
RRJEDHA E PUNËS PËR APLIKIMIN PËR PENSION NË ALSSH DHE NË ZYRAT E ADISA-s 

 

 
 
 
 

QYTETARI 

Kam mbushur moshën për 
pension. Nuk kam llogari të 

hapur në e-mail dhe në 
portalin e-albania.al/ 

 
 

ASISTENTI 

Jam asistenti juaj për t’iu 
ndihmuar të hapni llogarinë 

tuaj në portal dhe për të  
rregjistruar kërkesën për 

pension në portalin e-
albania.al/. Së bashku do të 
çelim një llogari e-maili, si 

dhe një llogari në portalin e-
albania.al/ Do të plotësojmë 

kërkesën për pension, 
skanojmë dokumentat, 

printojmë aplikimin, rendisim 
dokumentat në letër, t’i 

bëjmë gati për t’i dërguar në 
zyrën e caktimit të 

pensioneve. 

 
 
        

QYTETARI 

Ju faleminderit. Unë tashmë e 
plotësova kërkesën për pension. 

Unë postova kërkesën për 
pension dhe  po dorëzoj dhe 

dokumentat. 

 
 
 

Postimi në 
rrjet 

 
 
 

ASISTENTI 

Ju faleminderit! Ju keni dorëzuar 
Librezën e punës, kopje të 

diplomës, vërtetim për periudhat 
e punës që nuk i keni në Librezën 

e punës, Librezën e 
kontributeve.Për ne është e 
nevojshme IBAN dhe numri i 
llogarisë në Bankë, ndonjë 
vendim gjykate ose ndonjë 
dokument i veçantë, që ju 

dispononi. Ne do të plotësojmë 
dosjen tuaj me të gjithë 

dokumentat e nevojshme, 
certifikata, vërtetime të pagave 
sipas viteve, vendime emërimi, 

largimi etj. Ne do të kontaktojmë 
me ju, nëpërmjet e-mailit tuaj, 

deri në përfundimin e procesit të 
lidhjes së pensionit dhe kalimit 

për pagesë.  



ALSSH dhe ADISA tashmë janë zyra informacioni, si dhe zyra që asistojnë qytetarët që aplikojnë për të përfituar një pension apo të 
ardhura të tjera, sipas dispozitave të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, të ndryshuar dhe sipas 
dispozitave për programe të veçanta shtetërore apo sigurime suplementare, të zbatuara nga ISSH dhe strukturat rajonale, 
njëkohësisht duke marrë, inventarizuar dhe dërguar për plotësim dhe përpunim në zyrën rajonale edhe dokumentat që dorëzohen 
nga qytetari aplikant. 

Qytetarët mund të marrin informacion më të hollësishëm, lidhur me dokumentacionin për pensionet si dhe procedurat për të 
siguruar këtë informacion drejtpërdrejt në ALSSH, në zyrat ADISA dhe në çdo rubrikë të aplikimit në portalin e-albania.al/  dhe në 
faqen zyrtare të ISSH-së www.issh.gov.al.  

Bashkimi i aplikimit online të qytetarit me dokumentat e marra në format elektronik, si dhe krijimi i plotë i dosjes së pensionit në 
letër dhe në format elektronik do të bëhet në zyrat e Degës së përfitimeve të DRSSH-ve, të cilat tashmë do të marrin funksionet e: 

• plotësimit të dokumentacionit të dosjes së pensionit, duke komunikuar brenda DRSSH-ve, me DRSSH-të si motra dhe me 
institucionet e tjera, duke verifikuar on-line dokumentacionin e dërguar nga vetë qytetari; 

• komunikimit me qytetarin për çdo problematikë, marrjen on-line ose me postë të çdo dokumenti shtesë, të nevojshëm, për 
saktësimin apo plotësimin e periudhave të sigurimit, etj; 

• komunikimit me qytetarin për pensionin e caktuar, llogaritjet e masës së pensionit dhe postimin për pagesë në Zyrat Postare 
ose në Banka, sipas kërkesës së tij. 

Në këtë proces, për të gjithë specialistët e ALSSH-ve asistenca ndaj qytetarit për aplikim, thjeshtimi i procedurave, marrja prej tij e sa 
më pak dokumentave të domosdoshme, zbatimi i rregullave të etikës profesionale dhe kulturës njerëzore, është një detyrim.  

Informatizimi i sistemit të aplikimeve për shërbime apo për njohjen dhe marrjen e të drejtave në fushën e sigurimeve, ka si qëllim:   

• Rritjen e standarteve të shërbimeve dhe të plotësimit të kërkesave; 
• Eleminimin e rradhëve, vonesave, ngatërresave, dokumentave të tepërta, ndërhyrjeve etj; 
• Përgjegjshmërinë e strukturave shtetërore për të plotësuar vetë dhe midis tyre të gjithë dokumentacionin administrativ të 

kërkuar nga dispozitat ligjore, pa cënuar standartet e administrimit financiar të fondeve publike; 
• Shmangien e fenomeneve që cënojnë rregullat e etikës dhe të shërbimit midis punonjësit të administratës dhe kërkuesit; 
• Krijimin e mundësive teknike për monitorimin e çdo shërbimi për standartet dhe kohën e plotësimit të tij. 

 

https://e-albania.al/
http://www.issh.gov.al/

