
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si më 

poshtë:  

1. Leje pune për punëmarrësit (A/P): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Ekstrakt i Qendrës Kombëtare të Biznesit  
1. Autorizimin nga punëdhënësi për personin e 
autorizuar 

  2. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  3. Kopje e pasaportes 

  4. Kopjen origjinale të kontratës individuale të punës 

  5. 1 (një) fotografi 

 

 

2. Leje pune për punë stinore (A/PS): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

Nuk ka dokumente 1. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  

2. Kopjen e kontratës individuale të punës për të 
punuar si punëtor stinor në territorin e RSH, menjë 
punëdhënës të vendosur në këtë territor që 
përcakton:  
a) vendi dhe lloji I punës 
b) kohezgjatja e punesimit 
c) shperblimi 
ç) oret e punes ne jave ose muaj 
d) shumen e çdo leje te paguar 
dh) nese eshte e mundur data e fillimit te punes 
e) çdokush tjeter te rendesishem ne perputhje me 
kodin e punes se RSH 

  3. Fotokopje pashaporte / dokument identifikimi 

  

4. Kopje e lejes se qendrimit ne rastin kur shtetasi I 
huaj qe aplikon per leje pune A/PS eshte me qendrim 
te ligjshem ne territorin e RSH 

  5. 1 (një) fotografi 



  

6. Dokumentacioni perkates sipas ligjit kombetar per 
ushtrimin e profesioneve te rregulluara, ne rast se 
aktiviteti qe do te ushtroje shtetasi I huaj eshte nje 
profesion I rregulluar. 

 

 

3. Leje pune për të transferuarit brenda ndërmarrjes (A/TN): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Ekstrakt i Qendrës Kombëtare të Biznesit  1.Autorizimin nga punëdhënësi për aplikantin 

  

2. Certifikatën dhe dëshminë për njohuritë e 
specializuara, të përkthyera në gjuhë shqipe dhe të 
noterizuara 

  
3. Deklaratën e transferimit brenda ndërmarrjes nga 
punëdhënësi i huaj sipas Nenit 90 të ligjit 

  4. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  

5. Kopjen e aktit të njohjes së personalitetit juridik të 
Ndërmarrjes/shoqërisë mëmë, të përkthyer në 
gjuhën shqipe e të noterizuar 

  

6. Kopjen e kontratës individuale të punës, të lidhur 
me Ndërmarrjen/shoqërinë mëmë, ku të vërtetohet 
se ka një periudhë pune jo më pak se 12 muaj në këtë 
ndërmarrje/shoqëri, të përkthyer në gjuhën shqipe e 
të noterizuar 

  

7. Kopjen e kontratës individuale të punës, të lidhur 
me ndërmarrjen/shoqërinë mëmë, nëse marrëdhënia 
juridike e punës është në vazhdim 

  8. Fotokopje e pasaportës 

  9. 1 (një) fotografi 

  

 

 

 

 

 

 



 

4. Leje pune për studentët (A/S): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Ekstrakt i Qendrës Kombëtare të Biznesit  1. Kopje e pasaportes 

  
2. Vertetim per ndjekjen e studimeve nga institucioni 
arsimor perkates 

  3. Kopje e kontrates se punes 

  4. Formular kërkese me të dhënat e aplikantit 

  5. 1 (një) fotografi 

  6. Dokument qe verteton lejen e qendrimit 

 

 

5. Leje pune për punësim ndërkufitar (A/NK): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Ekstrakt i Qendrës Kombëtare të Biznesit  1. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  
2. Vërtetim nga organet përkatëse që është me 
vendbanim në vendin e origjinës 

  

3. Kontratën origjinale, individuale të punës, te lidhur 
me punëdhënësin nëse është në statusin e 
punëmarrësit 

  4. Kopje e pashaportës 

  
5. Autorizim nga punëdhënësi, të përcaktuar në 
shkronjen "b" të VKM Nr. 77, dt 12.02.2014  

  6. 1 (një) fotografi 

 

 

 

 

 



 

 

6. Leje pune  për formim profesional (A/FP): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

Nuk ka dokumente 1. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  
2. Vërtetimin e regjistrimit në kursin e formimit 
profesional, lëshuar nga subjekti, ofrues i formimit 

  

3. Dokumentin për llogarinë bankare, në vlerën e 
pagës minimale mujore, për kohën e kryerjes së 
kursit(për të vërtetuar mundësinë e përballimit të 
jetës. 

  4. Kopje e pashaportës 

  
5. Autorizim nga subjekti, ofrues i formimit, per 
personin e autorizuar 

  6. 1 (një) fotografi 

 

 

7. Leje pune për personat që ofrojnë shërbime vullnetare (A/SHV): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

Nuk ka dokumente 
1. Autorizimin nga punëdhënësi/ organizata 
jofitimprurëse për personin e autorizuar 

  
2. Deklaratën se shërbimi vullnetar, që do të ofrojë, 
do të jetë pa shpërblim; 

  

3. Dokumentin bankar për burimin e financimit të 
shërbimit vullnetar të bamirësisë, që ofron organizata 
jofitimprurëse 

  4. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  
5. Kopjen e kontratës individuale të punës për të 
punësuarit në kuadër të shkëmbimeve rinore 

  6. Fotokopjen e pasaportës 



  

7. Kopjen e përkthyer e të noterizuar të marrëveshjes 
me organizatën jofitimprurëse, që ofron shërbime 
bamirësie në territorin e Republikës së Shqipërisë për 
të huajt, që do të shërbejnë vullnetarisht 

  

8. Kopjen e përkthyer e të noterizuar të marrëveshjes 
ndërshtetërore me shtetin e origjinës së të huajit, për 
të punësuarit në kuadër të shkëmbimeve rinore 

  
9. Kopjen e përkthyer e të noterizuar të policës së 
sigurimit të jetës 

  10. 1 (një) fotografi 

 

 

8. Leje pune për punonjës me kualifikim të lartë (A/KL): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Ekstrakt i Qendrës Kombëtare të Biznesit  1. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  2. Kontratën individiale të punës 

  

3. Dokumenta që vërtetojnë kualifikimet e larta 
profesionale në profesion apo sektorin e përcaktuar 
ne kontrate 

  4. Fotokopje pashaporte 

  
5. Autorizim nga punëdhënësi për personin e 
autorizuar 

  6. 1 (një) fotografi 

 

 

9. Leje pune për sportistët (A/SP): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Ekstrakt i Qendrës Kombëtare të Biznesit  
1. Autorizimin nga punëdhënësi/klubi sportiv për 
personin e autorizuar 

  2. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  3. Fotokopjen e pashaportës 

  4. Kopjen origjinale të kontratës individuale të punës 



  
5. Miratimin me shkrim të federatës përkatëse të 
sportit 

  6. 1 (një) fotografi 

 

 

 

10. Leje pune për punëtorët shtëpiakë (A/PSH): 

 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Ekstrakt i Qendrës Kombëtare të Biznesit  
1. Autorizimin nga punëdhënësi për personin e 
autorizuar 

2. Vertetim mbi te ardhurat mujore te familjes se 
punedhenesit 

2. Dëshminë për formimin profesional të 
punëmarrësit, nëse ka të tillë, për vendin e punës, 
sipas legjislacionit në vendin e origjinës ose të vendit 
ku ai është me qëndrim të ligjshëm 

  3. Formulari me të dhënat e aplikantit  

  4. Fotokopjen e pasaportës  të punëdhënësit 

  
5. Fotokopjen e pasaportës së punëmarrësit/ 
aplikantit 

  6. Kopjen origjinale të kontratës individuale të punës 

  7. 1 (një) fotografi 

 

 

11. Leje pune për të vetëpunësuarit (B/VP): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    
1. Ekstrakt i Qendrës Kombëtare të Biznesit  1. Autorizimin për personin e autorizuar prej tij 

  2. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  3. Fotokopjen e pashaportës 

  4. 1 (një) fotografi 

 

 

 



 

 

 

 

 

12. Leje pune për investitorët (B/I): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Ekstrakt i Qendrës Kombëtare të Biznesit  1. Autorizimin nga i huaji për personin e autorizuar 

  2. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  3. Kopjen e pasaportës 

  

4. Planin e biznesit, ku të parashikohen se, gjatë 
periudhës së vlefshmërisë së lejes së punës të tipit 
"B/I", do të investojë 200000 (dyqind mijë) euro, si 
dhe vendet e reja të punës që do të hapen; 

  5. 1 (një) fotografi 

 

 

13. Leje pune për rastet e veçanta (C): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

Nuk ka dokumentacion 1. Autorizimin për personin e autorizuar 

  2. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  

3. Kopjen e kontratës individuale të punës, 
përkategoritë e përcaktuara në shkronjat b, c, d të 
nenit 101 tye ligjit per te huajt 

  

4. Kopjen e pasaportës, për kategoritë e përcaktuara 
në shkronjat a, b,c ,e, d të nenit 101 te ligjit per te 
huajt 

  
5. Dokument identifikimi (kartë refugjati ) për 
kategorinë e përcaktuar në Shkronjën ç, Neni 101 

  6. 1 (një) fotografi 

 



 

 

 

 

 

14. Leje pune për të huajt që pajisen me leje pune të përhershme (D): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Kopjet e lejeve të punës paraardhëse 1. Autorizimin nga i huaji për personin e autorizuar 
2. Deshmi e kontributit te sigurimeve shoqerore e 
shendetesore 2. Kopjen e kontratës individuale të punës 

  3. Kopjen e lejes së qëndrimit 

  4. Vërtetimin e gjendjes së llogarisë bankare 

  
5. Kontratën e pronësisë ose të marrjes me qira të 
mjediseve të banimit 

  6. 1 (një) fotografi 

 

 

15. Leje pune për shërbime kontraktuese (C/SHK): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Ekstrakt i Qendrës Kombëtare të Biznesit  1. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  

2. Kopjen e kontratës individuale të punës, për 
kategoritë e përcaktuara në nenin 102, të Ligjit "Për 
të Huajt" 

  3. Fotokopjen e pashaportës 

  4. 1 (një) fotografi 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

16. Leje pune për anëtarët e familjes, të cilët vijnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, në 

kuadër të ribashkimit familjar (A/AF): 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Ekstrakt i Qendrës Kombëtare të Biznesit  1. Formulari me të dhënat e aplikantit 

  2. Fotokopjen e pasaportës 

  3. Kopje e lejes se qendrimit  

  
4. Kontrate pune nga punedhenesi apo angazhimin 
per punesimin ne biznesin familiar 

  5. 1 (një) fotografi 

 

 

 


