
1. Aplikim për leje të përkohshme qëndrimi për shtetasit nga Kosova, në zbatim 
të VKM nr. 67, datë 02.02.2022 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

 1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

 2. Fotografi bërë 6 muajt e fundit (47x36mm) 

  
3. Dëshmi e akomodimit të përshtatshëm në 
Shqipëri, çertifikatë/kontratë qira të banesës në 
përputhje me standartet e banimit në Shqipëri 

  
 
 

 

2. Aplikim për leje qëndrimi Karte blu AL 
 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 
1. Vërtetim regjistrimi për derdhje kontribut 
shoqëror dhe shëndetësor në Shqipëri 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Fotokopje e lejes së punës si punonjës me 
kualifikim të lartë / Certifikatë regjistrim pune/ 
vërtetim për deklarim punësimi 

 
2. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

 3. Vërtetim i gjendjes gjyqesore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 

 4. Fotokopje e kontratës së punës ku vërtetohet se 
paga mujore është 150% e pages mesatare në 
Shqipëri) 

 
 
 
 
 
 

3. Aplikim për leje qëndrimi për kërkim shkencor 
 



 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 
1. Vërtetim regjistrimi për derdhje kontribut 
shoqëror dhe shëndetësor në Shqipëri 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Fotokopje e lejes së punës si punonjës me 
kualifikim të lartë / Certifikatë regjistrim pune/ 
vërtetim për deklarim punësimi 

 
2. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 



 3. Vërtetim i gjendjes gjyqesore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 

4. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

5. Fotokopje e marrëveshjes me organizatën apo 
institucioni shkencor në Shqipëri 

6. Vërtetim për burime financiare të mjaftueshme 
për jetesën në Shqipëri 

 
 
 
 
 
 

4. Aplikim për leje qëndrimi për personat e vetëpunësuar 
 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 
1. Vërtetim regjistrimi për derdhje kontribut 
shoqëror dhe shëndetësor në Shqipëri 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Fotokopje e lejes së punës si punonjës me 
kualifikim të lartë / Certifikatë regjistrim pune/ 
vërtetim për deklarim punësimi 

 
2. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

3. Ekstrakt i regjistrimit në Qendra Kombëtare e 
Biznesit 

3. Vërtetim i gjendjes gjyqesore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 



 
 
 
 
 

5. Aplikim për leje qëndrimi për të huaj për punësim stinor, të trajnuar pa 
pagesë, shkëmbime rinore, shërbime vullnetare 

 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 
1. Fotokopje e lejes së punës si punonjës me 
kualifikim të lartë / Certifikatë regjistrim pune/ 
vërtetim për deklarim punësimi 

 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Dokument akomodimi në Shqipëri 

3. Vërtetim i gjendjes gjyqesore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 

4. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

5. Vërtetim për burime financiare të mjaftueshme 
për jetesën në Shqipëri 

6. Marrëveshje me subjektin punësues në Shqipëri 

 
 
 
 

 

6. Aplikim për leje qëndrimi për tu punësuar pranë institucioneve shtetërore 
humanitare, fetare apo organizatave OJF 

 

 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 



 

 
1. Fotokopje e lejes së punës si punonjës me 
kualifikim të lartë / Certifikatë regjistrim pune/ 
vërtetim për deklarim punësimi 

 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Vërtetim regjistrimi për derdhje kontribut 
shoqëror dhe shëndetësor në Shqipëri 

2. Kontrate e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

 3. Vërtetim i gjendjes gjyqesore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 

 4. Vërtetim nga instiucioni qëndror ku jeni 
punësuar 

 
 
 
 

 

7. Aplikim për leje qëndrimi si person i punësuar 
 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 
1. Vërtetim regjistrimi për derdhje kontribut 
shoqëror dhe shëndetësor në Shqipëri 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Fotokopje e lejes së punës si punonjës me 
kualifikim të lartë / Certifikatë regjistrim pune/ 
vërtetim për deklarim punësimi 

 
2. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

 3. Vërtetim i gjendjes gjyqesore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 

 4. Fotokopje e kontratës së punës ku shprehet 
paga 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Aplikim për leje e qëndrimi per minoren te pa shoqeruar/ viktima të 
trafikut/ viktima të mundshme të trafikut 

 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

  
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Kërkesën nga autoriteti për trajtimin e kësaj 
kategorie 

 
 
 
 
 

9. Aplikim për leje e qëndrimi për raste të tjera 
 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

  
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Kërkesën nga autoriteti për trajtimin e kësaj 
kategorie 



 3. Vërtetim i gjendjes gjyqesore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 

4. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

5. Vërtetim për burime financiare të mjaftueshme 
për jetesën në Shqipëri 

6. Kontratë e blerjes ose Certifikatë e pronësisë së 
banesës 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Aplikim për leje e qëndrimi si azilkerkues/refugjatë/ mbrojtje shtesë 
 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

  
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Kërkesën nga autoriteti për trajtimin e kësaj 
kategorie ku të shprehet statusi 
azilkërkues/refugjatë/mbrojtje shtesë 

 
 
 
 
 

11. Aplikim për leje e qëndrimit e tipit C për raste të vecanta 
 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 



 

1. Vërtetim regjistrimi për derdhje kontribut 
shoqëror dhe shëndetësor në Shqipëri 

1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

3. Vërtetim i gjendjes gjyqesore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 

4. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

5. Dokumentacion i përmbushjes së një prej 
kushteve të parashikuara në Nenin 65 te Ligjit 
108/2013 "Për të huajt" 

 
 
 

 

12. Aplikim për leje qendrimi për bashkim familjar të shtetasit shqiptar me 
anëtarët e huaj të familjes (Bashkëshort/Partner Civil) 

 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 

 
1. Certifikatë martese 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

3. Vërtetim i gjendjes gjyqesore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 

4. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

5. Fotokopje e dokumentit identifikues të ftuesit 

6. Vërtetim për burime financiare të mjaftueshme 
të ftuesit për jetesën në Shqipëri (vetëm për 
partnerët civil) 



 7. Deklaratë noteriale e partnerit civil 

8. Certifikatë martese nga Vendi i origjinës e 
legalizuar, përkthyer, noterizuar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. Aplikim për leje qendrimi për bashkim familjar të shtetasit të huaj me leje 
qendrimi me anëtarët e familjes (Bashkëshort/Partner Civil) 

 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 

 
1. Fotokopje e lejes së qëndrimit të familjarit ftues 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

3. Vërtetim i gjendjes gjyqesore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 

4. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

5. Deklaratë noteriale e partnerit civil (për 
partnerët civil) 

6. Vërtetim për burime financiare të mjaftueshme 
të ftuesit për jetesën në Shqipëri 

7. Certifikatë martese / familjare ku tregohet lidhja 
me ftuesin, nga Vendi i origjinës i legalizuar, 
përkthyer, noterizuar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Aplikim për leje qendrimi për bashkim familjar të shtetasit shqiptar me 
anëtarët e huaj të familjes ( fëmijë të mitur/adult) 

 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 
1. Certifikatë familjare ku tregohet lidhja me 
ftuesin 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Vërtetim i gjendjes gjyqësore(për persona mbi 
18 vjec), nga Vendi i origjinës i legalizuar, 
përkthyer, noterizuar. 

3. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

4. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

5. Fotokopje e dokumentit identifikues të ftuesit 

6. Certifikatë familjare nga vendi i origjinës ku 
tregohet lidhja me ftuesin, e legalizuar, përkthyer 
noterizuar 

7. Deklaratë noteriale e prindërve për të miturin 



15. Aplikim për leje qendrimi për bashkim familjar të shtetasit të huaj me leje 
qendrimi me anëtarët e familjes (fëmijë të mitur/adult) 

 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 

 
1. Fotokopje e lejes së qëndrimit të familjarit ftues 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Vërtetim i gjendjes gjyqësore(për persona mbi 
18 vjec), nga Vendi i origjinës i legalizuar, 
përkthyer, noterizuar. 

3. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

4. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

5. Deklaratë noteriale e prindërve për të miturin 

6. Vërtetim për burime financiare të mjaftueshme 
të ftuesit për jetesën në Shqipëri 

7. Certifikatë familjare nga vendi i origjinës ku 
tregohet lidhja me ftuesin, e legalizuar, përkthyer 
noterizuar 

 
 
 

 

16. Aplikim për leje qendrimi për bashkim familjar të shtetasit shqiptar me 
anëtarët e huaj të familjes(Prind) 

 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

  



1. Certifikatë familjare ku tregohet lidhja me 
ftuesin 

1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Vërtetim i gjendjes gjyqësore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 

3. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

4. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

5. Fotokopje e dokumentit identifikues të ftuesit 

6. Vërtetim për burime financiare të mjaftueshme 
të ftuesit për jetesën në Shqipëri 

7. Certifikatë familjare nga vendi i origjinës ku 
tregohet lidhja me ftuesin, e legalizuar, përkthyer 
noterizuar 

 
 
 
 

 

17. Aplikim për leje qendrimi për bashkim familjar të shtetasit huaj me leje 
qendrimi me anëtarët e familjes (Prind) 

 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 

 
1. Fotokopje e lejes së qëndrimit të familjarit ftues 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Vërtetim i gjendjes gjyqësore nga Vendi i 
origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar. 

3. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

4. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

5. Vërtetim për burime financiare të mjaftueshme 
të ftuesit për jetesën në Shqipëri 



 6. Certifikatë familjare nga vendi i origjinës ku 
tregohet lidhja me ftuesin, e legalizuar, përkthyer 
noterizuar 

 
 
 
 
 

18. Aplikim për leje qëndrimi për studentë dhe nxënës shkolle 
 

 
 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

  
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Vërtetim i gjendjes gjyqësore (per persona mbi 
18 vjec), nga Vendi i origjinës i legalizuar, 
përkthyer, noterizuar. 

3. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

4. Vërtetim akomodimi/ Kontrate qera banese 

5. Dokument i pranimit nga Institucioni arsimor në 
Shqipëri 

6. Deklaratë noteriale e prinderve për fëmije të 
mitur nën 18 vjec 

7. Vërtetim për burime financiare të mjaftueshme 
për jetesën në Shqipëri 

8. Vërtetim për njohjen e gjuhës në të cilën 
zhvillohen studimet 

 
 
 
 
 
 
 

19. Aplikim për leje e qëndrimi te perhereshme tipit C 



 

 
 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

 

 
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

 

 
1. Vërtetim i gjendjes gjyqësore në Shqipëri 

 
1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të 
udhëtimit 

2. Vërtetim regjistrimi për derdhje kontribut 
shoqëror dhe shëndetësor në Shqipëri 

2. Kontratë e blerjes ose marrjes me qera e 
banesës 

 
3. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri 

 4. Dokumentacion shtesë sipas motivit të 
qëndrimit të përhershëm në Shqipëri 

 5. Vërtetim të njohjes së gjuhës shqipe 

 


