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APLIKIM PËR REGJISTRIM FILLESTAR TË SH.P.K 

 

Një nga shërbimet që ofrohet nëpërmjet portalit e-albania, është regjistrimi fillestar i subjektit 

“person juridik”.  Fillimisht hyni në portalin  www.e-albania.al, klikoni butonin "Hyr" sic 

tregohet në figurën nr.1, ku duhet të logoheni si individ (qytetar). Më pas (individi), duhet të 

vendosë të dhënat e sakta: Username (numri personal i kartës së identitetit) dhe Password 

(fjalekalimi), të cilin e keni vendosur gjatë fazes së regjistrimit si individ. Për të vazhduar më 

tej shtypni butonin "Identifikohu". 

 

 
 

 

Figura 1. Logimi 

 

Pasi të keni plotësuar të gjitha fushat e kërkuara, do ju shfaqet figura e mëposhtme, ku kërkohet 

të përzgjidhni shërbimin që do të regjistroni, konkretisht shërbimin "Regjistrimi fillestar i 

biznesit pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit".  

 

 
 
 
 

http://www.e-albania.a/
http://www.e-albania.a/


 
 
 
 
                                                       Figura 2 Regjistrimi i biznesit 

 

Më pas përzgjidhni shërbimin "Regjistrimi fillestar i biznesit (Shoqëri me Përgjegjësi të 

Kufizuar)"  dhe klikoni butonin “Apliko”, për të vazhduar më tej regjistrimin, sic tregohet në 

figurën nr.3. 

 

 

 
Figura 3  Forma ligjore 



Pasi të keni klikuar butonin “Apliko”, menjëherë do t’ju shfaqet formulari i aplikimit për 

regjistrim fillestar të të Shoqërive Kolektive, Komandite, me Përgjegjesi të Kufizuar dhe të 

Thjeshta”, siç tregohet në figurën 4, i cili është i ndarë në disa seksione i cili është i ndarë në disa 

seksione. 
 

 

 

 

Figura 4. Formulari i regjistrimit fillestar (SH.P.K). 
 

Seksioni A - Të dhëna të detyrueshme 

 

Seksioni “A” përmban të dhënat e detyrueshme të shoqërisë. Te ky seksion plotësoni fillimisht 

emrin e shoqërisë që do të regjistroni, më pas te fusha e titulluar: ‘Forma ligjore e shoqërisë’ 

zgjidhni Sh.p.k. Më pas plotësoni të dhënat e tjera mbi datën e themelimit, kohëzgjatjen e 

shoqërisë, objektin e aktivitetit  (objekti i aktivitetit duhet të plotësohet nga ana juaj në çdo rast), 

llojin e pronësisë (shqiptare, e huaj etj).  

 

Shënim: Për secilën nga fushat e shenjuara me “*”, është i detyrueshëm plotësimi i të dhënave. 

 

Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri - Te nënseksioni “Zyra qendrore e shoqërisë në 

Shqipëri”, plotësoni të dhënat mbi adresën ku do të ushtrohet aktiviteti (selia/adresa kryesore). 

Konkretisht plotësoni fushat me të dhënat e detyrueshme si: Prefektura/Qarku, Bashki/Komuna, 

Rrethi dhe Qyteti/Fshati. Në rast të plotësimit të Prefektura/Qarku, automatikisht formularit i 



shtohet dhe Rrethi, të cilit i përket. Më pas, plotësoni adresën dhe Zip-Kodin e kësaj adrese (nëse 

dihet).  

 

Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit - Në rast se aktiviteti do të ushtrohet edhe në adresa të 

tjera përveç adresës kryesore, (nëse keni adresa dytësore/sekondare), atëherë plotësoni të 

dhënat te seksioni “Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit”. Nëse ka më shumë se një adresë 

dytësore/sekondare, klikoni te butoni ‘shto adresë’, siç tregohet në figurën 5. Ju keni mundësi të 

shtoni aq adresa dytësore/sekondare sa keni realisht. 

 

 
 

 

 

Figura 5. Adresa e ushtrimit të aktivitetit. 

 

 

Kapitali i regjistruar i shoqërisë – Në këtë nënseksion kërkohet të plotësohen të dhënat si: 

Vlera e përgjithshme e kapitalit; Vlera e paguar e kapitalit (nëse është paguar); Lloji i 

kontributeve (para/natyrë). Nëse kontributi është në para, atëherë shënoni vlerën e përgjithshme 

në lekë. Nëse kontributi është në natyrë, shënoni vlerën e përgjithshme të tij në lekë si dhe të 

dhënat e gjykatës dhe vendimit (numri, data) që ka emëruar ekspertin e pavarur për vlerësimin e 

kontributit në natyrë (shih Fig. 6). 
 

 
 

 

 



 

Figura 6. Kapitali i Regjistruar i Shoqërisë. 

 
 

 

Seksioni AI – Të dhënat e themeluesve (individë) 

 

Ky seksion plotësohet nëse themeluesit e Sh.p.k janë individë. Fillimisht vendosni NID-in 

(numrin e dokumentit të identifikimit) e individit (themelues) te fusha e titulluar: “dokumenti i 

identifikimit” dhe pas kësaj do të shfaqen  automatikisht gjeneralitetet e tij. Më pas vazhdoni me 

plotësimin e të dhënave të tjera si: Lloji i kapitalit (para/natyrë); Vlera e kapitalit; Numri i 

pjesëve; Pjesëmarrja në (%); Informacioni nëse individi zotëron kuotën si përfaqësues sipas nenit 

68 të Ligjit Nr. 9901/2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; Adresën e 

themeluesit (shih Fig. 7). 
 
 

 

 

Figura 7. Të dhënat e themeluesve (individë). 
 

Në rast se individi zotëron kuotën si përfaqësues dhe te fusha e titulluar: “Zotëron kuotën si 

përfaqësues” është shënuar “Po”, atëherë plotësoni të dhënat e personave që përfaqësohen. Për 

këtë, duhet të klikoni mbi “Shto themelues që përfaqësohet” dhe do të shfaqet nënseksioni me të 

dhënat që duhen plotësuar. Në rast se ka më shumë se një themelues individ, klikoni mbi “Shto 

themelues tjetër” (shih Fig 7, më sipër). 

 

Nëse doni të fshini një themelues, atëherë përzgjidhni në krye të nënseksionit butonin “Hiq këtë 

themelues” (shih Fig. 8).  
 



 
                                         Figura 8. Heqja e themeluesit (individë). 

 

 

Nëse përveç themeluesve individë, ka edhe themelues persona juridikë ose themeluesit janë 

vetëm persona juridikë, në vazhdimësi të seksionit “AI”, klikoni mbi butonin “Shto Themelues 

Persona Juridikë” (shih Fig. 9). 
 

 

 

 

 

Figura 9. Shtimi i themeluesit (person juridik). 

 
 

Pas kësaj, do t’ju shfaqet nënseksioni me të dhënat që duhen plotësuar për themeluesit persona 

juridikë si më poshtë (Fig. 10). 

 
 

 

 



Figura 10. Të dhënat e themeluesve (persona juridikë). 
 

 

 

Nëse themeluesi person juridik është subjekt i regjistruar në QKR, vendosni NUIS (NIPT) e tij 

dhe të dhënat si: emri, forma juridike, data e themelimit etj., do të plotësohen automatikisht (Fig. 

10). Më pas vazhdoni të plotësoni të dhëna të tjera si: Lloji i kapitalit (para/natyrë); Vlera e 

kapitalit; Pjesëmarrja në (%) etj. Nesë ka më shumë se një themelues person juridik, mund ta 

shtoni atë duke klikuar butonin “Shto themelues tjeter”. Gjithashtu, mund ta fshini duke klikuar 

butonin “Hiq këtë themelues” (shih Fig. 11).  

 

 
Figura 11. Shto ose hiq themelues person juridik. 

 

Në rast se themeluesi person juridik, nuk është subjekt i regjistruar në QKR, atëherë te fusha e 

titulluar: “A është regjistruar subjekti në QKR”, klikoni ‘Jo” dhe vazhdoni me plotësimin e të 

dhënave të kërkuara siç është sqaruar edhe më sipër.  
 

Seksioni AII – Të dhënat e administratorëve 

 

Ky seksion përmban të dhëna lidhur me administratorin/ët e shoqërisë. Fillimisht duhet të 

plotësoni një informacion mbi administratorin/ët e shoqërisë si: Numrin e përgjithshëm të tyre; 

Faktin nëse veprojnë si organ kolegjial. Nëse administratorët veprojnë si organ kolegjial, atëherë 

ju duhet të plotësoni referencën e dispozitave të statutit që rregullojnë organin. Nëse 

administratorët nuk veprojnë si organ kolegjial, shënoni “Jo” dhe plotësoni vetëm referencën e 

statutit për procedurat e emërimit të administratoreve, nëse ndryshojnë nga parashikimet ligjore. 
 

 



 

Figura 12. Të dhënat e administratorëve.  

 

 

 

Në vazhdim plotësoni të dhënat e kërkuara për administratorin/ët e shoqërisë. Fillimisht vendosni 

numrin e identifikimit të administratorit (sipas dokumentit të identifikimit) dhe gjeneralitetet e tij 

do t’ju shfaqen automatikisht (sqarojmë se këto fusha janë të paklikueshme). Më pas vazhdoni 

me plotësimin e të dhënave të tjera si: Afati i emërimit Nga:___Deri:___. Nëse ka kufizime në 

tagra përfaqësimi (nëse kompetencat e administratorit janë të kufizuara), shënoni “Po” te fusha 

përkatëse dhe shënoni kufizimet; Plotësoni të dhënat mbi adresën, konkretisht plotësoni fushat 

me të dhënat e detyrueshme si: Prefektura/Qarku, Bashki/Komuna, Rrethi dhe Qyteti/Fshati. Në 

rast të plotësimit të Prefektura/Qarku, automatikisht formularit i shtohet dhe Rrethi, të cilit i 

përket. Më pas, plotësoni adresën dhe Zip-Kodin e kësaj adrese (nëse dihet). 

 

Nesë shoqëria ka më shumë se një administrator, mund ta shtoni atë duke klikuar butonin “Shto 

administrator tjetër”. Gjithashtu, mund ta fshini duke klikuar butonin “Hiq këtë administrator” 

(shih Fig. 13). 
 

 

 
 

Figura 13. Shtimi dhe heqja e administratorit. 

 

 

 
 



Seksioni AIII – Ekspertët kontabël (individë) 

 

Seksioni AIII përmban të dhënat lidhur me ekspertin kontabël individ dhe plotësohet vetëm nëse 

shoqëria ka ekspertët kontabël individë. Për të plotësuar të dhënat e tij, fillimisht vendosni 

numrin e identifikimit të ekspertit (sipas dokumentit të identifikimit) dhe gjeneralitetet e tij do 

t’ju shfaqen automatikisht (sqarojmë se këto fusha janë të paklikueshme). Më pas vazhdoni me 

plotësimin e të dhënave të tjera si: Numri dhe data e licencës; Afati i emërimit 

Nga:___Deri:___si dhe të dhënat mbi adresën, konkretisht plotësoni fushat me të dhënat e 

detyrueshme si: Prefektura/Qarku, Bashki/Komuna, Rrethi dhe Qyteti/Fshati. Në rast të 

plotësimit të Prefektura/Qarku, automatikisht formularit i shtohet dhe Rrethi, të cilit i përket. Më 

pas, plotësoni adresën dhe Zip-Kodin e kësaj adrese (nëse dihet). 
 

 
 

Figura 14. Të dhënat e ekspertëve kontabël (individë). 

 

Nesë shoqëria ka më shumë se një ekspert (individ), mund ta shtoni atë duke klikuar butonin 

“Shto ekspert tjetër”. Gjithashtu, mund ta fshini atë duke klikuar butonin “Hiq këtë ekspert” 

(shih Fig 15). 

 
 



 
Figura 15.  Shtimi dhe heqja e ekspertëve kontabël (individë). 

 

Seksioni AIII.a - Ekspertët kontabël (persona juridikë) 

 

Seksioni AIII.a përmban të dhënat lidhur me ekspertin kontabël person juridik dhe plotësohet 

vetëm nëse shoqëria ka ekspertë kontabël person juridik. Nëse shoqëria ka ekspertë të tillë, i cili 

është i regjistruar në QKR, vendosni NUIS (NIPT) e tij dhe të dhënat si: emri, forma juridike, 

data e themelimit etj., do të shfaqen automatikisht. Më pas vazhdoni me plotësimin e të dhënave 

të tjera si: Numri dhe data e licencës; Afati i emërimit Nga:___Deri:___si dhe të dhënat mbi 

adresën, konkretisht plotësoni fushat me të dhënat e detyrueshme si: Prefektura/Qarku, 

Bashki/Komuna, Rrethi dhe Qyteti/Fshati. Në rast të plotësimit të Prefektura/Qarku, 

automatikisht formularit i shtohet dhe Rrethi, të cilit i përket. Më pas, plotësoni adresën dhe Zip-

Kodin e kësaj adrese (nëse dihet), si tregohet në figurën 16.  

 

Në rast se eksperti person juridik, nuk është subjekt i regjistruar në QKR, atëherë te fusha e 

titulluar: “A është regjistruar subjekti në QKR”, klikoni ‘Jo” dhe vazhdoni me plotësimin e të 

dhënave të kërkuara siç është sqaruar edhe më sipër.  
 



 
 

Figura 16. Të dhënat e ekspertëve kontabël (persona juridikë). 

 
 

Nëse shoqëria ka më shumë se një ekspert kontabël person juridik, mund ta shtoni atë duke 

klikuar butonin “Shto ekspert tjetër”. Gjithashtu, mund ta fshini duke klikuar butonin “Hiq këtë 

ekspert” (shih Fig 17). 
 

 

 
Figura 17. Shtimi dhe heqja e ekspertit kontabël (person juridik). 

 



 

Seksioni IV - Ekspertët për vlerësimin e kontributit në natyrë (individë) 

 

Seksioni AIV përmban të dhënat lidhur me ekspertin për vlerësimin e kontributit në natyrë 

(individë) dhe plotësohet vetëm nëse janë emëruar ekspertë të tillë. Te ky seksion, fillimisht 

vendosni numrin e identifikimit të ekspertit (sipas dokumentit të identifikimit) dhe gjeneralitetet 

e tij do t’ju shfaqen automatikisht (sqarojmë se këto fusha janë të paklikueshme). Më pas 

vazhdoni me plotësimin e të dhënave të tjera si: Numri dhe data e licencës; Afati i emërimit 

Nga:___Deri:___; Autoriteti që ka lëshuar licencën; si dhe të dhënat mbi adresën, konkretisht 

plotësoni fushat me të dhënat e detyrueshme si: Prefektura/Qarku, Bashki/Komuna, Rrethi dhe 

Qyteti/Fshati. Në rast të plotësimit të Prefektura/Qarku, automatikisht formularit i shtohet dhe 

Rrethi, të cilit i përket. Më pas, plotësoni adresën dhe Zip-Kodin e kësaj adrese (nëse dihet), siç 

tregohet në figurën 18. 

 
 

 

 
 

 

Figura 18. Të dhënat për ekspertët për vlerësimin e kontributit në natyrë (individë). 

 

Nëse shoqëria ka më shumë se një ekspertë vlerësimi person juridik, mund ta shtoni atë duke 

klikuar butonin “Shto ekspert tjetër”. Gjithashtu, mund ta fshini duke klikuar butonin “Hiq këtë 

ekspert” (shih Fig. 19). 



 

   Figura 19. Shtimi dhe heqja e ekspertëve për vlerësimin e kontributit në natyrë (individë). 

 

Seksioni AIV.a - Ekspertët për vlerësimin e kontributit në natyrë (persona juridikë) 

 

 

Seksioni AIV.a përmban të dhënat që kërkohen për ekspertët për vlerësimin e kontributit në 

natyrë persona juridikë dhe plotësohet vetëm nëse shoqëria ka ekspertë kontabël për vlerësimin e 

kontributit në natyrë person juridik. Nëse shoqëria ka ekspertë të tillë dhe subjekti është i 

regjistruar në QKR, vendosni NUIS (NIPT) e tij dhe të dhënat si: emri, forma juridike, data e 

themelimit etj., do të shfaqen automatikisht. Më pas vazhdoni me plotësimin e të dhënave të tjera 

si: Numri dhe data e licencës; Afati i emërimit Nga:___Deri:___; Atoriteti që ka lëshuar 

licencën; si dhe të dhënat mbi adresën, konkretisht plotësoni fushat me të dhënat e detyrueshme 

si: Prefektura/Qarku, Bashki/Komuna, Rrethi dhe Qyteti/Fshati. Në rast të plotësimit të 

Prefektura/Qarku, automatikisht formularit i shtohet dhe Rrethi, të cilit i përket. Më pas, 

plotësoni adresën dhe Zip-Kodin e kësaj adrese (nëse dihet), siç tregohet në figurën 20.  

Në rast se eksperti i vlerësimit person juridik, nuk është subjekt i regjistruar në QKR, atëherë te 

fusha e titulluar: “A është regjistruar subjekti në QKR”, klikoni ‘Jo” dhe vazhdoni me plotësimin 

e të dhënave të kërkuara, siç është sqaruar edhe më sipër.  
 



 

 

Figura 20. Të dhënat për ekspertët për vlerësimin e kontributit në natyrë (persona juridikë). 
 

 

Nëse shoqëria ka më shumë se një ekspert vlerësimi person juridik, mund ta shtoni atë duke 

klikuar butonin “Shto ekspert tjetër”. Gjithashtu, mund ta fshini duke klikuar butonin “Hiq këtë 

ekspert” (shih Fig. 21). 

 

Figura 21. Shtimi dhe heqja e ekspertëve për vlerësimin e kontributit në natyrë (persona 

juridikë). 

 

Seksioni AV – Drejtuesi teknik (nëse ka) 

 



Seksioni AV përmban të dhënat për drejtuesin teknik dhe plotësohet nëse shoqëria ka drejtues 

teknik. Fillimisht vendosni numrin e identifikimit (sipas dokumentit të identifikimit) dhe 

gjeneralitetet e tij do t’ju shfaqen automatikisht (sqarojmë se këto fusha janë të paklikueshme). 

Më pas vazhdoni me plotësimin e të dhënave të tjera si: Afati i emërimit Nga:___Deri:___ si dhe 

të dhënat mbi adresën, konkretisht plotësoni fushat me të dhënat e detyrueshme si: 

Prefektura/Qarku, Bashki/Komuna, Rrethi dhe Qyteti/Fshati. Në rast të plotësimit të 

Prefektura/Qarku, automatikisht formularit i shtohet dhe Rrethi, të cilit i përket. Më pas, 

plotësoni adresën dhe Zip-Kodin e kësaj adrese (nëse dihet), si tregohet në figurën 22. 

 
 

 

Figura 22. Të dhënat e Drejtuesit Teknik. 
 

Nëse shoqëria ka më shumë se një Drejtues Teknik, mund ta shtoni atë duke klikuar butonin 

“Shto Drejtuesin Teknik”. Gjithashtu, mund ta fshini duke klikuar butonin “Hiq Drejtuesin 

Teknik” (shih Fig. 23). 

 

 

 

Figura 23. Shtimi dhe heqja e Drejtuesit Teknik.  

 

Seksioni B – Të dhënat vullnetare 

 



Seksioni “B” përmban të dhëna që mund të deklarohen nga subjekti vullnetarisht të tilla si: 

Emërtimi tregtar i subjektit (logo), adresa e internetit (nëse ka), kutia postare, shenjat dalluese të 

aktivitetit etj. Nëse keni shenja dalluese të aktivitetit (imazh), mund t’i deklaroni ato duke bërë 

attach shenjën dalluese të subjektit pasi keni klikuar mbi shenjën e “bashkëngjitjes së 

dokumenteve” dhe duke përzgjedhur file-in aty ku e keni ruajtur në kompjuterin tuaj. Te ky 

seksion, përveç numrit të telefonit, të dhënat e tjera janë opsionale për t’u plotësuar (shih Fig. 

24). 
 

 

 

 

Figura 24. Të dhënat vullnetare.  

 

 

Seksioni C - Të dhënat mbi personin që kryen aplikimin 

 

Te ky seksion plotësohen të dhënat mbi personin që kryen aplikimin. Pasi vendosni numrin e 

identifikimit (sipas dokumentit të identifikimit), gjeneralitetet e personit që kryen aplikimin 

plotësohen automatikisht. Më pas vazhdoni të plotësoni adresën (shih Fig. 25).  

 
 

 
Figura 25.Të dhënat mbi personin që kryen aplikimin. 

 

 



 

 

Seksioni D - Deklarime të detyrueshme për qëllime tatimore, të sigurimeve shoqërore, 

shëndetësore e të inspektimit të marrëdhënieve të punës 

 

Te ky seksion, aplikuesi (individ/qytetar) duhet të plotësojë xhiron vjetore të parashikuar të 

subjektit (e dhënë e detyrueshme), pasi në varësi të saj do të plotësohen edhe llojet e tatimeve për 

të cilat subjekti do të regjistrohet, si p.sh: Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël ose 

Tatim-fitimi etj. (Më shumë informacion mbi mënyrën e plotësimit të seksionit “D”, do ta gjeni 

në faqen e internetit të QKR-së www.qkr.gov.al, në rubrikën “Regjistrimi”, duke klikuar në 

linkun Instruksione për regjistrimin tatimor. “Tatimi i parashikuar” dhe “Fitimi vjetor i 

parashikuar” plotësohen vetëm nëse aplikuesi ka informacion mbi to. Në vazhdim plotësoni 

(zgjidhni duke klikuar mbi to) taksat dhe tatimet për të cilat do të regjistrohet subjekti. 

 

Shembull: Nëse xhiroja vjetore e deklaruar do të jetë nën 5 000 000 lekë (pa përfshirë 5 000 000 

lekë), në seksionin “D” duhen zgjedhur: Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, 

Sigurime Shoqërore, Sigurime Shëndetësore, Punëdhënës me punëmarrës. 

Më pas duhet të plotësohet Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (Kodi NVE), në varësi të 

objektit të ushtrimit të veprimtarisë. Ky kod plotësohet në këtë mënyrë: Shkruani fjalët kyçe të 

objektit të aktivitetit p.sh: Ndërtim ose Bar-kafe te fusha e titulluar “Nomenklatura e 

Veprimtarive Ekonomike (Kodi NVE)” dhe klikoni gjej. Nga rekordet e shfaqura, zgjidhni kodin 

që përputhet me objektin e veprimtarisë. Aplikuesi mund të përzgjedhë më shumë se një kod në 

varësi të objektit të aktivitetit. Në rast plotësimi gabim të këtij Kodi ose kur nuk është zgjedhur i 

duhuri, mund ta hiqni atë duke klikuar te butoni i vogël ngjyrë blu (shih Fig. 26).  

 

Sqarim: Plotësimi i Kodit NVE do të rishikohet sërisht nga nëpunësi i QKR-së, me qëllim 

shmangien e problemeve që mund t’i vijnë subjektit nga plotësimi jokorrekt i tij. 

 
 
 

 
 

Figura 26. Deklarime për qëllime tatimore.  

 

 

http://www.qkr.gov.al/


Seksioni E – Lista e dokumenteve shoqëruese 

 

Te seksioni “E” duhet të bashkëngjitni dokumentet shoqëruese që kërkohen për regjistrimin 

fillestar të Sh.p.k. Për të ngarkuar dokumentet shoqëruese, ndiqni hapat e mëposhtëm: 

 
 

 
 

 

Hapi i parë: Klikoni mbi fushën “click here to attach a file” dhe te tabela që do të shfaqet klikoni 

te butoni “Browse”, siç tregohet më poshtë, i cili ju jap mundësinë që të zgjidhni dokumentin që 

do të bashkëlidhni. 
 

 

Hapi i parë 
 

 
 

 

 

 

Hapi i dytë: Shkoni te dokumenti që keni ruajtur në kompjuterin tuaj, klikoni mbi të dhe më pas 

shtypni butonin ‘open’, siç tregohet në figurën më poshtë. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hapi i dytë 

 
 

 

Hapi i tretë - Pasi file është ngarkuar, klikoni te butoni ‘Attach’ dhe dokumenti do t’i 

bashkëlidhet automatikisht formularit të aplikimit.  
 

 

Hapi i tretë 

 
 

 

 

Gjithashtu, ju jepet mundësia për të shkarkuar ose fshirë dokumentin që keni bashkëlidhur (shih 

figurën më poshtë). 
 

 

Hapi i katërt 
 

 

Figura 27. Hapat për bashkëngjitjen e dokumentit 



 

Seksioni G – Pranimi i aplikimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit 

 

Seksioni G përmban të dhënat (gjeneralitetet) e personit që kryen aplikimin dhe do të vini re se 

janë automatikisht të plotësuara si dhe janë të paklikueshme. Të dhënat për nëpunësin e sportelit 

plotësohen vetëm në rastet kur aplikimi kryhet pranë sportelit të QKR-së (shih Fig. 28).  
 

 
 

 

Figura 28. Pranimi i aplikimit në QKR 

 

Nëse nuk jeni të bindur se aplikimi juaj është plotësuar si duhet, atëherë klikoni butonin “Ruaj” 

për t’ju rikthyer atij më pas. Nëse jeni të bindur se keni plotësuar gjithçka si duhet, klikoni 

“Nënshkruaj & Dërgo”. Në këte moment regjistrimi i subjektit tuaj do të vijë për miratim në 

QKR. Automatikisht do t'ju vijë me e-mail mesazhi për pranimin e aplikimit. Në mesazhin që ju 

është dërguar, klikoni në linkun “Këtu” dhe aty do t’ju shfaqet vërtetimi i kryerjes së aplikimit.  

 

 

 
 

 

 



                           Figura 29 Mesazhi për pranimin e aplikimit 

 

 

 

 
 

 

 

                                          Figura 30  Vërtetimi i kryerjes së aplikimit 
 

 

Pas mesazhit që ju vjen me e-mail  për vërtetimin e kryerjes së aplikimit, dhe pas miratimit të   

aplikimit tuaj,do ju vijë një  mesazh tjetër me e-mail ku ju do të shkarkoni certifikatën 

regjistrimit, si në figurën më poshtë: 



 

                                    Figura 31  E-maili i shkarkimit të certifikatës 

 

 

                                   Figura 32  Certifikata e Regjistrimit 

 


