
Hapi i parë: www.e-albania.al klikoni REGJISTROHU      

Regjistrimi i qytetarit në portalin e-albania kryhet me numrin personal (kodin e përdoruesit). Numrin 
personal mund t’i gjeni në çdo dokument tuajin zyrtar (pasaportë, kartë identiteti, certifikatë). Nëse nuk 
dispononi kartë ID ose karta e identitetit ka skaduar regjistrimi kryhet me numrin personal që do të 
mund të gjeni në pasaportën aktuale në faqen e të dhënave (poshtë djathtas) ose në certifikatat tuaja 
shqiptare. 

Nëse regjistrimi nuk është kryer, hyni në portalin e-albania.al dhe klikoni “Regjistrohu” 

 Shkruani tekstin ne CAPTCHA për të provuar që jeni person dhe jo robot dhe klikoni butonin "Vazhdo" 

 Plotësoni të gjitha të dhënat e kërkuara  

 Kodi i përdoruesit (NID): Vendosni numrin e identifikimit i cili gjendet në pasaportën 
biometrike/kartën ID/certifikatën tuaj, psh. H12345678J ; 

 Fjalëkalimi: Nuk duhet të përmbajë emrin tuaj; 

 E-mail: Vendosni adresën e postës suaj elektronike, pasi do ju nevojitet për shërbimet e ardhshme; 

 Telefoni: Duhet të përmbajë prefiksin, 003069xxxxxxxx 

 Emri, atësia, mbiemri: Duhet të bëhet kujdes që të gjitha të dhënat të jenë të sakta dhe të përputhen me 
të dhënat e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile. *Kujdes me të dhënat që mund të kenë "ë", ose "ç"  

 Pyetja e sigurisë: Përzgjidhni një pyetje sigurie dhe mbani mend përgjigjen, pasi do ju vlejë në rast se 
harroni fjalëkalimin. 

 Në përfundim të regjistrimit do t'ju vijë një kod me 4 shifra në e-mailin tuaj dhe një link për aktivizimin 
e llogarisë suaj në e-albania. Vendosni kodin në rubrikën ku ju kërkohet si dhe aktivizimin e llogarisë 
nga e-maili juaj. Në përfundim të këtij procesi do t’ju vijë një mesazh elektronik për regjistrimin e kryer 
me sukses. 

Hapi i dytë: klikoni "HYR" 

 Klikoni “Hyr” dhe identifikohuni si “Qytetar” 

 Vendosni kodin e përdoruesit (NID) si dhe fjalëkalimin e krijuar 

 Kërko shërbimin: Aplikim për pasaportë dhe kartë ID/prokurë e posaçme/ vërtetim/ deklaratë/ lidhje 
martese etj. 

 Krijo aplikim të ri: Mbushni rubrikat e paplotësuara dhe në fund ngarkoni foton e pasaportës suaj 
aktuale ose denoncimit të policisë në varësi të rastit (humbje/vjedhje/sekuestrim). 

-Ose mund ta deklaroni humbjen e dokumenteve  biometrike në sportel përpara konsullit,  kundrejt 
pagesës 30 euro, e cila paguhet në bankën Ethniki në numrin e llogarisë 745/480005-25 

 Përzgjidhni vet datën dhe orë tuaj të takimit  

Apliko: Në përfundim të aplikimit do ju vijë një kod shume shifror në varësi të shërbimit të kërkuar, 
psh. 03SExxxxxx për pasaportë, së bashku me datën dhe orarin e caktuar nga ju, si dhe numrin e radhës 
të gjeneruar nga sistemi.  


