MANUAL PËRDORIMI PËR
APLIKIMET E AQTN-SË
në portalin e-albania për shërbimet e AQTN-së
Abstract
Ky manual do të shërbej si udhëzues për qytetarët/bizneset për të bërë aplikimin për shërbimet
e AQTN-së në portalin qeveritar www.e-albania.al
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1. Hyrje
Ky manual do të shërbej si udhëzues për qytetarët, për të aplikuar në portalin unik
qeveritar e-Albania.al për shërbimet që ofron Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit. Çdo
qytetar përdorues do të identifikohet në mënyrë unike në system me numrin personal të
kartës ID dhe paswordin që keni vendosur. Nëse nuk jeni i regjistruar, si fillim duhet të
regjistroheni në portalin e-albania.

2. Regjistrimi
Për tu regjistruar në portal, pasi të keni vizituar faqen www.e-albania.al klikoni ne linkun
Regjistrohu, si ne figuren më poshtë.

Figure 1

Do ju shfaqet një dritare tjetër ku do jetë një text i shkruar në menyrë rastësore. Pasi te
keni vendosur tekstin do klikoni ne butonin “Vazhdo”.
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Figure 2

Më pas do ju shfaqet dritarja e regjistrimit, ku do e plotësoni me te dhënat tuaja
personale. Të dhënat duhet të jenë të sakta dhe pa gabime. Për tu regjistruar ju duhet të
keni edhe numrin e telefonit si dhe një adresë email.

Pasi të keni plotësuar me sukses të gjitha të dhënat e kerkuara në fushat e kërkuara,
klikoni në butonin “Regjistrohu”, dhe Brenda pak sekondash do ju vi me mesazh një kod
verifikimi, i cili duhet të vendoset në fushën e kërkuar Brenda 120 sekondave (2 minuta).
Pas kësaj do ju shfaqet mesazhi që regjistrimi juaj u bë me sukses.
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Figure 3
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3. Logimi në portal
Për tu loguar (identifikuar) në portal. Klikoni në linkun “HYR”, që ndodhen ne pjesën sipërdjathtas të faqës www.e-albania.al (figura 1), dhe në faqen tjetër qe do ju shfaqet, do
klikoni në linkun “Qytetar”.

Figure 4

Në faqën tjetër do përdorni kredencialet tuaja për logim (Numri Personnal NID dhe
Password) në fushat përkatëse, si në figurën më poshtë.
Shënim: NID është numri personal që ndodhet në kartën e Identitetit që fillon
dhe mbaron me karakter/shkronjë.
Pasi të keni vendosur saktë të dhënat tuaja, klikoni në butonin “Hyr”.

P.SH: G12345678H

Figure 5
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4. Aplikimi për shërbimet e AQTN-së
Pasi të jeni identifikuar në portal, mjafton të kërkoni për shërbimet e AQTN-së, për të cilin
doni të aplikoni. Tre shërbimet e AQTN-së për të cilët mund të aplikohet online janë:
-

Marrje dosje pronësie (para viteve 1960)
Marrje fletë projekti
Marrje Gen-plan (A3/A4)

Mjafton të kërkoni në faqen kryesore te e-albania.al në fushën “Kërko shërbimin”
(figure.1), dhe të zgjidhni një nga 3 shërbimet e AQTN-së:

Figure 6

Pasi të kemi klikuar një nga shërbimet, do ju hapet një dritare tjetër ku do keni një
informacion më të detajuar rreth shërbimit, dokumentacionin e nevojshëm shoqërues
(nëse ka) si dhe hapat e proçedurës. Për të vazhduar me proçesin e aplikimit, në fund të
faqes do klikoni në butonin “Përdor”, ku do ju dërgojë në faqen tjetër.
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Në këtë hap, kemi dy opsione

Figure 7

a) Kur do aplikojmë për herë të pare:
Klikojmë në butonin “Krijo aplikim të ri”, dhe do hapet dritarja me te dhenat tuaja si dhe
me formularin e aplikimit, si më poshtë:

Figure 8
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Seksioni A – përmban informacionin mbi aplikuesin. Fushat me ngjyre gri, plotesohen
në mënyrë automatike nga të dhënat e marra nga regjistri i gjëndjes
civile dhe e-albania.
Seksioni B – përmban detajet e aplikimit tuaj për Hartën GenPlan/Dosjen ose Fletën
e Projektit. Duhet të keni kujdes të plotësoni qartë emërtimet që
nevojiten për përfundimin e aplikimit. (Shembull i plotësuar më sipër).
Vendodhja ne Harte – Mund të bashkangjitni nje imazh te marre nga GoogleMaps,
ose nga portal ASIG, duke e shenuar pronen tuaj. Imazhi te jete i qarte
dhe ne nje shkalle te madhe, ne menyre qe te kapi sa me shume pjese
nga zona ku ndodhet banesa/prona qe ju intereson ju. Kjo do ndihmoje
edhe specialistet që ta kenë sa më të qartë objektin që ju kërkoni.
SHENIM: Fushat me simbolin (*) do te thotë që janë të detyrueshme.
Pasi të keni përfunduar, klikoni në butonin “APLIKO”.
b) Kur kemi krijuar një aplikim më përpara, dhe duam të gjurmojmë statusin e aplikimit
dhe për të bërë Pagesën:
Klikojmë në butonin “Aplikimet e mia”, dhe kjo do na shfaqë listen e të gjitha aplikimeve
që kemi bërë për shërbimet e AQTN-së.

Figure 9

Këtu do shfaqet edhe aplikimi juaj, i cili do kete Nr i Aplikimit (p.sh: 952), Emërtimin e
Shërbimit (Dhënie Fletë Projekti), Datën e Aplikimit, Statusin dhe Butonat:
- Shfaq
- Paguaj
- Dokumentet

- (Shfaq faturen të cilën ju do paguani).
- (Bën pagesën e shërbimit për të cilën jeni faturuar).
- (Pasi të keni bërë pagesën do ju shfaqet lista me dokumentat
e bashkngjitur, të cilën do mund ta shkarkoni).

Butonat do jenë JO-Aktiv, deri në momentin që specialistët e AQTN-së do kenë trajtuar
aplikimin tuaj.
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-

Në rastin kur aplikimi juaj Refuzohet, do ju shfaqet një mesazh me arsyen e
refuzimit si më poshtë:

-

Në rastin kur aplikimi Aprovohet, statusi do pershkruaj qe aplikimi eshte
aprovuar, dhe butoni Shfaq dhe Paguaj do ju bëhen AKTIV, dhe konturi ka
ngjyre të kuqe si në figurën më poshtë:

Figure 10

Figure 11

5. Pagesa në portalin e-Albania
Pas aprovimit të aplikimit nga back-office, butoni SHFAQ dhe PAGUAJ do jenë aktiv, duke
na mundësuar që të proçedojmë me pagesën online. Klikojmë në butonin PAGUAJ, dhe
kjo do na dërgojë tek faqja tjetër, nga ku mund të zgjedhim bankën për të kryer pagesën
e shërbimit tonë.

Figure 12

SHENIM: Pagesa mund të bëhet nga të gjitha kartat Credit ose Debit, të cdo banke,
por nëpërmjet kanalit të bankës CREDINS në e-Albania.
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Pasi të kemi zgjedhur Bankën CREDINS, dhe llojin e kartës (Krediti ose Debiti) për të kryer
pagesën, klikojmë në butonin Vazhdo me Pagesën.

Në hapin tjetër do shfaqet një përmbledhje e pagesës, si më poshtë:

Figure 13

Klikojmë në butonin: Vazhdo me Pagesën.

Në hapin e fundit, do shfaqet dritarja ku do plotësohet me të dhënat e kartës tuaj si:
-

Emrin dhe Mbiemrin
Numrin e Kartës
Datën e Skadencës
CVV (është numër 3 shifror në anën e pasme të kartës)

Dhe pasi të keni plotësuar saktë këto të dhëna, klikoni në butonin PAGUAJ/PAY, si në
figurën më poshtë:

Page | 10

Figure 14

KUJDES: Pasi të keni plotësuar të dhënat e kartës në formën më sipër pa hapsira mes
numrave, klikoni vetëm një herë në butonin PAGUAJ / PAY, dhe prisni deri sa faqja të ju
ri-drejtojë në portalin e-Albania, ku dhe do ju shfaqet mesazhi që “ Pagesa u përfundua
me sukses”.
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Pasi të këni ndjekur hapat dhe të keni bërë pagesën në portal, butoni Dokumentet, do
aktivizohet, nga ku do mund të shkarkoni dokumentacionin e bashkangjitur.

Figure 15

Pasi të klikoni në butonin “Dokumentet”, në fund të faqes do ju shfaqet lista e
dokumentave të bashkangjitur nga ku mund ti shkarkoni.

Figure 16

-

Fund -
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