

informacion për  

Platformën e 

Bashkëqeverisje

s 

01.11.2022 Përshëndetje  

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se ky eshte linku  https://www.shqiperiaqeduam.al/  qe 

duhet te aplikoni dhe te vendosni gjate aplikimi edhe 

mandatet e pageses qe keni kryer.Për cdo pyetje mund te 

na kontaktoni përsëri.   

Faleminderit ! 

E plotë Nuk ka 

1404 03.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

vërtetim për 

hyrjet -daljet 

nga territori 

Shqiptar 

03.11.2022 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se për të marrë vërtetimin që kërkoni, 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.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code1

4228 Para se të nisni aplikimin, hartoni një kërkesë me 

shkrim ku të përcaktoni periudhën për të cilën kërkoni 

aplikimin. Këtë kërkesë do ta ngarkoni në format pdf në 

aplikim.Për mbërritjen e dokumentit do të njoftoheni me e-

mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-

Albania.Afati ligjor i marrjes së shërbimit është 10 ditë 

pune.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin 

pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00.  

E plotë Nuk ka 

1405 03.11.2022 Kërkesë për 03.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code14228
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code14228
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code14228


informacion 

afatin ligjor të 
lëvrimit të 
shërbimeve 

bëjmë me dije se afati ligjor i lëvrimit të këtij shërbimi është 

1 - 5 ditë pune. Për më shumë detaje lidhur me kërkesën 

Tuaj, lutemi na telefononi  në numrin pa pagesë 0800 0 

118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00, 

dhe në online chat po në të njëjtën fashë orare në mënyrë që 

të na dërgoni aplikimin e realizuar nga ana juaj më 

datë 05/03/2021.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 

1406 03.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 
formularin A1Z 

03.11.2022 Përshëndetje, 

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se formulari A1 plotësohet nga maturantët e këtij viti 

shkollor ndërsa formulari A1Z plotësohet nga të gjithë 

kandidatët që duan të aplikojnë në Maturën Shtetërore.   

Gjithashtu u bëjmë me dije se, në zbatim të Urdhërit të 

Qendrës së Shërbimeve Arsimore, aplikimet/konfirmimet për 

"Matura Shtetërore 2022" të formularit A1Z për Kandidatët 

2022, mund të kryhen në datën 03 nëntor 2022, nga ora 

08:00 deri në orën 16:00. 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.  

E plotë Nuk ka 

1407 02.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Aplikim per 
mbyllje pension 

03.11.2022 Përshëndetje Z/ZNJ   

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se per Aplikim per mbyllje pensioni do te klikoni te 

linku i sherbimit ne e-albania : https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6162Për cdo pyetje mund te na kontaktoni përsëri.   

Faleminderit !  

E plotë Nuk ka 

1408 02.11.2022 Kërkesë për 
informacion 
Aplikim për 
regjistrimin në 
programin e 

03.11.2022 Përshëndetje Z/ZNJ 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se  :Aplikim për regjistrimin në programin e certifikimit 

të profesionistëve të shëndetësisë 

https://e-

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6162
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6162
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6162
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14039


certifikimit të 
profesionistëve 
të shëndetësisë 

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14039aplikoni ketu dhe ju vijne te dhenat.Për cdo pyetje 

mund te na kontaktoni përsëri.   

Faleminderit ! 
1409 02.11.2022 Kërkesë për 

informacion e 

paqartë 

03.11.2022 Pershendetje ! Kerkesa juaj eshte e paqarte. 
 Lutem na kontaktoni në kanalin informativ pa pagese 0800 

0118, nga e hena ne te premte ne fashen orare, 08.00 – 

19.00.Faleminderit. 

E plotë Nuk ka 

1410 01.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Aplikim për 
vërtetimin e 
verifikimit të 
lejes së drejtimit 
(patentës) për 
konvertim ose 
denoncim 

03.11.2022 Përshëndetje Z/ZNJ 

 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se:Per procedurat duhet te interesohet ne institucionet 

kompetente te shtetit ku jeton, sepse cdo shtet ka procedurat 

e veta, por nje nga dokumentat qe i duhen eshte Aplikim për 

vërtetimin e verifikimit të lejes së drejtimit (patentës) për 

konvertim ose denoncim. 

E plotë Nuk ka 

1411 01.11.2022 Kërkesë për 

informacion 
Aplikim për 
informacion 
zyrtar të pasurisë 
për individët dhe 
personat juridikë 
(privatë dhe 
publike) 

03.11.2022 Përshëndetje Z/ZNJ Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 
bëjmë me dije se fillimisht Aplikim për informacion zyrtar të 
pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe publikë) 
https://e�albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_c
ode=9477Beni paraprakisht nje kerkese me shkrim e te sqaroni 
situaten sic na e kane pershkruar neve dhe te shohin cfare statusi 
juridik ka ne ashk ky truall a, kete kerkese mund ta beje njeri nga 
te dy 

E plotë Nuk ka 

1412 01.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 
legalizim të 
ndërtimit pa leje  

03.11.2022 Përshëndetje Z/ZNJ   

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se   duhet te beni :   Kërkesë për legalizim të ndërtimit 

pa leje e-Albania 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14039
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14039
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542


 

e-Albania 

Shërbimi elektronik "Kërkesë për legalizim të ndërtimit pa leje" u mundëson 

qytetarëve të aplikojnë online për legalizim dhe pajisje me dokument pronësie për 

ndërtimet pa leje, të ndërtuara pas datës 10.08.1991, për të cilat nuk është aplikuar 

më parë për legalizim. 

e-albania.al 

 

 Ju duhet te bashkangjisni 4 fotografi te objektit, vertetim 

banimi, certifikate familjare.Për cdo pyetje mund te na 

kontaktoni përsëri.   
 

1413 03.11.2022 Kërkesë për 
informacion për 
programin e 
çertifikimit të 

profsionistëve 
të shëndetësisë 

03.11.2022 Pershendetje Për kerkesen Tuaj ju bejme me dijeni se :  

Aplikim për regjistrimin në programin e certifikimit të 

profesionistëve të shëndetësisë 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14039Faleminderit!  

Na kontaktoni per cdo paqartesi !  

E plotë Nuk ka 

1414 04.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

rishqyrtim 

pensioni 

04.11.2022 Përshëndetje, 
Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju  bëjmë me dije se per te rinovuar pensionin familjar duhet të aplikoni nga llogaria juaj në e-albania shërbimin, Kërkesë për 

rishqyrtim përfitimi (pensioni) në linkun e mëposhtëm: 
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304 

  
Do T`ju shfaqen opsionet e meposhtme. Perzgjidhni opsionin, Familjar 

Pleqëri 

Invaliditet 

Familjar 

Suplementar 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14542
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14039
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14039
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14039
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304


Suplementar i parakohshëm 
Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi 
Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 8) 
Kompesim për personat në ngarkim 
 Ngarkoni dokumentet në format pdf dhe dërgoni aplikimin.Pasi të dërgoni aplikimin, paraqituni në sportelet e Postës Shqiptare për të dërguar dokumentet origjinalë, duke 

vendosur mbi zarf numrin e referencës së aplikimit. 
Për çdo 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. 

 

1415 07.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Aplikim për 

informacion 

zyrtar të 

pasurisë për 

individët dhe 

personat 

juridikë (privatë 

dhe publikë) 

07.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion për çështjen 

që referoni në kërkesën për informacion, aplikoni nga Juaj 

në e-albania shërbimin: 

Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët 

dhe personat juridikë (privatë dhe publikë), ne linkun e 

mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=9477.Procedura duhet të shoqërohet me një kërkesë me 

shkrim nga ana Juaj në format PDF, të cilën do ta 

ngarkoni në hapin e tretë të aplikimit. 

E plotë Nuk ka 

1416 07.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Vërtetim 

legalizimi 

07.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë Vërtetim legalizimi, duhet 

të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin: 

Vërtetim për aplikim për legalizim ndërtimi informal, në 

linkun e mëposhtëmhttps://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=12411  

Gjatë aplikimit do të ngarkoni në format PDF, dokumentin 

e vetdeklarimit. Vërtetimi u vjen në llogarine Tuaj në e-

albania në afatin ligjor prej 10(dhjetë) ditë pune, në 

seksionin "Dokumentet e mia". Nëse nuk respektohet 

afati, depozitoni ankesën Tuaj në portalin e 

bashkëqeverisjes në linkun e 

mëposhtëm:https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeS

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411
https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim


Herbim.Lidhur me pyetjen se si ta gjurmoj aplikimin, Ju 

bëjmë me dije se ky shërbim nuk mund të gjurmohet.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! 

1417 05.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Aplikim për 

regjistrimin në 

programin e 

certifikimit të 

profesionistëve 

të shëndetësisë 

07.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Aplikim për regjistrimin në programin e 

certifikimit të profesionistëve të shëndetësisë  eshte 

sherbimi qe ofrohet online per tu regjistruar , dhe me pas 

ju vijne te dhenat . 

Per me teper informacion kontaktoni me institucionin 

kompetent:  

Kontaktet 

Tel: +355 42452286 

Adresa: Adresa: Rruga "Aleksandër Moisiu", Nr. 84 Tiranë 

E plotë Nuk ka 

1418 05.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Vërtetim për 

pagesën e 

kontributeve të 

sigurimeve 

shoqërore 

07.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, J

u bëjmë me dije seVërtetim për pagesën e kontributeve të 
sigurimeve shoqërore (pas datës 01.01.2012) 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?ser

vice_code=13908  

Faleminderit  !  

E plotë Nuk ka 

1419 05.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 
kartelat  e 
pasurisë  

07.11.2022 Përshëndetje 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me 

dije se : certifikatat nuk rinovohen por mund te rinovoni 

kartelat e pasurise.  

Ju lutem na shkruani ne chat  www.adisa.gov.al ose te na 

kontaktoni me pagese 042208606 per disa informacione 

te detajuara pasi kjo kerkese kerkon dialog. 

Aplikim për lëshim kopje kartele : https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

E plotë Nuk ka 

https://www.shqiperiaqeduam.al/#shtetiNeSHerbim
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13908
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461


9461  Ju faleminderit! 

1420 04.11.2022 Kërkesë për 

informacion e 

paqartë 

07.11.2022 Përshëndetje , 
Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju  bëjmë me dije se kerkesa 

juaj eshte e paqarte.  
Lutem na kontaktoni ne 0800 0 118  numer pa pagese . 

E plotë Nuk ka 

1421 07.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

pension familjar 

07.11.2022 Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju  bëjmë me dije 
se vetem keto jane adresat zyrtare qe disponojme dhe ne te 
ADISA. Lutem pergatisni  nje ankese per problematiken tuaj 
dhe dergojeni ne platformen e bashkeqevesisjes  ne linkun e 
meposhtem :  
https://www.shqiperiaqeduam.al/  
 Per cdo pyetje dhe paqartesi mund te na kontaktoni perseri 
!Ju faleminderit . 

E plotë Nuk ka 

1422 07.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

çertifikatë trungu 
familjar 

07.11.2022 Përshëndetje , 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju bëjmë me 

dije secertifikata e trungut familjar nuk merret online. 

Nëse jeni qytetar që jetoni  nëpër rrethe , çertifikata merret 

në prefekturë.Nëse  banoni në  Tiranë i merni  në 

bashki.Mund të na shkruani për çdo paqartësi 

E plotë Nuk ka 

1423 07.11.20222 Kërkesë për 

informacion 
rregjistrim 
biznesi 

08.11.2022 Përshëndetje , 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju bëjmë me dije 

se: Pas njoftimit ne email hyni ne faqen www.qkb.gov.al  dhe 

shkon tek rubrika "Kerko" me pas " Kerko ne regjistrin tregtar" 

me tej " Kerko per statusin e aplikimit te subjektit", vendos 

emer mbiemer si dhe numrin e aplikimit. Pas ketyre hapave do 

ju shfaqet NIPT. Pas miratimit te Nipt-it duhet te regjistroni 

biznesin ne e-albania duke u loguar si biznes ku vendosni 

NIPT-in dhe te kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit si biznes ne 

e-albania duhet te aplikoni sherbimin " Certifikate regjistrimi" 

qe te pajiseni me NIPT-in ose klikoni ne kete link : 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12

421 Per cdo paqartësi na shkruani perseri. 

Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461
https://www.shqiperiaqeduam.al/


1424 08.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 
aplikim për 
rregjistrimin  e 
kalimit të 
pronësisë  

08.11.2022 Pershendetje ,  
Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion, ju bejme me dije 
se : 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. 
Në hapin e dytë duhet të shtoni edhe këto shërbime: 
R6- Aplikim për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo 
pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme 
I5- Lëshim kopje kartele te pasurisë; 
I4- Lëshim kopje te fragmentit te hartës kadastrale. 
Dokumentacioni i nevojshëm për t`u ngarkuar është shkresa 
përcjellëse, ose në mungesë të saj leja e legalizimit. Leja e 
legalizimit ose çdo document tjetër duhet të ngarkohet në 
të gjitha rubrikat e detyrueshme në hapin e tretë.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”. 

E plotë Nuk ka 

1425 17.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

08.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bejme me dije se hapi i pare per lidhjen e marteses, 

eshte shpallja e marteses- Në rastin e lidhjes së martesës 

me një shtetas shqipetar/e,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. Dokumentacioni i nevojshem per shpalljen e marteses 

E plotë Nuk ka 



midis dy shtetasve shqiptare ne republiken e Shqiperise eshte: 

1. certifikatë lindje, me shënimin 

“për shpallje martese”; 

2. fotokopje e dokumentit të identifikimit dhe jo 

pasaporte ; 

3. prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

4. 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! 

1426 14.10.2022 Kërkesë për 

informacion për 
deklarim I 
humbjes së 
dokumentave   

08.11.2022 Pershendetje,Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se :  

Aplikim për licencë për formim profesionale :  

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=9740.Per cdo pyetje mund te na kontaktoni perseri 

E plotë Nuk ka 

1427 15.10.2022 Kërkesë për 
informacion për 
deklarim I 
humbjes së 
dokumentave  

08.11.2022 Pershendetje , Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion, 

ju bejme me dije se :  Nese  jetoni ne Shqiperi do ta beni 

kerkesen  tek sherbimi :  Deklarim i humbjes se 

dokumenteve te ndryshme ,bashkelidhur do te keni dhe 

linkun : https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14922 

Pasi ju vjen vertetimi i humbjes ne seksionin Dokumentet 

e mia, paraqitesh prane Dpshtrr per aplikimin e patentes 

se re.Per cdo paqartësi mund te na shkruani perseri . 

E plotë Nuk ka 

1428 08.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

08.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se hapi i parë për lidhjen e martesës, është 

shpallja e martesës.-Në rastin e lidhjes së martesës me një 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9740
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9740
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9740
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922


shtetas të huaj, 

Nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten 

dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, 

përkthyer, noteruar:1. certifikatë lindje, e plotësuar me të 

gjithë përbërësit e gjendjes civile, që pasqyrohen në 

rubrikat e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile; 

2. dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

3. dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj;4. 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: 

1. certifikatë lindje;2. 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.Per cdo pyete 

mund te na shkruani perseri !  

Ju faleminderit! 

1429 08.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shpalljen e 

martesës 

08.11.2022 Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas 

shqipetar/e,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. Dokumentacioni i nevojshem per shpalljen e 

marteses midis dy shtetasve shqiptare ne republiken e 

Shqiperise eshte: 

certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 

fotokopje e dokumentit të identifikimit dhe jo pasaporte ; 

prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes 

E plotë Nuk ka 

1430 09.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 
gjenerimin 
çertifikatë 
martesore  

09.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se certifikatat për të bërë shpalljen e 

martesës nuk gjenerohen nga e-albania. Këto certifikata 

merren vetëm në sportelet e gjendjes civile. 

11(njëmbëdhjetë) ditë pas shpalljes, nga gjendja civile në 

mënyrë fizike pajiseni me certifikatë me shënimin Për 

lidhje martese. Me këtë certifikatë, ID- të e dy partnerëve, 

dhe dy dëshmitarë bëhet lidhja e martesës. 

Pas regjistrimit të lidhjes së martesës, sa herë të dëshironi 

certifikatë nga akti i martesës e gjeneroni nga e-albania. 

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 

E plotë Nuk ka 



08:00 deri 19.00 

1431 09.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Aplikim per 

ndryshim/Sakte

sim 

Vendbanimi" 

09.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te bere ndryshimin e vendbanimit, 

do te logoheni me te dhenat Tuaja ne e-albania dhe do te 

aplikoni sherbimin "Aplikim per ndryshim/Saktesim 

Vendbanimi" ne linkun e meposhtem: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod   

=14419 

Ne aplikim do ngarkoni ne format PDF nje nga 

dokumentet e meposhtme: 

Kopje te noteruar te certifikates se pronesise 

Kontrate noteriale qeraje 

Akt noterial perdorimi banese 

Fushat qe jane me * jane te detyrueshme per t`u 

plotesuar. Lidhur me problemin që referoni se nëse duhet 

të shkoni në Sarandë për të kërkuar veçim familje, Ju 

bëjmë me dije se ky veprim realizohet edhe duke u 

paraqitur në Sarandë edhe nëpërmjet aplikimit të 

mësipërm.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 

1432 09.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vertetim për 

notat e 

provimeve te 

Matures 

Shteterore te 

cilat nuk me 

09.11.2022 Përshendetje Z.Znj 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ju bejme me 

dije se ;  

nuk  shfaqet ne e-albania. Duhet te beni nje kerkese me 

ane te postes dhe tia  drejtoni Drejtorise Arsimore 

Rajonale.  

Dhe Drejtoria Arsimore Rajonlae ua  sjell vertetimin. 

Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_cod


gjenerohet nga 

e-albania. 

1433 09.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

vertetim 

pozitiv/negativ  

09.11.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me 

dije se : kerkesa juaj eshte e paplote . Por gjithsesi po ju 

nis informacionet :  per Tù pajisur me dokumentin qe 

kerkoni per vertetim pozitiv/negativ  duhet te aplikoni 

nga llogaria Juaj ne e-albania sherbimin, Aplikim per 

leshim vertetimesh(negativ/poziti), ne linkun e 

meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=9464  

Ju faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1434 09.11.2022 Kërkesë për 

informacion 
çertifikatë 
legalizimi 

09.11.2022 Pershendetje  

Në vijim të kërkeses Tuaj për informacion ju bëjme me 

dije se ; nuk mund te beni aplikim per certifikate pa dale 

vendimi i legalizimit , do te prisni.  

E plotë Nuk ka 

1435 09.11.2022 Kërkesë për  

informacion për 
aplikim të 
formularit për 
lëshim për here 
të pare ose 
rinovim të 
pasaportës 

09.11.2022 Pershendetje  Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion, 

ju bejme me dije se ; Po u dergojme linkun e rregjistrimit 

: https://e-albania.al/Register/Individual/Details.aspx? 

pasi te regjistroheni dhe tju vije linku i konfirmimit te 

llogarise ne e-albania ne email biometrike aplikoni 

sherbimin:Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë 

ose rinovim të pasaportës ne linkun e meposhtemhttps://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=13851 Per cdo pyetje mund te na shkruani 

perseri! Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1436 09.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

njohjen e 

diplomës 

09.11.2022 Pershendetje I 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 

E  

Deleguar 

Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464
https://e-albania.al/Register/Individual/Details.aspx?
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


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: Vertetimin e 

Njohjes se Diplomes? 

Ne pritje te nje pergjigje. 

Ju faleminderit!  

1437 09.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

AVO 

10..11.2022 Pershendetje ,Sherbimi ne fjale ka afat 3 ditor dhe 

sherben per te marre nje vertetim nese figurojne pasuri te 

regjistruara ne emrin e personit qe e kryen aplikimin. Ky 

sherbim nuk vlen per informacion per toka bujqesore te 

perfituara me ane te ligjit 7501 Per vonese ne afatet 

ligjore ti drejtoheni me ankese portalit 

https://www.shqiperiaqeduam.al/ 

Ju keni derguar vetem fleten e aplikimit, ishalla se keni 

harrur per ta  paguar.Nese mandat pagesa nuk eshte 

paguar sherbimi nuk vjen, ne rast se eshte paguar provoni 

gjithashtu te kryeni nje Akt Verifikimi nqs ua lejon sistemi 

perpos ankeses.Mund te na shkruani per cdo paqartesi! Ju 

faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1438 10.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e  

martesës 

10.11.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju  bëjmë me 

dije se 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: 

E plotë Nuk ka 



prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e ardhshëm 
nuk janë prezent në procedurën e shpalljes se masrteses ; 
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 ardhshëm pajiset me dokumentin 
certifikatë lindje për lidhje martese. Në ditën e caktuar për 
lidhjen e martesës duhet të jenë të pranishëm dhe dy 

deshmitare.Për cdo pyetje mund te na kontaktoni 

përsëri.  Faleminderit ! 
1439 10.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

QSHA 

10.11.2022 Përshëndetje I nderuar,  

Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën 

e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon 

kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, 

Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton 

se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e 

zotëron informacionin e kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën e zj  

Ne portalin e-albania prej disa kohesh nuk ofrohet 

sherbimi per njehsimin e diplomave... te leshuara nga 

institucionet e huaja. Doja te merrja nje informacion nga 

ana juaj qe ky sherbim kryhet vetem nepermjet portalit 

apo ka ndonje menyre tjeter per te aplikuar deri sa 

sherbimi te rikthehet ne funksion.. 

faleminderit dhe pune te mbare! 

E Deleguar Nuk ka 

1440 09.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

09.11.2022 Përshëndetje , E Deleguar Nuk ka 



tatimet e 

palikujduara 
Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën 

e informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori 

i të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon 

kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, 

Brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton 

se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e 

zotëron informacionin e kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni bashkëngjitur kërkesën Znj.  :  

Kam pasur nje biznes. 
Dhe dua te di si te veproj per pjesen e Paraguar te 
tatimeve ne menyre që ta bej niptin pezulluar ose 
mbyllur. 
Dhe se dyti dua te di a mund ti paguaj me keste , duke 
bere nje kontrate midis tatimeve dhe meje per pagese 
me keste te detyrimeve te prapambetura . 
Faleminderit  



1441 11.11.2022 Kërkesë për 

informacion për  

çertifikimit të 

profesionistëve 

të shëndetësisë 

11.11.2022 Pershendetje  Ne vijim te kerkeses Tuaj per 

informacion  ju bejme me dije : ju vendosim ne 

dispozicion sherbimet e E Albania-s per sa i perket 

krediteve per certifikimine punonjesve te shendetesise. 

Fillimisht hapi i pare eshte -Aplikim për regjistrimin në 

programin e certifikimit të profesionistëve të 

shëndetësisë- https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14039, per te cilen koha e nevojshme e marrjes së 

shërbimit 10 ditë. Pas 10 ditesh mund te aplikoni 

sherbimin -Aplikim për statusin e certifikimit të 

profesionistëve të shëndetësisë- https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14037 . "Certifikimi i profesionistëve të shëndetësisë" 

është një shërbim elektronik i cili u mundëson 

profesionistëve të shëndetësisë të marrin informacion mbi 

statusin aktual të certifikimit si dhe pajisen me vërtetim. 

Gjithashtu të gjithë profesionistët e pajisur me kodin dhe 

fjalëkalimin përkatës kontrollojnë kartelën e tyre në web-

in e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit 

Shëndetësor dhe Shoqëror. 

Në rastet kur në kartelat personale nuk janë regjistruar 

kreditet e të gjitha aktiviteteve, ata plotësojnë një kërkesë 

për njohje kreditesh duke listuar titujt e aktiviteteve ku 

kanë marrë pjesë. Përfitues të shërbimit janë të gjithë 

profesionistët e përfshirë në programin e certifikimit ( 

mjekët, stomatologët, farmacistët e ndihmësfarmacistët 

dhe infermierët e mamitë) si dhe të gjitha institucionet 

shëndetësore publike/private të cilat ofrojnë shërbim 

shëndetësor. 

E plotë Nuk ka 



1442 11.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Prefekturën 

11.11.2022 Përshendetje të nderuar , Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” 

përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të 

një autoriteti publik, dërgon kërkesën për informim te një 

autoritet tjetër publik, Brenda afateve të parashikuara në 

këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën e znj.  : 

Përshëndetje , kam aplikuar për Çertifikatë Rezidenti 

Tatimor pranë DPT . Mora përgjigjen zyrtare dhe e 

dërgova me postë fillimisht në Prefekturën Korçë për ti 

vulosur ,që më pas ta dërgoja për vula apostile në MJ, por 

sot sot më erdhi zarfi me dokumentacionin siç e dërgova 

dhe pa asnjë sqarim, pra nëse nuk i përket atij institucioni 

apo çfarë problemi kishte.Ju lutem më ndihmoni ta dërgoj 

në destinacionin e duhur sepse më duhet patjetër për 

dokumentat e bashkëshortit në shtetin grek.Ju 

faleminderit . 

E  

Deleguar 

Nuk ka 

1443 13.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

13.11.2022 Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me 

dije se hapi i parë për lidhjen e martesës, është shpallja e 

martesës. 

-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: 

1. certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

E plotë Nuk ka 



2. dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

3. dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

4. 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:1. certifikatë lindje;2. 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 

vendbaniminPër cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni 

perseri. Ju faleminderit! 

1444 14.11.2022 Kërkesë për 14.11.2022 Përshëndetje, E plotë Nuk ka 



informacion 

shpalljen e 

martesës 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me 

dije se hapi i parë për lidhjen e martesës, është shpallja e 

martesës. 

Ju keni specifikuar se nuk dispononi asnjë dokument 

shqiptar, por nuk keni specifikuar nëse jeni e regjistruar 

në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri apo jo. 

Ndaj nuk e përcaktojmë dot nëse lidhja e martesës do 

trajtohet si martesë me shtetas shqiptar apo me të huaj . 

Po Ju nisim procedurat pët të dyja rastet; 

- Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas 

shqipetar/e,.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. Dokumentacioni i nevojshëm për shpalljen e 

martesës midis dy shtetasve shqiptarë në republikën e 

Shqipërisë është: 

certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 

fotokopje e dokumentit të identifikimit dhe jo pasaporte ; 

prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

-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: 

1. certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 



Kombëtar të Gjendjes Civile; 

2. dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

3. dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

4. 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: 

1. certifikatë lindje;2. 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 (certifikate 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! 



1445 14.11.2022 Kërkesë për 
informacion për 
Vërtetim për 

hyrje-daljet nga 

territori shqiptar 

14.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë vërtetimin që kërkoni, 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.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14228 

Para se të nisni aplikimin, hartoni një kërkesë me shkrim ku 

të përcaktoni periudhën për të cilën kërkoni aplikimin. Këtë 

kërkesë do ta ngarkoni në format pdf në aplikim. 

Për mbërritjen e dokumentit do të njoftoheni me e-mail dhe 

tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania. 

Afati ligjor i marrjes së shërbimit është 10 ditë pune.Për cdo 

pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 

0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. 

E plotë Nuk ka 

1446 14.11.2022 Kërkesë për 

informacion  

për çertifikatat e 
trungut familjar  

14.11.2022 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë 
me dije se Certifikatat e Trungut Familjar nuk mundësohen në e-
albania. Për këto certifikata, procedohet si më poshtë:Për 
qytetarët e Tiranës, certifikatat merren tek Bashkia Tiranë.Për 
rrethinat e Tiranës merren tek Prefektura Tiranë.Për të gjitha 
Bashkitë e Komunat e tjera në territorin e Shqipërisë, certifikatat 
merren pranë Prefekturave të Qarqeve respektivePër çdo 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 

1447 14.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

bonusin e bebes 

14.11.2022 Pershendetje Znj 

Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju bejme me 

dije se: Bonsin e perfitoni, vetem mund te keni nje 

penalitet prej 5000 lek.   

Gjithsesi  kjo mbetet ne kompetencat e Sherbimit Social 

E plotë Nuk ka 



Shteteror. Me jete te gjate . 

Per cdo paqartësi mund te na kontaktoni perseri  

Faleminderit! 

1448 14.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

celebrimin e 

martesës 

14.11.2022 Pershendetje  ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se perderisa je banor i njesise 5 dhe 

perkates I asaj njesie ,nuk ka nevoje te lini takim 

paraprakishte dhe as ta citoni qe deshironi ta kryeni 

celeberimin ne ate njesi.Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1449 14.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

hartën 

topografike  

14.11.2022 Pershendetje Znj Ne vijim te kerkeses Tuaj per 

informacion ju bejme me dije se: Aplikim për harta 

topografike të përpiluara dhe botuara nga IGJIU ndër vite 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14269 .Per cdo paqartësi mund te na shkruani perseri!  

Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1450 16.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

çertifikatat e 

trungut familjar  

16.11.2022 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se certifikata e vitit 2008 konsiderohet si 

certifikatë trungu familjar. Certifikatat e Trungut Familjar 

nuk mundesohen ne e-albania. Per keto certifikata, 

procedohet si me poshte:Per qytetaret e Tiranes, 

certifikatat merren tek Bashkia Tirane. 

Per rrethinat e Tiranes merren tek Prefektura Tirane. 

Per te gjitha Bashkite e Komunat e tjera ne territorin e 

Shqiperise, certifikatat merren prane Prefekturave te 

Qarqeve respektive. Në rastin Tuaj, certifikatën do ta 

merrni pranë Prefekturës së Qarkut Elbasan. 

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 

1451 16.11.2022 Kërkesë për 16.11.2022 Përshëndetje, Po  duhet ti noteriozoj dhe apostiloj në E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14269
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14269
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14269


informacion 

çertifikatën e 
celebrimit 

shtetin e tij/saj  , dmth ne Kosovë  

1452 16.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Aplikim për 

regjistrimin e 

akteve 

noteriale 

16.11.2022 Përshëndetje ,Ne vijim te kerkeses Tuaj për informacion ju 

bëjme me dije se ky eshte emri sherbimit :  Aplikim për 

regjistrimin e akteve noteriale që lidhen ndërmjet 

zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me 

subjektet e treta . Me poshte do te gjeni link https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=9443 Per cdo pyetje dhe paqartësi mund te na 

kontaktoni perseri!Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1453 16.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

plikim licnesë 

të re në QKB 

16.11.2022 Pershendetje Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se do ta beni apilikimin online : Aplikim për 

licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit .Me 

poshte do te gjeni linkun perkates :  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=4607 Klikoni mbi kete link thuaj dhe do te gjeni dhe 

licensen qe po kerkoni. Per cdo pyetje dhe paqartesi 

mund te na shkruani perseri! Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1454 16.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Drejtues Teknik 

16.11.2022 Pershendetje Znj, Ne vijim te kerkeses Tuaj per 

informacion ju bejme me dije se: Nese shtetasi i huaj 

eshte me leje qendrimi ne Shqiperi mund te jete Drejtues 

Teknik. Po ju vendos ne dispozicion  linkun per te bere 

aplikimin ne e-albania  :  

 Emri i i sherbimit - Ndryshim dhe shtesë drejtuesi teknik 

në fushën e zbatimit në ndërtimhttps://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14050 Per cdo pyetje dhe paqartesi mund te na 

kontaktoni perseri.Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9443
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9443
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9443
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14050
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14050
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14050


1455 16.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

ASHK-në 

16.11.2022 Përshëndetje Znj , Në vijim të kerkeses Tuaj per 

informacion ju bejme me dije se lutem  na dërgoni kthim 

pergjigjet që j'u ka derguar ASHK ne menyre që tju 

orientojme për problemin qe keni . Për çdo 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 

1456 16.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

16.11.2022 PershendetjeNe vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se  :  

-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: 

1. certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

2. dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

3. dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

4. 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 

E plotë Nuk ka 



lidhë martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. certifikatë lindje; 

2. 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 (certifikate 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. 

Per cdo pyetje e paqartesi  mund te na shkruani perseri!  

Faleminderit  

1457 17.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

hipotekë 

17.11.2022 Përshendetje të nderuar ,  

Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e 

informimit” neni 10, pika “d” përcakton se: “Koordinatori i 

të drejtës së informimit të një autoriteti publik, dërgon 

kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, Brenda 

afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 

publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 

informacionin e kërkuar”.  

Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën e Z:        

Pershnetje kam nje shtepi banimi ne shkoder lagja Mark lula 

e rregjistruar ne hipotek shkoder me numer rradhor 1758 

shtepia esht nje katshe pa cati tarraza asht ba e pa banushme 

hyn uji brenda un nuk kerkoj nga shteti me ma riparu shtepin 

por kerkoj me ma dhan leje ndertimit per me ba catin ka pes 

vite qe bej aplikime bashkia nuk me jep leje ndertimit se 

vertetim i pronsis esht i vjeter skam pas mundesi me e ndrru 

E plotë Nuk ka 



se jam ne itali sot mbas 30 vitesh me qesin probleme ju 

lutem me ndimoni sipas ligjit me respe jam ne pritje 

faliminderit  

1458 18.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

vërtetim 

ushtarak 

18.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te denoncuar dokumentet e humbura, 

duhet te aplikoni nga llogaria Juaj ne e-albania sherbimin: 

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) 

diteve.Printoni vërtetimin, blini kuponin pranë sporteleve të 

Postës Shqiptare, rezervoni tek Aleat në adresën 

rezervo.aleat.al, dhe paraqituni pranë pikës Aleat në orën dhe 

datën e caktuar.Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni 

në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, 

nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1459 18.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

logimin në e-

albania 

18.11.2022 Përshëndetje Z/Znj , 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ju bëjme me 

dije se  :  duhet te regjistroheni me kredincialet e tuaja ,po 

ju bashkangjis linkun më poshtë :  

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn 

Për çdo pyetje ose paqartësi mund të na kontaktoni 

përsëri .Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1460 18.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

tatimet 

18.11.2022 Përshendetje.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, 

E deleguar Nuk ka 



kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar”. Si 

rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën e qytetarit : 

Pershendetje , Uroj te jeni mire , me ka dal nipti dhe dua 

te logohem ne faqen e tatimeve me niptin 

M22314001NKu mund ta marim passwordin per tu loguar 

Lutem në një përgjigje për qytetarin. 

1461 18.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

aplikim për 

vërtetimin e 

lejes së 

drejtimit 

18.11.2022 Përshëndetje  Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se:Aplikim për vërtetimin e verifikimit të 

lejes së drejtimit (patentës) për konvertim ose denoncim 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=12584Ky eshte sherbimi qe keni aplikuar online ? 

E plotë Nuk ka 

1462 18.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

aplikim për 

përkthim 

Dokumenti 

18.11.2022 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 : Dua te bej 

Aplikim per Perkthimi Dokumenti (Patenta ). 

Dua te kthej patenten Shqiptare ne ate Italiane.Lutem ne nje 

pergjigje te zonjes.Faleminderit!  

E deleguar Nuk ka 

1463 18.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

kontributet 

shoqërore 

18.11.2022 Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve 

shoqërore (pas datës 01.01.2012) https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=13908Vërtetim për pagimin e kontributeve për 

individin https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.a

spx?service_code=11167Ky vertetimi i fundit i nxjerr 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12584
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12584
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12584


kontributet per cdo subjekt qe keni punuar.  

Vërtetim page https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14946 Ju vendosa ne dispozicion te gjitha  link-et.  

Faleminderit  

1464 18.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

tatimet 

18.11.2022 PershendetjeNë 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:Provova 

email-in per tatimet ne e-Albania por me erdhi 

‘undeliverable’. kam qene I punesuar prej 2014 deri ne 2019 

edhe do doja te nxirrja kete listen per cdo subject individual 

ne vend te te gjithave bashke. Ju lutem me tregoni nese eshte 

e mundur. 

E plotë Nuk ka 

1465 18.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

18.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se hapi i parë për lidhjen e martesës, është 

shpallja e martesës.Në rastin e lidhjes së martesës me një 

shtetas shqipetar/e, 

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. 

Dokumentacioni i nevojshëm për shpalljen e martesës 

midis dy shtetasve shqiptarë në Republikën e Shqipërisë 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14946
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14946
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14946


është: 

certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 

fotokopje e dokumentit të identifikimit dhe jo pasaporte ; 

prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes; 

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.  Nëse 

nuk keni leje qëndrimi në vendin psh. Itali, nuk mund ta 

beni. Celebrimin duhet ta beni ne Shqiperi 

1466 20.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

20.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se hapi i parë për lidhjen e martesës, është 

shpallja e martesës.Në rastin e lidhjes së martesës me një 

shtetas shqipetar/e,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. Dokumentacioni i nevojshëm 

për shpalljen e martesës midis dy shtetasve shqiptarë në 

republikën e Shqipërisë është: 

certifikatë lindje, me shënimin “për shpallje martese”; 

fotokopje e dokumentit të identifikimit dhe jo pasaporte ; 

prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët e 

ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes 

Per cdo pyetje dhe paqartësi mund te na shkruani 

E plotë Nuk ka 



perseri.  Faleminderit  

1467 18.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

ndryshim 

mbiemri 

20.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nuk mund të ndryshoni mbiemrin të 

cilin e keni zgjedhur në momentin e lidhjes së martesës. 

Çdo ndryshim gjeneraliteti shoqërohet me një akt i cili 

sjell këtë ndryshim. 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 

1468 21.11.2022 Kërkesë për 

informacion  
mbyllje biznesi 

21.11.2022 Përshëndetje 

Aplikim për ndryshim të regjistrimit të shoqërive me 

pergjegjësi të kufizuar, komandite, kolektive, dhe të 

thjeshta, në linkun e mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=13758Dokumentacioni i nevojshëm 

Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: - Akti i 

përfaqësimit ose autorizimi nëse aplikanti nuk është 

përfaqësuesi ligjor i shoqërisë në marëdhënie me të tretë 

për të kryer aplikimin - Dokumentacioni shoqëres i cili 

vërteton vendimin për mbylljen e biznesit (vendimi i 

organit përgjegjës dhe/ose akti juridik apo çdo 

dokumentacion tjetër për ndryshimin e  

të dhënës që kërkohet të regjistrohet) 

Qendra Kombëtare e Biznesit ose gjykata, menjëherë me 

marrjen e kërkesës për çregjistrim prej tatimpaguesit, 

njofton organin tatimor kompetent për regjistrimin e 

hapjes së procedurave të likuidimit ose për kërkesën për 

çregjistrim të personit fizik apo për aplikimin për 

çregjistrim të personit juridik edhe kur kemi të bëjmë me 

aplikimin për çregjistrim pa kryerjen e likuidimit. 

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! 

1469 21.11.2022 Kërkesë për 

informacion  

për zonën 
kadastrale 

21.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se zona kadastrale 8150, i përket Drejtorisë 

Tirana Veri. 

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 

1470 21.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjenerimin e të 

dhënave 

21.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse nuk arrini të logoheni (futeni) në 

llogarinë Tuaj në e-albania, nëse nuk keni aktive asnjë nga 

të dhënat e regjistrimit(adresë email dhe numër telefoni) 

për të gjeneruar një pasword të ri duhet të veproni si më 

poshtë:Hapni një adresë të re email dhe dërgoni këto të 

dhëna në adresën:helpdesk@e-albania.al - foto të kartës 

ID 

- emri i nënës 

- emri i babait  

- datëlindja e nënës 

Specifikoni adresën e re email që doni të përdorni në 

vazhdim për llogarinë tuaj në portal.Bëjmë me dije se 

regjistrimi në portal bëhet me të dhënat e kartës së 

identitetit. Jo me të pasaportës biometrike. 

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 

1471 21.11.2022 Kërkesë për 21.11.2022 Pershendetje Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju E plotë Nuk ka 



informacion 

çertifikimin e   

profesionistëve 

të shëndetësisë 

bejme me dije :  

Ju vendosim ne dispozicion sherbimet e E Albania-s per 

sa i perket krediteve per certifikimine punonjesve te 

shendetesise. Fillimisht hapi i pare eshte -Aplikim për 

regjistrimin në programin e certifikimit të profesionistëve 

të shëndetësisë  

- https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14039  

per te cilen koha e nevojshme e marrjes së shërbimit 10 

ditë. Pas 10 ditesh mund te aplikoni sherbimin -Aplikim 

për statusin e certifikimit të profesionistëve të 

shëndetësisë- https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14037 . "Certifikimi i profesionistëve të shëndetësisë" 

është një shërbim elektronik i cili u mundëson 

profesionistëve të shëndetësisë të marrin informacion mbi 

statusin aktual të certifikimit si dhe pajisen me vërtetim. 

Gjithashtu të gjithë profesionistët e pajisur me kodin dhe 

fjalëkalimin përkatës kontrollojnë kartelën e tyre në web-

in e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit 

Shëndetësor dhe Shoqëror. 

Në rastet kur në kartelat personale nuk janë regjistruar 

kreditet e të gjitha aktiviteteve, ata plotësojnë një kërkesë 

për njohje kreditesh duke listuar titujt e aktiviteteve ku 

kanë marrë pjesë. Përfitues të shërbimit janë të gjithë 

profesionistët e përfshirë në programin e certifikimit ( 

mjekët, stomatologët, farmacistët e ndihmësfarmacistët 

dhe infermierët e mamitë) si dhe të gjitha institucionet 

shëndetësore publike/private të cilat ofrojnë shërbim 



shëndetësor.Faleminderit! 

1472 21.11.20022 Kërkesë për 

informacion  

aplikim i 

formularit për 

lëshim për herë 

të parë ose 

rinovim I 

pasaportes 

21.11.2022 Pershendetje Z.Ne vijim te kerkeses Tuaj për informacion ju bëjme me dije se Do ta plotesoni online formularin nga eAlbania.Nuk ka 

nevoje te paraqiteni ne komisariat  

Femijen mereni me vete vetem kur te shkoje per aplikim. 

Aplikimi do te keyhet nga e-albania juaj. Po te nis linkun e aplikimit : Emri sherbimit - Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose 

rinovim I pasaportes .https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851 

 

e-Albania 

"Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës" është një 

shërbim elektronik i cili u mundëson qytetarëve të plotësojnë formularin e aplikimit online 

për të kryer pajisjen për herë të parë me pasaportë ose për të kryer rinovimin kur pasaporta 

aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011. 

e-albania.al 

Emri sherbimit -  Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës  

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851 
 

E plotë Nuk ka 

1473 21.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

QKB 

21.11.2022 Pershendetje  
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: 

E deleguar Nuk ka 

1474 22.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

fitim shtetësie 

22.11.2022 PërshëndetjeNë vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë kërkesën për fitim shtetësie 

shqiptare duhet të aplikoni në portalin e-albania 

shërbimin “Kërkesë për fitim shtetësie” në linkun e 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851


mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=9627Dokumentacionin për secilin tip fitimi të shtetësisë 

e gjeni në linkun e mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokument

acioni.pdf.Lidhur me faktin se Ju jeni fëmijë i lindur nga dy 

shtetas shqiptarë, keni të drejtë të regjistroni aktin e 

lindjes në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri. 

Edhe tipi i nënshtetësisë që do aplikoni është si fëmijë i 

lindur nga prindër me shtësi shqiptare.Për çdo 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 

1475 22.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

aplikim të 

firmës 

ndërtuese 

22.11.2022 Pershendetje Ne vijim te kerkeses Tuaj për informacion ju 

bëjme me dije se: Kete aplikim duhet ta beje firma qe do 

beje ndertimin.Ajo harton projektin.Dhe ka licencen. 

Ose ju duhet ti kerkoni firmes ndertuese keto dokumente dhe 

ti ngarkoje ne aplikim. 

E plotë Nuk ka 

1476 23.11.222 Kërkesë për 

informacion 

çertifikatën e 

trungut familjar  

23.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Certifikatat e Trungut Familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata, procedohet si 

më poshtë:Për qytetarët e Tiranës, certifikatat merren tek 

Bashkia Tiranë.Për rrethinat e Tiranës merren tek Prefektura 

Tiranë.Për të gjitha Bashkitë e Komunat e tjera në territorin e 

Shqipërisë, certifikatat merren pranë Prefekturave të Qarqeve 

respektive. 

E plotë Nuk ka 

1477 23.11.2022 Kërkesë për 

informacion  

për celebrimin e 

martesës 

23.11.2022 Pershendetje  , Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion 

ju bejme me dije se: Statusi i martuar vendoset direkt pas 

celebrimit.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

1478  Kërkesë për  Pershendetje e nderuar E deleguar Nuk ka 



informacion  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: 

1479 23.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

mbylljen e 

pensionit 

23.11.2022 Përshëndetje ZnjNë vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju bejme me dije se po ju nis te gjitha procedurat e mbylljes 

se pensionit : 1 - duhet të aplikoni në e-albania shërbimin 

"Mbyllje pensioni", nëse i ndjeri ka qenë pensionist. Për të 

bërë mbylljen e pensionit, duhet të aplikoni nga llogaria 

ndonjë familjari në e-albania shërbimin” Aplikim për 

mbyllje pensioni” në linkun e mëposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=6162Hapat e procedurës- Identifikohuni si qytetar në 

portalin e-Albania 

- Zgjidhni shërbimin "Aplikim për mbyllje pensioni"- 

Klikoni butonin "Përdor"- Plotësoni formën përkatëse për 

këtë kërkesë dhe dërgoni aplikimin.- Dokumentet 

origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë aplikimit duhet të 

dërgohen me postë pranë DRSSH përkatëse. Ju lutem 

mbani në konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre 

dokumenteve të shoqërohet me numrin e aplikimit tuaj. 

Pamvarësisht se me cilin ligj e keni përfituar pensionin, 

për mbylljen e tij aplikohet vetëm në këtë link. 

2- gjithashtu   Kompensimin per shpenzimet e varrimit do 

ti marin tek posta qe ka marre pensionin e ndjera 

 Kontrollo Mesazhet e mia dhe Dokumentet e mia ne 

E plotë Nuk ka 



eAlbania.Lutem per cdo pyetje dhe paqartësi  te na 

shkruani perseri ! Faleminderit   

1480 23.11.2022 Kërkesë për 

informacion e 

paqartë 

23.11.2022 Pershendetje! Per cfare certifikate  behet fjale?  

Nuk e keni specifikuar.  

E plotë Nuk ka 

1481 23.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

aplikim për 

informacion 

zyrtar të 

pasurisë për 

individët dhe 

personat 

juridikë (privatë 

dhe publikë) 

23.11.2022 Pershendetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion për çështjen 

që referoni në kërkesën për informacion, aplikoni nga 

llogaria Juaj në e-albania shërbimin:Aplikim për 

informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat 

juridikë (privatë dhe publikë), ne linkun e 

meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=9477 

Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku të 

sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti ne lidhje 

me dosjen ne proces legalizimi . Kjo kërkesë duhet të 

firmoset nga ana Juaj dhe të skanohet ne formatin PDF . 

Kerkesa do të ngarkohet në hapin e tretë të aplikimit te 

sherbimit në e-Albania.Për të përdorur shërbimin, klikoni 

“Përdor” në fund të faqes dhe vijoni me plotësimin e 

formularit elekronik. 

Pavaresisht se Ju nuk keni te dhena prone, per te 

orientuar sistemin duhet te vendosni nje zone te sakte 

kadastrale, ndersa volumin dhe faqen i vendosni 99. Zona 

kadastrale duhet jete zona qe perfshin zonen ku ndodhet 

objekti Juaj.Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të 

formularit.Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të 

paraqiteni në bankë ose ne poste për të kryer pagesën, si 

dhe depozitimin me poste te kerkeses qe ju keni 

E plotë Nuk ka 



bashkelidhur aplikimit dhe mandatin e pageses qe do te 

kryeni.Agjencia Shteterore e Kadastres do T`Ju pajise me 

informacionin qe kerkoni. Per cdo pyetje dhe paqartësi 

mund te na kontaktoni perseri ! Faleminderit. 

1482 24.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Aplikim për 

informacion 

zyrtar të 

pasurisë për 

individët dhe 

personat 

juridikë (privatë 

dhe publikë)  

24.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion për çështjen 

që referoni në kërkesën për informacion, aplikoni nga 

llogaria Juaj në e-albania shërbimin: 

, ne linkun e meposhtem: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=9477 

Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku të 

sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo 

kërkesë duhet të firmoset nga ana Juaj dhe të skanohet 

ne formatin PDF . Kerkesa do të ngarkohet në hapin e 

tretë të aplikimit te sherbimit në e-Albania. 

Për të përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund të 

faqes, dhe vijoni me plotësimin e formularit elekronik. 

Pavarësisht nëse keni apo nuk keni të dhëna prone, për të 

orientuar sistemin duhet të vendosni një zonë të saktë 

kadastrale, ndërsa volumin dhe faqen i vendosni 99. Zona 

kadastrale duhet të jetë zona që përfshin zonën ku 

ndodhet objekti Juaj. 

Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit. 

Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni 

në bankë ose në postë për të kryer pagesën, si dhe 

depozitimin me postë të kërkesës që Ju keni bashkëlidhur 

aplikimit dhe mandatin e pagesës që do të 

kryeni.Agjencia Shtetërore e Kadastrës do T`Ju pajisë me 

E plotë Nuk ka 



informacionin që kërkoni.Për çdo 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! 

1483 23.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

vërtetim 

pensioni 

24.11.2022 Pershendetje , Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 
bejme me dije se :  
Aplikoni ne sherbimin ne portalin  e-albania ne linkun qe do 
ju bashkengjise me poshte dhe vertetimin per pension 
mund ta printoni.Pasi te kryeni aplikimin , mund te shkoni te 
hapesira ime te : DOKUMENTAT E MIA  dhe aty do te gjendi 
vertetimin e pensionin . 
e-Albania 

 e-Albania 

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe 

sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës 

Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. 

 

E plotë Nuk ka 

1484 24.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

çertifikimin e 
profesionistëve 
të shëndetësisë 

24.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, 
Ju bëjmë me dije se afati ligjor i parashikuar në 
shërbimin Certifikimi i profesionistëve të shëndetësisë, 
është (10dhjetë) ditë pune.  
Pas mbarimit të këtij afati, lutemi kontaktoni 
institucionin përgjegjës për lëvrimin e këtij shërbimi në 
adresën email, info@shendetesia.gov.al dhe helpdesk@e-

albania.al Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit 

Shëndetësor dhe Shoqëror Ju kthen përgjigje. 

Për çdo 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 

1485 24.11.2022 Kërkesë për 24.11.2022 Pershendetje   Ne vijim te kerkeses Tuaj për informacion E plotë Nuk ka  

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5033
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=5033


informacion për 

shpalljen e 

martesës 

ju bëjme me dije se;  

Po si rregull shpallja behet dhe ne Vlore dhe ne Tirane, 

dhe martesa lidhet ne Tirane por ju kaloni direkt ne 

certifikaten familjare te nuses 

Pra me martesen ne Tirane ju kaloni automatikisht dhe 

me gjendje civile ne Tirane . 

Per cdo pyetje dhe paqartësi mund te na shkruani 

perseri! Faleminderit  

1486 24.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

pasaportën 

Biometrike 

24.11.2022 Pasaportë Biometrike/ Përshëndetje, 

Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ,Ju bëjmë me 

dije se pasaporta biometrike tërhiqet vetëm pranë 

Drejtorisë së Policisë në qytetin ku keni bërë aplikimin. 

Nuk mund ta tërhiqni në 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 

1487 24.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

aplikim DRAP 

24.11.2022 Përshëndetje 
Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije se për të 

vazhduar me aplikimin, tek opsioni DRAP duhet të pëzgjidhni Durrës, 

pasi atje është Drejtoria Rajonale. Pasi të keni bërë këtë përzgjedhje, tek 

opsioni ZVA do t`Ju shfaqet Tirana e më pas shkolla ku studioni. 
Për çdo 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 

1488 24.11.2022 Kërkesë për 

informacion 
rishqyrtim 
pensioni  

24.11.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë rishqyrtim pensioni duhet të 

aplikoni nga llogaria juaj në e-albania shërbimin: "Kërkesë 

për rishqyrtim përfitimi (pensioni)" në linkun e 

mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=2304e-Albania 

E plotë Nuk ka 



E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që 

gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve 

ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare 

të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me 

njeri-tjetrin. 

e-albania.aDo T`ju shfaqen opsionet e mëposhtme. Ju 

përzgjidhni opsionin, Pension invaliditeti .Pleqëri  

Invaliditet  

Familjar  

Suplementar  

Suplementar i parakohshëm  

Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi  

Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 8)  

Kompesim për personat në ngarkim.Per pyetjetn tuaj mbi 

deshmin e penalitetit duhet te aplikoni perseri ne 

eAlbania  dhe me pas te shfaqet te dokumentat e 

mia .Faleminderit  

1489 25.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

aplikim për 

njehësim te 

lejedrejtimit 

25.11.2022 Pershendetje! Bashkengjitur po ju dergojme linkun e 

sherbimit per konvertim dhe udhezimet e sherbimit ---

Aplikim për njehësim (konvertim) të lejedrejtimit nga e 

huaj në shqiptare  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14111 

Shërbimi " Aplikim për njehësim (konvertim) të 

lejedrejtimit nga e huaj në shqiptare" iu vjen në ndihmë 

qytetarëve , që kanë marrë lejen e banimit në Republikën 

e Shqipërisë, mund të marrin, me anë të një kërkese dhe 

të dorëzimit të lejedrejtimit aktuale (gjatë kohës kur ajo 

është e vlefshme) lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit 

E plotë Nuk ka 



Europian, SHBA-ve, Kanadasë dhe vendeve që janë palë 

në konventat dhe marrëveshjet e 

Kombeve të Bashkuara në fushën e lejedrejtimit , 

lejedrejtimin e së njëjtës kategori, për të cilën është e 

vlefshme lejedrejtimi i tyre, pa qenë nevoja të japin 

provimin e aftësisë. Lëshimi i lejedrejtimeve për 

zëvendësimin e lejedrejtimeve të një shteti tjetër bëhet 

pas kontrollit paraprak të plotësimit të kërkesave psikike, 

fizike dhe morale. Dokumentacioni i 

nevojshëmDokumente që ngarkohen nga aplikanti:- 

Dokument identifikimi të vlefshëm; Për shtetasit e huaj, 

fotokopje pasaporte , fotokopje leje qëndrimi, të 

vlefshme;- Lejedrejtimit të huaj të vlefshme, e lëshuar nga 

shteti përkatës;Certifikatë mjekësore (CM) me fotografi, e 

lëshuar nga institucioni shëndetësor përkatës, me datë jo 

më të hershme se 6 muaj nga data e paraqitjes së 

kërkesës për aplikim; 

- Mandat pagesa.Hapat e procedurës- Zgjidhni shërbimin 

"Aplikim për njehësim (konvertim) të lejedrejtimit nga e 

huaj në shqiptare"; 

- Klikoni butonin" Përdor"; 

- Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e 

nevojshme të kërkuara në formular;Përgatitet shkresa e 

konvertimit si dhe vërtetimi nga arkiva kombëtare e lejeve 

të drejtimit të cilat i dërgohen Drejtorisë Rajonale për 

vijimin e mëtejshem të konvertimit të lejedrejtimit të huaj 

në lejedrejtimi shqiptare dhe pajisjen e qytetarit me 

lejedrejtimi shqiptare;Pas konvertimit të lejes së drejtimit 

ju do të njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni 

“Dokumentet e mia” në e-Albania. 



Koha e marrjes së shërbimit është në varësi të përgjigjes 

së palës së huaj lidhur me vërtetësinë e lejedrejtimit të 

huaj. 

Periudha e vlefshmërisë 

Lejedrejtimi që merret për zëvendësim të lejedrejtimit të 

huaj lëshohet në zbatim të afateve referuar legjislacionit 

shqiptar në fuqi sipas moshës dhe aftësive psikofizike të 

drejtuesit të mjetit. 

Kostot 

- 2300 lekë për konfirmim vërtetësie lejedrejtimi teë huaj; 

- 3500 lekë tarifa e pajisjes me lejedrejtimi.Jufaleminderit! 

1490 29.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 

punësim pranë 

ADISA  

29.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te pare vendet vakante ne Adisa 

duhet te vizitoni linkun e 

meposhtem:https://www.adisa.gov.al/mundesi-

punesimi/.Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

1491 29.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

vërtetim që 
gjenerim të të 
dhënave 

29.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se të gjitha vërtetimet apo dokumentet që 

gjenerohen në e-albania me vulë elektronike, që të kenë 

vlefshmëri jashtë kufijve të Shqipërisë duhen përkthyer, 

noteruar pranë një noteri, dhe apostiluar pranë Ministrisë 

së Jashtme në Shqipëri. 

Gjithashtu mund të bëni përkthimin dhe legalizimin 

nëpërmjet konsullatës shqiptare në shtetin ku jetoni duke 

aplikuar nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin " Aplikim 

pë përkthim dokumenti" në linkun e mëposhtëm. 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=9774Për çdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

online chat, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri 

E plotë Nuk ka 



në 19:00. Faleminderit! 

1492 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

çertifikatë 

vdekje 

30.11.2022   Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, 

Ju bëjmë me dije se te gjitha certifikatat që datojnë akte 

(lindje, martese, vdekje, etj) para vitit 2010, nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata procedohet 

si më poshtë:  

Për qytetarët e Tiranës, certifikatat merren tek Bashkia 

Tiranë. Për rrethinat e Tiranës merren tek Prefektura 

Tiranë. Për të gjitha bashkitë e komunat e tjera në 

territorin e Shqipërisë, certifikatat merren pranë 

Prefekturave të qarqeve respektive.  

E plotë Nuk ka  

1493 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Kërkesë për 

transferim 

dosjeje 

përfitimi 

30.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të bërë transferimin e pensionit 

duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin 

“Kërkesë për transferim dosjeje përfitimi (pensioni)” në 

linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=2306 

Ky shërbim ju ofron mundësinë për të plotësuar një 

kërkesë online për transferimin e dosjes tuaj të pensionit 

(sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet 

shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar). 

Kërkesa për transferimin e përfitimit bëhet kur pensionisti 

ndryshon vendbanimin nga një qytet në një qytet tjetër 

ose ndryshon qëndrën paguese brënda të njëjtit qytet. 

Qëndrat paguese janë zyrat postare të autorizuara për 

shpërndarjen e pensioneve.Dokumentet origjinale që i 

keni bashkëlidhur gjatë aplikimit duhet të dërgohen me 

postë pranë DRSSH përkatëse. Ju lutem mbani në 

E plotë Nuk ka  



konsideratë që zarfi i përcjelljes së këtyre dokumenteve të 

shoqërohet me numrin e aplikimit tuaj.Praprakisht duhet 

të merrni informacion për numrin e postës ku do të 

transferoni pensionin, pasi do ta përzgjidhni gjatë 

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 

1494 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

çertifikatë 

martese 

30.11.2022 Pershendetje  Ne vijim te kerkeses Tuaj per 

informacion  ju bejme me  dije se kete certifikate martese 

jua jep gjendja civile  , nuk mund ta gjenereni online . 

Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1495 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Vërtetim për 

pagesën e 

kontributeve të 

sigurimeve 

shoqërore 

30.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se për të marrë informacion mbi 

kontributet, në e-albania mund të aplikoni këto shërbime: 

Vërtetim për periudha pune në ndërmarrje shtetërore 

(para datës 01.01.1994) 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=13886 

Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve 

shoqërore nga 01.01.1994 deri 31.12.2011 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=13888 

Ndërsa kontributet nga 01.01.2012 e në vazhdim i gjeni 

duke aplikuar shërbimin 

Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve 

shoqërore (pas datës 01.01.2012), në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

E plotë Nuk ka  



albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=13908 

Zgjidhni periudhën për të cilën interesoheni dhe bëni 

aplikimin. Pas shqyrtimit nga ISSH, vërtetimet i gjeni në 

seksionin Dokumentat e mia në llogarinë Tuaj në e-

albania.Për çdo 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.  

1496 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 
logimin në e-
albania 

30.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse nuk arrini të logoheni (futeni) në 

llogarinë Tuaj në e-albania, nëse nuk keni aktive asnjë nga të 

dhënat e regjistrimit(adresë email dhe numër telefoni) për të 

gjeneruar një pasword të ri duhet të veproni si më poshtë: 

Hapni një adresë të re email dhe dërgoni këto të dhëna në 

adresën:helpdesk@e-albania.al : 

- foto të kartës ID 

- emri i nënës 

- emri i babait  

- datëlindja e nënës 

Specifikoni adresën e re email që doni të përdorni në 

vazhdim për llogarinë tuaj në portal. 

Bëjmë me dije se regjistrimi në portal bëhet me të dhënat e 

kartës së identitetit. Jo me të pasaportës biometrike. 

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.  

E plotë Nuk ka 

1497 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

pasaportë 

Biometrike 

30.11.2022 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 

E plotë Nuk ka 



Policisë së Shtetit, duke klikuar linkun https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=13851Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin 

“Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose 

rinovim të pasaportës”. 

Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 

4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rastin kur 

aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim 

emergjent), nevojitet përveç ngarkimit të fotos, edhe 

ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së 

përshpejtuar.Pas shqyrtimit të aplikimit do të njoftoheni 

me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të procedurës 

ligjore të kërkuar nga Policia. Pjesë e mesazhit të 

miratimit do të jetë edhe linku ku duhet të rezervoni 

datën dhe orën për t’u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin 

e aplikimit.Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar 

me aplikimin, duhet të keni me vete kuponin dhe 

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.Nese nuk jeni i regjistruar ne e-albania, do 

aplikoni per T`u pajisur me kartë identiteti dhe më pas do 

të bëni regjistrimin për të vazhduar me aplikimin për 

pasaportë biometrike sipas procedurës së mësiperme.Për 

çdo 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! 

1498 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

Aplikim për 

regjistrimin në 

programin e 

certifikimit të 

profesionistëve 

të shëndetësisë 

30.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije se institucioni përgjegjës për të 

kthyer përgjigje për aplikimin " Aplikim për regjistrimin në programin e certifikimit të profesionistëve të 

shëndetësisë", është Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror.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  

1499 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

aplikim për 

statusin e 

certifikimit të 

profesionistëve 

të shëndetësisë 

30.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pë t`u informuar mbi kreditet, duhet të 

aplikoni shërbimin " Aplikim për statusin e certifikimit të 

profesionistëve të shëndetësisë", në linkun e 

mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

14037Për 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.  

E plotë Nuk ka 

1500 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion  

leje qëndrimi 

30.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se çdo shtetas i huaj brenda 30 ( tridhjetë ) 

ditëve që ka mbërritur në Shqipëri, duhet të aplikojë për 

leje qëndrimi. Pasi i aprovohet dhe pajiset me leje 

qëndrimi, paraqitet në gjendjen civile të Njësisë 

Administrative ku ka vendqëndimin ( banesën në pronësi, 

apo me qira) dhe bën regjistrimin e lejes së qëndrimit. 

Atje pajiset me numër ID i cili shërben edhe për t`u 

regjistruar 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.  

E plotë Nuk ka 

1501 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion leje 

30.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se çdo shtetas i huaj brenda 30 ( tridhjetë ) 

E plotë Nuk ka 



qëndrimi ditëve që ka mbërritur në Shqipëri, duhet të aplikojë për 

leje qëndrimi. Pasi i aprovohet dhe pajiset me leje 

qëndrimi, paraqitet në gjendjen civile të Njësisë 

Administrative ku ka vendqëndimin ( banesën në pronësi, 

apo me qira) dhe bën regjistrimin e lejes së qëndrimit. 

Atje pajiset me numër ID i cili shërben edhe për t`u 

regjistruar 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! 

1502 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion për 
sigurimet 
shoqërore 

30.11.2022 Pershendetje te nderuar , Në zbatim të ligjit nr. 119, 
datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” neni 10, 
pika “d” përcakton se: “Koordinatori i të drejtës së 
informimit të një autoriteti publik, dërgon kërkesën për 
informim te një autoritet tjetër publik, Brenda afateve të 
parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti 
publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron 
informacionin e kërkuar”.  
Si rrjedhojë, gjeni mëposhtë kërkesën e 

qytetarit.faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

1503 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion e 

paqartë 

30.11.2022 Pershendetje 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 

E deleguar Nuk ka 

1504 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion  

Aplikim për 

mbyllje 

30.11.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju bejme me dije se duhet të aplikoni në e-albania 

shërbimin "Mbyllje pensioni", nëse i ndjeri ka qenë 

pensionist. Për të bërë mbylljen e pensionit, duhet të 

E plotë Nuk ka 



pensioni aplikoni nga llogaria ndonjë familjari në e-albania 

shërbimin” Aplikim për mbyllje pensioni” në linkun e 

mëposhtem: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=6162Hapat e procedurës 

- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania 

- Zgjidhni shërbimin "Aplikim për mbyllje pensioni" 

- Klikoni butonin "Përdor" 

- Plotësoni formën përkatëse për këtë kërkesë dhe 

dërgoni aplikimin. 

- Dokumentet origjinale që i keni bashkëlidhur gjatë 

aplikimit duhet të dërgohen me postë pranë DRSSH 

përkatëse. Ju lutem mbani në konsideratë që zarfi i 

përcjelljes së këtyre dokumenteve të shoqërohet me 

numrin e aplikimit tuaj. 

 

  

 

1505 01.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

Aplikim për 

statusin e 

certifikimit të 

profesionistëve 

të shëndetësisë 

01.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pë t`u informuar mbi kreditet, duhet të 

aplikoni shërbimin " Aplikim për statusin e certifikimit të 

profesionistëve të shëndetësisë", në linkun e 

mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14037Fillimisht duhet të regjistroheni në këtë program 

duke aplikuar shërbimin " Aplikim për regjistrimin në 

programin e certifikimit të profesionistëve të 

shëndetësisë", në linkun e mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

  



=14039Pasi regjistroheni pajiseni me një kod e fjalëkalim 

nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit 

Shëndetësor dhe Shoqëror.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  ne 19.00   

1506 01.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjenerimin e të 

dhënave 

01.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse nuk arrini të logoheni (futeni) në 

llogarinë Tuaj në e-albania, nëse nuk keni aktive asnjë nga të 

dhënat e regjistrimit(adresë email dhe numër telefoni) për të 

gjeneruar një pasword të ri duhet të veproni si më poshtë: 

Hapni një adresë të re email dhe dërgoni këto të dhëna në 

adresën:helpdesk@e-albania.al : 
- foto të kartës ID 
- emri i nënës 
- emri i babait  
- datëlindja e nënës 
Specifikoni adresën e re email që doni të përdorni në vazhdim për 

llogarinë tuaj në portal.Bëjmë me dije se regjistrimi në portal bëhet me të 

dhënat e kartës së identitetit. Jo me të pasaportës biometrike.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 

1507 01.12.2022 Kërkesë për 

informacion  
licenses individuale 
ne studim e projektim 

01.12.2022 Pershendetje .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:Ju 

faleminderit 

E plotë Nuk ka 

1508 01.12.2022 Kërkesë për 

informacion për 

01.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se në qytetin e Durrësit nuk kemi pasur 

E plotë Nuk ka 



sportele fizike 

ADISA 

sportele fizike Adisa, por gjithashtu Ju bëjmë me dije se nga 

data 1 Maj 2022 nuk ka më sportele fizike në gjithë 

Shqipërinë. Qytetarët asistohen nga specialistët online 

nëpërmjet kanalit telefonik pa pagesë 0800 0118 dhe online 

chathttps://www.adisa.gov.al/kartela-informative/ 

Jemi në komunikim online nga e Hëna në të Premte, nga ora 

08:00 deri në 19:00Për 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! 
1509 01.12.2022 Kërkesë për 

informacion  inf

ormacion 

zyrtar te 

gjendjes te 

pasurise te 

paluajtshme 

01.12.2022 Pershendetje Ne vijim te kerkeses Tuaj 

per  informacion  ju bejme me dije duhet te dorezosh 

dokumentacionin me poste. 

Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1510 01.12.222 Kërkesë për 

informacion per 
ndalesen Espuls  

01.12.2022 Pershendetje Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se  sherbimi qe duhet te aplikoni eshte :  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14195Per cdo pyetje dhe paqartësi mund te na shkruani 

perseri! Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

1511 02.12.2022 Kërkesë për 

informacion  

numrat e 

referencës së 

aplikimeve 

02.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se shërbimet për të cilat keni aplikuar në e-

albania, i gjeni tek seksioni "Dokumentat e mia" në llogarinë 

Tuaj në e-albania.Ndërsa numrat e referencës së aplikimeve i 

gjeni tek rubrika 'Mesazhet e mia' 

Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa 

pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 

deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1512 02.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

02.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

E plotë Nuk ka 

https://www.adisa.gov.al/kartela-informative/
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14195
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14195
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14195


Kërkesë për të 

përfituar nga 

programet e 

strehimit social 

albania shërbimin "  " në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=13884.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! 

1513 02.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

Kërkesë për të 

përfituar nga 

programet e 

strehimit social 

02.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania shërbimin "  " në linkun e mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=13884Për 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  

1514 02.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjenerimin e të 

dhënave 

02.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse nuk arrini të logoheni (futeni) në 

llogarinë Tuaj në e-albania, nëse nuk keni aktive asnjë nga 

të dhënat e regjistrimit(adresë email dhe numër telefoni) 

për të gjeneruar një pasword të ri duhet të veproni si më 

poshtë: 

Hapni një adresë të re email dhe dërgoni këto të dhëna 

në adresën:helpdesk@e-albania.al : 

- foto të kartës Id- emri i nënës 

- emri i babait  

- datëlindja e nënës 

Specifikoni adresën e re email që doni të përdorni në 

vazhdim për llogarinë tuaj në portal.Bëjmë me dije se 

regjistrimi në portal bëhet me të dhënat e kartës së 

identitetit. Jo me të pasaportës biometrike.Për cdo pyetje 

ose paqartësi, na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 

E plotë Nuk ka  



118, nga e Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 

19:00. Faleminderit! 

1515 05.12.2022 Kërkesë për 

informacion për 

formularin AI 

05.12.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, 

Ju bëjmë me dije se, në zbatim të Urdhërit të Qendrës së 

Shërbimeve Arsimore, aplikimet/konfirmimet për "Matura 

Shtetërore 2023" të formularit A1 për Kandidatët 2023, 

mund të kryhen nga data 16 nëntor 2022, ora 08:00 deri 

në datën 7 dhjetor 2022, ora 16:00, ndërsa 

aplikimet/konfirmimet të formularit A1Z mund të kryhen 

nga data 12 dhjetor 2022, ora 08:00 deri në datën 15 

dhjetor 2022, ora 16:00. Për të plotësuar formularin, duhet 

të aplikoni nga llogaria Juaj në e-albania shërbimin, 

Matura Shtetërore, në linkun e mëposhtëm:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=854 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  

E plotë Nuk ka  

1516 05.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

aplikim për 

panele diellore 

05.12.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, 

Ju bëjmë me dije se në faqen zyrtare të Ministria e 

Infrastrukturës dhe Energjisë ka të deklaruar vetëm datën 

e fillimit të aplikimeve. Nuk ka një datë përfundimi. Po Ju 

dërgojmë linkun e faqes 

zyrtare.  http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-

konsumatore-familjare-panele-diellore-per-ngrohjen-e-

ujit-per-konsumatore-familjarefaza-ii-e-dyte/  

Për më shumë informata, kontakto Agjensinë për 

Efiçencën e Energjisë.Adresa: Rruga Viktor Eftimiu,Tiranë  

Personi i Kontaktit: Orjon Islamaj .Email: 

info@eficenca.gov.al 

E plotë Nuk ka 



1517 05.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

05.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Certifikatat e Trungut Familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata, 

procedohet si më poshtë:Për qytetaret e Tiranës, 

certifikatat merren tek Bashkia Tiranë.Për rrethinat e 

Tiranës merren tek Prefektura Tiranë. 

Për të gjitha Bashkitë e Komunat e tjera në territorin e 

Shqiperisë, certifikatat merren pranë Prefekturave të 

Qarqeve respektive. Për cdo pyetje ose paqartësi, na 

kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna 

në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1518 05.12.2022 Kërkesë për 

informacion leje 

qarkullimi 

05.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se leja e qarkullimit mbaron vetëm kur 

mbarojnë hapësirat për të vendosur vulat e kontrollit teknik. 

Gjithsesi, nëse Ju nuk e nxirrni në qarkullim makinën, nuk 

ka asnjë problem. Kur të ktheheni paguani një penalitet të 

papërfillshëm.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 

1519 05.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

regjistrimin e 

fëmijës 

05.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se dokumenti ligjor, për të bërë regjistrimin 

e fëmijës në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri, 

është akti i lindjes në shtetin e huaj i pajisur me vulë 

apostile.  Nëse babai i fëmijës është shtetas i huaj, duhet 

edhe prokurë noteriale me vule apostile, nëse nuk do jetë 

i pranishëm në regjistrimin e fëmijës, ku dakordëson 

regjistrimin e fëmijës në Shqipëri.  

Ju mund të bëni regjistrimin e femijes së lindur jashtë 

vendit edhe nëpërmjet shërbimeve konsullore duke 

aplikuar nga llogaria e prindit shqiptar në e-albania 

shërbimin “ Aplikim për regjistrim fëmije” në linkun e 

E plotë  Nuk ka 



mëposhtëm: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=9767 Dokumentacioni i nevojshëm 

Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti:  

- Akti i lindjes ose certifikata e lindjes së fëmijës, lëshuar 

nga autoritetet e huaja (i legalizuar ose pajisur me vulë 

apostile)  - Dokumente identifikimi të prindërve 

(pasaportë ose kartë identiteti shqiptare)   

- Përkthimi i aktit ose certifikatës së lindjes, i legalizuar 

ose pajisur me vulë apostile (nëse nuk e legalizoni apo 

apostiloni përkthimin e certifikatës, kërkohet përkthimi në 

gjuhën shqipe të kryhet në konsullatë, ose nëse është 

kryer përkthimi nga përkthyes të licensuar, duhet që 

konsulli të lëshojë “vërtetim përkthimi". Tarifa e përkthimit 

apo vërtetimit të përkthimit është 10 euro për faqe dhe 

është detyrim i qytetarit aplikues)  

- Pëlqimi me deklaratë noteriale të prindit të huaj (nëse 

njëri nga prindërit është shtetas i huaj), për lejimin e 

regjistrimit të fëmijës në Shqipëri.Për çdo 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  

1520 03.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpërblim 

lindjeje 

05.12.2022 Pershendetje ,Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se : zonja nuk eshte perfituese. 

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 

1521 03.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpallja e 

martesës 

05.12.2022 Pershendetje Ne vijim te kerkeses Tuaj për informacion ju 

bëjme me dije se  Shpallja do te behet tek te dy njesite 

dhe e percakton qe martesen do ta besh ne gjendjen 

tende civile. Sa i perket regjistrimit te femijes, patjeter qe 

E plotë Nuk ka 



behet dhe duhet patjeter prezenca e babait.Faleminderit  

1522 05.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

bonus bebe 

05.12.2022 Pershendetje  Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se  Aktin e vdekjes e apostilon dhe e 

dergon  me poste ne gjendje civile. 

Shperblimin nuk e perfitoni sepse eshte deri ne 365 dite 

,te ardhjes ne jete te femijes . Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1523 06.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

Certifikatat e 

Trungut 

Familjar 

06.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Certifikatat e Trungut Familjar  nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata, procedohet si 

më poshtë:Për qytetaret e Tiranës, certifikatat merren tek 

Bashkia Tiranë.Për rrethinat e Tiranës merren tek Prefektura 

Tiranë.Për të gjitha Bashkitë e Komunat e tjera në territorin e 

Shqiperisë, certifikatat merren pranë Prefekturave të Qarqeve 

respektive. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00. Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1524 06.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

certifikata e 

shërblimit të 

lindjes 

06.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se Ju duhet t`i drejtoheni sigurimeve me 

një kërkesë me shkrim dhe t`u kërkoni të deklarojnë nëse 

është paguar certifikata e shërblimit të lindjes për 

llogarinë Tuaj.Pasi te shprehen sigurimet, paraqitesh 

pranë gjendjes civile për t`u pajisur me dublikatë 

certifikate me shënimin për shpërblim lindje dhe e 

dorëzon pranë sektorit të financës të subjektit ku punon 

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 

1525 06.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

NIPT fermeri 

06.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per t`u pajisur me NIPT fermeri duhet te 

aplikoni nga llogaria Juaj ne e-albania sherbimin “Aplikim 

per regjistrimin fillestar te personit fizik” ne linkun e 

E plotë Nuk ka 



meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

493Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e 

nevojshme mbi formën e shoqërisë të cilën do të regjistroni 

Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit 

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.al, në rubrikën “Regjistrimi”, duke klikuar në 

linkun “Instruksione për regjistrimin tatimor”.cdo pyetje apo 

paqartesi, na kontaktoni ne kanalin informativ pa pagese 

0800 0118, nga e hena ne te premte ne fashen orare, 08.00 – 

19.00.Faleminderit. 

1526 06.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

Certifikate nga 

akti i marteses 

06.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se sherbimi "Certifikate nga akti i marteses" 

mundesohet online ne portalin e-albania per aktet e 

regjistruara pas vitit 2010 .  

Per aktet e martesave te regjistruara para vitit 2010, do 

paraqiteni ne zyren e gjendjes civile te arkivave prane 

prefektures se qarkut Tuaj. Kjo vjen per te gjitha qarqet, 

perjashtuar qarku Tirane.Per qarkun e Tiranes, procedohet 

si me poshte vijon: 

Per Tirana qytet, do paraqiteni prane Bashkise Tirane per 

E plotë Nuk ka 



te terhequr certifikatat.Per fshatrat, do paraqiteni prane 

Prefektures se Qarkut Tirane.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! 

1527 06.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

pension 

invaliditeti 

06.12.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ju 

bëjme me dije se  duhet ta bëni me aplikim nëpërmjet 

portalit e-albania  per pension invaliditeti ,si për herë të 

parë sepse ende nuk e përfitoni ,ndaj ju si del nr.dosje. 

Linku i shërbimit është :  

Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

6157Për cdo pyetje ose paqartësi mund te na kontaktoni 

perseri! Faleminderit 

E plotë Nuk ka 

1528 07.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

07.12.2022 Pershendetje , Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se  : Duhet te jeni rezident ne shtetin ku duhet te 

lidhni martesen.Per cdo pyetje dhe paqartesi mund te na 
shkruani perseri ! Faleminderit. 

E plotë Nuk ka 

1529 07.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

punësim pranë 

ADISA 

08.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për 
informacion, Ju bëjmë me dije se per te pare vendet 
vakante ne Adisa duhet te vizitoni linkun e 
meposhtem:https://www.adisa.gov.al/mundesi-
punesimi/Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1530 08.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

punësim pranë 

ADISA 

08.12.2022 Përshëndetje.Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 
bëjmë me dije se per te pare vendet vakante ne Adisa duhet 
te vizitoni  linkun e 
meposhtemhttps://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/ 
Gjithashtu lutemi t'i drejtoheni faqes zyrtare te ADISA  

E plotë Nuk ka 

1531 09.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

Drejtorisë së 

Përgjithshme të 

09.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet t`i drejtoheni Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve. Në e-albania nuk ka një shërbim 

që mund të aplikoni lidhur me çështjen Tuaj. Për cdo pyetje 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6157
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6157
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=6157
https://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
https://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/
https://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


Burgjeve 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 

1532 09.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

"License/Permit 

Title Issue" 

09.12.2022 Hello,Following your request for information, we suggest 

that to download the license you applied for and have been 

approved, you must apply for the "License/Permit Title 

Issue" service on the following link: 
https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=1298

8For any question or ambiguity, contact us on the toll-free 

number 0800 0 118, from Monday to Friday, from 08:00 to 

19:00. Thank you! 

E plotë Nuk ka 

1533 09.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

zonën 

Kadastrale 

09.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se zona kadastrale Kamëz, mban numrin 

2066, duke përzgjedhur në aplikim Drejtorinë Kamëz Vorë. 

Për çdo 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 

1534 09.12.2022 Kërkesë për 

informacion  

për GTSHA-në 

09.12.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me dije 

se:Pas shqyrtimit të kërkesave, në rast se konstatohet 

mungesë apo paqartësi dokumentacioni, GTSHA-ja njofton 

menjëherë subjektin nëpërmjet portalit e-Albania për 

plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm;  

Në rast se subjekti nuk i plotëson kriteret dhe/ose 

dokumentacioni pas kërkesës për plotësim mbetet i 

paplotësuar brenda afatit të kërkuar, GTSHA-ja refuzon 

përfundimisht kërkesën nëpërmjet portalit e-Albania; 

Për rrjedhojë jeni i detyruar t`i dërgoni përsëri.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.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12988
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12988
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12988


1535 08.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

aplikim për herë 

të  të studimit e 

projektimit 

09.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se duhet të aplikoni në linkun e-albania 

Aplikim për herë të parë, për licencë shoqërie 

në fushën e studimit e projektimit dhe/ose 

mbikëqyrjes e kolaudimit e-Albania Për çdo pyetje 
dhe paqartësi mund të na kontaktoni përsëri!Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1536 08.12.2022 Kërkesë për 

informacion për 

shpalljen e 

martesës 

09.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se:Po , ju duhet dokumenti që keni 

bashkëlidhur.Faleminderi! 

E plotë Nuk ka 

1537 08.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

aplikim për leje 

pune 

09.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije  se duhet të aplikoni nga e-albania linkun  e 

shërbimit : e-Albania.Për çdo pyetje dh paqartësi mund të n 
shkruani përsëri!Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1538 12.12.2022 Kërkesë për 

informacion për 

Pasaportë 

Biometrike 

12.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ,Ju 

bëjmë me dije se pas shqyrtimit të aplikimit duhet të 

njoftoheni me sms dhe e-mail brenda 7 ditëve 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.  

Duke qenë se Shërbimet e Policisë së Shtetit në e-albania 

kohët e fundit kanë shfaqur problematika, lutemi të 

gjurmoni statusin e aplikimit nëse rezulton përfunduar 

apo në proces. Nëse rezulton përfunduar, rezervoni 

takimin tek Aleat dhe vazhdoni me procedurën.  

Nëse rezulton ende në proces pas mbarimit të afatit ligjor 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11137
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12546


7 ditë nga aplikimi, lutem të paraqiteni në sportelet e 

Komisariatit të policisë të lagjes Tuaj.Kujdes! Emaili me të 

cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse 

atje do Ju vijë miratimi i aplikimit Tuaj dhe linku për 

rezervim.Për çdo 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! 

1539 12.12.2022 Kërkesë për 

informacion për 

gjenerim 

paswordi 

12.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse nuk arrini të logoheni (futeni) në 

llogarinë Tuaj në e-albania, nëse nuk keni aktive asnjë nga 

të dhënat e regjistrimit(adresë email dhe numër telefoni) 

për të gjeneruar një pasword të ri duhet të veproni si më 

poshtëHapni një adresë të re email dhe dërgoni këto të 

dhëna në adresën:helpdesk@e-albania.al : 

- foto të kartës ID 

- emri i nënës 

- emri i babait  

- datëlindja e nënës 

Specifikoni 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 

1540 12.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

Certifikatë nga 

akti i martesës 

12.12.2022 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 zyrën e 

gjendjes civile të arkivave pranë prefekturës së qarkut 

Tuaj. Kjo vjen për të gjitha qarqet, përjashtuar qarku 

E plotë Nuk ka 



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 të gjithë qarqet e 

tjerë, do paraqiteni në prefekturat e qarqeve respektivë, 

pasi të gjitha aktet që janë mbajtur atje, gjenden në 

arkivat e prefekturave.Për çdo 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! 

1541 12.12.2022 Kërkesë për 

informacion për 

biznesin 

12.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj, Ju bëjmë me dije 

se Ju nuk keni specifikuar statusin e biznesit Tuaj. Nëse 

është person fizik apo shoqëri.Nëse është person fizik 

duhet të aplikoni në linkun e mëposhtëm: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=4965 Nëse është shoqëri duhet të aplikoni në linkun e 

mëposhtëm: 

  https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=13758 Këto ndryshime më pas duhet t`i pasqyroi edhe 

tek sistemi i tatimeve duke aplikuar shërbimin : "Njoftim i 

ndryshimeve në regjistrim" në linkun 

mëposhtëm:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=13939Për 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 

1542 12.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

martesën midis 

nje shtetasi 

12.12.2022 Përshendetje 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 

E deleguar Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4965
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4965
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4965
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13758
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13758
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13758


shqitar dhe një 

shtetasi të huaj 

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”.   Kërkesa e qytetarit  : Une do 

te kthehem familjarisht ne shiperi. bashkeshortja ime 

eshte turke dha ka mbaruar universitetin dhe masterin po 

ashtu. Cfare rruge duhet te ndjeke ajo per te realizuar 

njesimin e diplomave, duke marre parasysh se nuk mund 

te aplikoje nga e albania. faleminderit. respektet e mia 

1543 12.12.2022 Kërkesë për 

informacion  

rinovimin e leje 

drejtimit  

12.12.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ju 

bëjme me dije se: Bashkangjitur e-mailit po ju dergojme 

linkun me sherbimet nga DPSHTR :  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/Packages.aspx?lvl=2&path_co

de=3&cat_id=3  

Ku juve mund te beni aplikime per sherbimet perkatese 

qe te nevojiten si prsh Vërtetim për lejen e drejtimit  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=10116  

Për cdo pyetje ose paqartësi na kontaktoni perseri! 

Faleminderit!  

E plotë Nuk ka 

1544 12.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

njehësimin e 

diplomave 

12.12.2022 Përshendetje 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”. 

E deleguar  Nuk ka 

1545 13.12.2022 Kërkesë për 13.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10116
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10116
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10116


informacion 

Certifikatat e 

Trungut 

Familjar 

bëjmë me dije se Certifikatat e Trungut Familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata, procedohet si 

më poshtë:Për qytetarët e Tiranës, certifikatat merren tek 

Bashkia Tiranë.Për rrethinat e Tiranës, merren tek Prefektura 

Tiranë.Për të gjitha Bashkitë e Komunat e tjera në territorin e 

Shqipërisë, certifikatat merren pranë Prefekturave të Qarqeve 

respektive. Për cdo pyetje ose paqartësi, na kontaktoni në 

numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e Hëna në të Premte, nga 

ora 08:00 deri në 19:00.Faleminderit 

1546 13.12.2022 Kërkesë për 

informacion  

Certifikatë 

vdekje 

13.12.2022 Pershendetje Duhet te kontrolloni llogarine nese ju kane 

kaluar leket, ose ti drejtoheni institucionit kompetent ne 

faqen : infrastruktura.gov.al 

E plotë Nuk ka 

1547 13.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

vërtetim 

pensioni 

13.12.2022 Pershendetje Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se:  Me  ane te nje kerkese me shkrim, 

nepermjet postes ia drejton sigurimeve shoqeror, nuk ka 

aplikim online.Per cdo pyetje e paqartësi mund te na 

kontaktoni perseri! Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1548 13.12.2022 Kërkesë për 

informacion  

certifikatat e 

martesës 

13.12.2022 Përshëndetje,Në zbatim të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 

“Për të drejtën e informimit” neni 10, pika “d” përcakton 

se: “Koordinatori i të drejtës së informimit të një autoriteti 

publik, dërgon kërkesën për informim të një autoritet 

tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, 

kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar 

kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”Pershendetje uroj te jeni mire! I kam dorzuar te 

dokumentat ne gjendjen civile ne durres qe ne janar te 

ketij viti per rregjistrimin e marteses qe bera ne mal te zi  

Dhe akoma te gjendja civile me thon nuk na del certifikata 

ne system?Faleminderit! 

E deleguar Nuk ka 

1549 13.12.2022 Kërkesë për 13.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju E plotë Nuk ka  



informacion 

aplikim për leje 

ndërtimi 

bëjmë me dije se perket faktit nese ka nevoje per lejen 

e  ndertimin te struktures duhet te interesoheni prane 

bashkise pasi nuk e ke kemi kete informacion. Nese eshte 

nevoja per leje po ju dergojme linkun e sherbimit :  

Aplikimi për Leje Ndërtimi (e-Lejet) :https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx? 

1550 14.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

vende vakante 

në ADISA 

14.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te pare vendet vakante ne Adisa 

duhet te vizitoni linkun e 

meposhtem:https://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/ 

Gjithashtu lutemi t'i drejtoheni faqes zyrtare te ADISA per 

apilikimin perkates.Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1551 13.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

rregjistrim 

fillestar si 

person fizik 

14.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ju 

bëjme me dije se ju orinetojme  si hapin  e parë me 

regjistrimin fillestar si person fizik.Aplikim për regjistrimin 

fillestar të personit fizik: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=4930.Ky sherbim eshte pa pagese. 

Me pas duhet te interesoheni  pranë  tatimeve, ose te 

regjistroheni tek e-filing! Për cdo pyetje ose paqartësi na 

kontaktoni përsëri! Faleminderit! 

E plotë Nuk ka 

1552 14.12.2022 Kërkesë për 

informacion  

Certifikatat e 

Trungut 

Familjar 

15.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se pajisja me Certifikat trungu familjar nuk 

mundësohen në e-albania. Për këto certifikata procedohet 

si më poshtë:Për Tirana qytet, do paraqiteni pranë 

Bashkisë Tiranë për tu pajisur me certificatë trungu. Për 

fshatrat, do paraqiteni pranë Prefekturës së qarkut 

Tiranë. Për të gjitha bashkitë e komunat e tjera në 

territorin e Shqipërisë, certifikatat merren pranë 

Prefekturave të qarqeve respektive.Për cdo pyetje ose 

E plotë Nuk ka 



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!  

1553 14.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

Kërkesë për 

transferim 

dosjeje 

përfitimi 

(pensioni) 

  

15.12.2022 Përshendetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ju 

bëjme me dije se  do të aplikoni në ealbania sherbimin 

: Kërkesë për transferim dosjeje përfitimi (pensioni) 

 https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=2306Për çdo pyetje dhe paqartësi mund të na 

kontaktoni përsëri!  

E plotë Nuk ka 

1554 15.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

aplikim për 

license të re në 

QKB 

 

15.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ju 

bëjme me dije se do të aplikoni në e-albania  shërbimin: 

Aplikim per license te re ne Qkb 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=4607 

Në këtë  shërbim keni dhe linkun per dokumentat që 

kerkohen.Për çdo pyetje ose paqartësi mund te na 

kontaktoni perseri!Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

1555 16.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

regjistrimin e 

aktit të pronës 

16.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se pasi bëni regjistrimin e aktit me të cilin 

keni përfituar pronën, dhe shtoni shërbimet, 

L1- Lëshim certifikate pronësie; 

I5- Lëshim kopje kartele te pasurisë; 

I4- Lëshim kopje te fragmentit te hartës kadastrale, 

Certifikata e pronesise dhe dokumentet shoqeruese me vule 

elektronike mberrijne ne llogarine tuaj ne e-albania ne 

seksionin dokumentat e mia. 

Ne kerkesen per informacion Ju referoni se cili është 

shëerbimi që duhet të aplikoni për të regjistruar aktin, por 

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2306
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2306
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2306
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607


nuk keni cilësuar aktin me të cilin është fituar pronësia. 

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. 

1556 16.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

16.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se hapi i pare i lidhjes se marteses, eshte 

shpallja e marteses. Procedura për të bere shpalljen e 

martesës midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të 

huaj është si më poshtë vijon :Në rastin e lidhjes së 

martesës me një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i 

ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet për 

shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, noteruar: 

 certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile; 

 dokumentin / certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë 

ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje 

lidhje martese); 

· dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj; 

· fotokopje e dokumentit të identifikimit;Këto dokumenta 

duhet të jenë me vulë APOSTILLE ose të legalizuar nga 

përfaqësitë tona diplomatike jashtë vendit. 

Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i 

noteruar.Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi 

Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i 

ardhshëm (shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor 

nga e nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të 

lidhë martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm: 

· certifikatë lindje; 

E plotë Nuk ka 



· 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 (certifikate 

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! 

1557 17.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

gjenerim 

paswordi 

17.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se nëse nuk arrini të logoheni (futeni) në 

llogarinë Tuaj në e-albania, nëse nuk keni aktive asnjë nga 

të dhënat e regjistrimit(adresë email dhe numër telefoni) 

për të gjeneruar një pasword të ri duhet të veproni si më 

poshtë:Hapni një adresë të re email dhe dërgoni këto të 

dhëna në adresën:helpdesk@e-albania.al : 

- foto të kartës ID 

- emri i nënës 

- emri i babait  

- datëlindja e nënës 

Specifikoni 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 



1558 19.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

19.12.2022  Nëvijim 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 shqiptarë 

në Republikën e Shqipërisë është si mëposhtë 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 

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 karta e identitetit brenda afatit të 

vlefshmërisë është i vetmi dokument që pranohet nga gjendja 

civile si për shpalljen e martesës, po ashtu edhe për lidhjen e 

saj. Nuk pranohet dokument tjetër.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. 

E plotë Nuk ka 

1559 19.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

lidhjen e 

19.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se nuk Ju humbet e drejta e mbajtjes së 

pasaportës shqiptare. 

E plotë Nuk ka 



martesës dhe 

humbjen po ose 

jo të shtetësisë 

Lidhja e martesës behet ne njërin nga vendbanimet e 

partnerëve. Pra o në Shqipëri, o në Kosovë. Pas lidhjes së 

martesës në shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikate 

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.  

1560 19.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

numrin e 

referencës së 

aplikimit 

19.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se numri i referencë së çdo aplikimi ruhet tek 

seksioni "Mesazhet e mia".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. 

E plotë Nuk ka 

1561 19.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

19.12.2022 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 

mëposhtë 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 

E plotë Nuk ka 



10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, secili nga bashkëshortët e 

ardhshëm pajiset me dokumentin certifikatë lindje për lidhje 

martese. Në ditën e caktuar për lidhjen e martesës duhet të 

jenë të pranishëm dhe dy dëshmitarë.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. 

1562 19.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

kërkesë për 

rishqyrtim 

pensioni  

19.12.2022 Pershendetje Ne vijim te kerkeses Tuaj për informacion ju 

bëjme me dije se  do te aplikoni sherbimin:  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=2304 

Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni) 

Do T`ju shfaqen opsionet e meposhtme. Perzgjidhni 

opsionin, Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 

8 

Pleqëri 

Invaliditet 

Familjar 

Suplementar 

Suplementar i parakohshëm 

Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi 

Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 8) 

Kompesim për personat në ngarkimPasi te perfundoni 

aplikimin dhe te pajiseni me numer reference aplikimi, 

dokumentet:Certifikate familjare.Libreze pensioni nese 

keni.Libreze te energjise elektrike 

Do i dergoni ne rruge postare prane Institutit te 

Sigurimeve Shoqerore, duke vendosur mbi zarf numrin e 

aplikimit ne e-albania. 

Faleminderit  

E plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=2304


1563 20.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

20.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se hapi i pare i lidhjes se marteses, eshte 

shpallja e marteses. Procedura për të bere shpalljen e 

martesës midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të 

huaj është si më poshtë vijon :Në rastin e lidhjes së 

martesës me një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i 

ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet për 

shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, noteruar: 

· certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e 

gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile;· dokumentin / certifikatë që 

vërteton se nuk ka pengesë ligjore në vendin e tij për 

lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese);· 

dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në 

shtetin e huaj;· fotokopje e dokumentit të 

identifikimit;Këto dokumenta duhet të jenë me vulë 

APOSTILLE ose të legalizuar nga përfaqësitë tona 

diplomatike jashtë vendit. Dokumentacioni duhet të 

paraqitet i përkthyer dhe i noteruar.Shpallja e martesës 

kryhet në Bashki / Njësi Administrative, ku ka 

vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi shqiptar). 

Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, 

shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me 

dokumentacionin e mëposhtëm:· certifikatë lindje;· 

certifikatë lindje me shënimin “për lidhje 

martese”;Dokumentet duhet të legalizohen në 

institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën 

dhe Punët e Jashtme dhe më pas bashkëshortët e 

ardhshëm ndjekin procedurën sipas legjislacionit të vendit 

ku do të lidhet martesa. Aplikimet për legalizimin e 

E  plotë Nuk ka 



dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.Pas 

lidhjes së martesës në shtetin e huaj, dokumenti i 

martesës (certifikate 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! 

1564 2.012.222 Kërkesë për 

informacion 

gjenerim 

paswordi 

20.12.2022 Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju bëjmë me 

dije se nëse nuk arrini të logoheni (futeni) në llogarinë 

Tuaj në e-albania, nëse nuk keni aktive asnjë nga të 

dhënat e regjistrimit(adresë email dhe numër telefoni) për 

të gjeneruar një pasword të ri duhet të veproni si më 

poshtë:Hapni një adresë të re email dhe dërgoni këto të 

dhëna në adresën:helpdesk@e-albania.al : 

- foto të kartës ID 

- emri i nënës 

- emri i babait  

- datëlindja e nënës 

Specifikoni 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 

1565 21.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

njesim diplome 

21.12.2022 Përshendetje 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 

E  deleguar Nuk ka 



këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është 

depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 

kërkuar”. 

1566 21.12.222 Kërkesë për 

informacion leje 

ndërtimi 

21.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se per te marre leje ndertimi  duhet te 

aplikoni nga llogaria Juaj ne e-albania sherbimin “Aplikimi 

për Leje Ndërtimi (e-Lejet)” ne linkun e meposhtem: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=6093 

Kategoria qe perfshin aplikimin Tuaj eshte, aplikim për 

lëshimin e një leje ndërtimi sipas kategorisë duke 

përfshirë leje për një ndërtim të ri, prishje ndërtimi apo 

shtesë në ndërtimin ekzistues. Po ketu, do te gjeni 

dokumentacionin per secilin tip leje ndertimi. 

Lidhur me cmimet apo tarifat e taksat vendore, Ju bejme 

me dije se llogaritjet jane competence e institucionit qe i 

drejtohet aplikimi, apo kerkesa per leje ndertimi. Ne rastin 

Tuaj, Agjencia e Zhvillimit te Territorit. 

Bashkelidhur kartela informative per ndertimet e reja deri 

ne 250 meter katror.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 

1567 21.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

ASHK-në 

21.12.2022 Pershendetje!Te gjitha vertetimet qe ofrohen dhe 

aplikohen online permes E-albania gjenerohen me daten 

e aplikimit.Online nuk ofrohen sherbime te cilat i kerkoni 

me nje date specifike.Persa i perket rastit tuaj ne ju 

sygjerojme sherbimin me ane te se ciles mund ta kerkoni 

kete informacion por ajo eshte kompetence e ASHK-se 

nese ju mundeson. 

E  plotë Nuk ka 



Ju mund të aplikoni shërbimin “Aplikim për informacion 

zyrtar të pasurisë për individët dhe personat juridikë 

(privatë dhe publikë)” përmes platformës qeveritare e-

Albania, në linkun: https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=9477Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, 

ku të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo 

kërkesë duhet të firmoset nga ana juaj dhe të skanohet. 

Ajo do të ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-

Albania.Ne hapin e dyte ku ju kerkohen te dhenat e 

prones do te vendosni te dhenat e prones qe ju dispononi 

dhe tek vertetimi qe na keni bashkelidhur.Për të përdorur 

shërbimin, klikoni “Përdor” në fund të faqes dhe vijoni me 

plotësimin e formularit elekronik. Klikoni butonin “Dërgo” 

në faqen e fundit të formularit.Shkarkoni mandatpagesën 

me të cilën mund të paraqiteni në bankë për të kryer 

pagesën, ose kryeni pagesën online përmes portalit e-

Albania me një kartë debiti ose krediti.Faleminderit ! 

1568 23.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

23.12.2022 Pershendetje Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se  

-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:1. certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit 

e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile;2. dokumentin / certifikatë që 

vërteton se nuk ka pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje 

martese (vërtetim për leje lidhje martese);3. dokument ku 

vërtetohen të dhënat e vendbanimit në shtetin e huaj;4. 

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 

E  plotë Nuk ka 



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:1. 

certifikatë lindje;2. 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 

(certifikate 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! 

1569 23.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

pension 

sumpementar 

23.12.2022 Pershendetje Ne vijim te kerkeses Tuaj për informacion ju 

bëjme me dije se Pensionin suplementar ua siguron titulli 

Juaj. Punedhenesi nuk eshte i detyruar te derdh pension 

suplementar nese nuk hyn ne kategorine e tatimpaguesve 

qe e kane detyrim derdhjen e pensionit suplementar. 

Faleminderit  

E  plotë Nuk ka 

1570 27.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

Portalin 

Infermierët e 

Shqipërisë 

27.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se Ju mund të aplikoni në portalin 

Infermierë për Shqipërinë, ose ndiqni publikimet në faqet 

zyrtare të institucioneve shëndetësore private.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 

E  plotë Nuk ka 

1571 2712.2022 Kërkesë për 

informacion e 

27.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju E  plotë Nuk ka 



paqartë bëjmë me dije se kërkesa Juaj është e pa plotë. 

Nuk keni pasqyruar formën e përfitimit të pronës, pasi 

varësisht formës së përfitimit, Ju dërgojmë linkun e 

shërbimit për të regjistruar aktin në e-albania.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. 

1572 27.12.2022 Kërkesë për 

informacion për 

kompensim të 

energjisë 

elekrike 

27.12.2022 Përshëndetje , Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , 

Ju bëjmë me dije se per te perfituar kompensimin e 

energjise elektrike duhet te aplikoni nga llogaria juaj ne e-

albania sherbimin, Kërkesë për rishqyrtim përfitimi 

(pensioni) ne linkun e meposhtem:https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=2304 e-Albania 

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që 

gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve 

ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare 

të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me 

njeri-tjetrin. 

e-albania.al 

Do T`ju shfaqen opsionet e meposhtme. Perzgjidhni 

opsionin, Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 

8 Pleqëri ,Invaliditet,Familjar,Suplementar,Suplementar i 

parakohshëm 

Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi 

Kompesim i energjisë elektrike (VKM 565, VKM 8) 

Kompesim për personat në ngarkim 

Pasi te perfundoni aplikimin dhe te pajiseni me numer 

reference aplikimi, dokumentet: 

 Certifikate familjare 

E  plotë Nuk ka 



 Libreze pensioni nese keni 

 Libreze te energjise elektrike 

Do i dergoni ne rruge postare prane Institutit te 

Sigurimeve Shoqerore, duke vendosur mbi zarf numrin e 

aplikimit ne 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. 

1573 27.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

vende vakante 

ADISA 

27.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju bëjmë me dije se vendet vakante të publikuara në 

faqen zyrtare të Adisa-s, në linkun Mundesi Punesimi, 

Pozicione Vakante Punesimi, Punesim, janë në qytetin e 

Tiranës. Nga data 1 maj 2022, nuk ka më sportele fizike 

Adisa në asnjë qytet.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! 

E  plotë Nuk ka 

1574  Kërkesë për 

informacion 

shpalljen e 

martesës 

 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 

E  plotë Nuk ka 



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 

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 kjo është procedura e vetme ligjore për 

shpalljen e martesës. Nuk ka mënyrë tjetër.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. 

1575 27.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

saktësim adrese 

27.12.2022 Përshëndetje ,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , 

Ju informojmë se për të saktësuar adresën tuaj duhet të 

aplikoni online nëpërmjet e-albania shërbimin : Aplikim 

për ndryshim/saktësim vendbanimi në linkun https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=14419  

- Klikoni butonin "Përdor"; 

- Plotësoni të dhënat e kërkuara në formular lidhur me 

adresën e re të vendbanimit.  

Plotësimi i elementëve të adresës duhet të bëhet sipas 

formatit të adresës të cilën e gjeni tek Regjistri Kombëtar i 

Adresave http://adresari.mb.gov.al/map/; - Ngarkoni 

dokumenti që vërteton pronësinë/përdorimin e banesës 

dhe klikoni butonin "Dërgo".Për cdo pyetje ose paqartësi 

na kontaktoni në numrin pa pagesë 0800 0 118, nga e 

Hëna në të Premte, nga ora 08:00 deri në 19:00. 

E  plotë Nuk ka 

1576 27.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

ISSH 

27.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se lidhur me problematikën që shtroni, duhet 

T`i drejtoheni Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Komisioni 

E  plotë Nuk ka 



për Caktimin e Aftësisë për Punë është i vetmi organ 

kompetent që përcakton shkallën e paaftësisë dhe mundësinë 

pë punësim sipas aftësisë.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 

1577 27.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

Certifikate nga 

akti i marteses 

27.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion, Ju 

bëjmë me dije se sherbimi "Certifikate nga akti i marteses" 

mundesohet online ne portalin e-albania per aktet e 

regjistruara pas vitit 2010 . Per aktet e martesave te 

regjistruara para vitit 2010, do paraqiteni ne zyren e gjendjes 

civile te arkivave prane prefektures se qarkut Tuaj. Kjo vjen 

per te gjitha qarqet, perjashtuar qarku Tirane. 

Per qarkun e Tiranes, procedohet si me poshte vijon: 

Per Tirana qytet, do paraqiteni prane Bashkise Tirane per te 

terhequr certifikatat.Per fshatrat, do paraqiteni prane 

Prefektures se Qarkut Tirane.Ndërsa Certifikatën familjare e 

shkarkoni në çdo moment nga llogaria Juaj në e-albania. Nga 

1 Maj 2022, nuk merren më shërbime me prezencë fizike në 

sportelet Adisa, dhe as në ato 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 

1578 27.12.20222 Kërkesë për 

informacion 

vende vakante   

, ADISA 

27.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju bëjmë me dije se vendet vakante të publikuara në 

faqen zyrtare të Adisa-s, në 

linkun https://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/ 

E  plotë Nuk ka 

1579 27.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

psaportë 

biometrike 

27.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se për t`u pajisur me pasaportë të re, në 

rastin Tuaj, mjafton të blini kuponin, të rezervoni takimin 

tek Aleat në adresën rezervo.aleat.al, dhe të paraqiteni në 

orarin e rezervuar duke pasur me vete pasaportën e 

E  plotë Nuk ka 

https://www.adisa.gov.al/mundesi-punesimi/


dëmtuar.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. 

1560 26.12.2022 Kërkesë për 

informacion për 

mbyllje 

aktivitetti 

28.12.2022 Pershendetje Ne vijim te kerkeses Tuaj per informacion ju 

bejme me dije se ju mund ta pezulloni NIPT-IN. ne 

momentin qe pezulloni aktivitetin nuk u maturohen 

detyrime tatimore.Per cdo pyetje dhe paqartësi mund te 

na kontaktoni perseri!Faleminderit  

E  plotë Nuk ka 

1561 26.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

28.12.2022 Përshëndetje Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion ju 

bëjme me dije se duhet te beni nje kerks per informacion 

zyrtar, paraprakishte duhet te beni nje kerkese me shkrim 

dhe te pyesni ne lidhje me ecurine, gjate aplikimit skanoni 

kerkesen. Po ju bashkelidh linkun e sherbimit ku duhet te 

beni aplikimin :  

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code

=9477 

Per cdo pyetje dh epaqartesi mund te na kontaktoni perseri! 
Faleminderit! 

E  plotë Nuk ka 

1562 22.12.2022 Kërkesë për 

informacion leje 

qëndrimi 

28.12.2022 Hello Mr.Martiskainen ,I am providing you with the service 
link where you should apply 

1- https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9628/ang
lisht_kerkese_leje_qendrimi.pdf 

 

 

2- https://e-
albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9628/ang
lisht_kerkese_leje_qendrimi.pdf  

                                Thank You! 

E  plotë Nuk ka 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477
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https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9628/anglisht_kerkese_leje_qendrimi.pdf
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9628/anglisht_kerkese_leje_qendrimi.pdf


1563 29.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

vërtetim 

Kontributesh 

29.12.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se pë të marrë Vërtetim kontributesh me 

bazën e vlerësuar duhet të aplikoni nga llogaria Juaj në e-

albania shërbiminVërtetim për pagesën e kontributeve të 

sigurimeve shoqërore (pas datës 01.01.2012) në linkun e 

mëposhtëm: 

https://e-

albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=

13908 

e-Albania 

Kontaktet Tel: +355 68 205 9077 / +355 42 235 E-mail: 

kontakt@issh.gov.al Adresa: Rruga e Durrësit Nr. 83 Tiranë 

e-albania.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. 

E  plotë Nuk ka 

1564 30.12.2022 Kërkesë për 

informacion 

vërtetim te 

Drejtoria 

Tatimore 

30.12.2022 Përshëndetje,Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , 

Ju bëjmë me dije se nëse nuk u ka mbërritur vërtetimi 

brenda një ditë pune nga koha e aplikimit, lutemi 

paraqituni pranë Drejtorisë së tatimeve për të tërhequr 

dokumentin.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. 

E  plotë Nuk ka 

1565 30.12.2022 Kërkesë për 

informacion  

për 

NE 

30.12.2022 Përshëndetje, Në vijim të kërkesës Tuaj për informacion , Ju 

bëjmë me dije se duhet të paraqiteni tek Njësia Juaj 

Administrative për të plotësuar formularin për përfshirjen në 

skemën e ndihmës ekonomike. Atje do të informoheni për 

kriteret dhe dokumentacionin që duhet të dorëzoni. 

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. 

E  plotë Nuk ka 

 



  


