
Në bazë të Ligjit nr. 04/L-003 për gjendjen civile dhe Udhëzimit administrativ nr. 
25/2013 për dokumentet e gjendjes civile, Zyra e Gjendjes Civile lëshon këto lloje  
të dokumenteve: 
 

1. Certifikatën e lindjes; 
2. Ekstraktin nga regjistri qendror i gjendjes civile;  
3. Certifikatën e shtetësisë; 
4. Certifikatën e martesës; 
5. Certifikatën e vdekjes; 
6. Certifikatën e vendbanimit; 
7. Certifikatën e gjendjes martesore; 
8. Deklaratën për bashkësinë familjare; 
9. Procesverbalin për pranimin e atësisë/amësisë; 
10.  Vërtetimin nga arkivi. 

 

1. Certifikata e lindjes 

Certifikata e lindjes lëshohet me afat të pakufizuar vlefshmërie. Kjo certifikatë lëshohet nga regjistri 
themeltar i lindjes ku i përmban të dhënat vetëm në momentin e lindjes. 

Për certifikatën nga regjistri i të lindurve për fëmijët e porsalindur është e nevojshme: 

 Fletëlëshimi i spitalit 

 Kartoni i vaksinimit 

 Letërnjoftimet e prindërve 

 Certifikata e kurorëzimit e Kosovës (në rastin kur prindërit nuk janë të martuar, është i nevojshëm procesverbali 
për pranimin e atësisë/amësisë;) 

 Ekstrakti i të lindurve i prindërve 

  Fletëpagesa: 
o për personat që kanë aplikuar brenda afatit ligjor është 1 € 
o për personat që kanë aplikuar pas 30 ditëve nga lindja e fëmijës është 20 € 
o në rastin kur fëmija ka lindur jashtë territorit të Kosovës  është e nevojshme të dorëzohet përveç 

dokumentacionit të lartpërmendur edhe certfikata origjinale ndërkombëtare e të lindurve 
o nëse njëri prej prindërve nuk është shtetas i Kosovës, duhet të dorëzohet deklarata e verifikuar nga 

noteri i atij shteti për pranimin që fëmija të regjistrohet në Zyrën e Gjendjes Civile 
 

Regjistrimi i fëmijës së posalindur mund të bëhet nga: 

 Nga njëri prindër 

 Anëtari i rritur i familjes 

 Përfaqësuesi ligjor 

 Kujdestari 

 Përfaqësuesi i nënës me përfaqësues të posaçëm 
 

Për personat që kanë lindur para vitit 1999 dhe atëherë i regjistruar në librat është e nevojshme:  

 Certifikata e lindjes 

 Certifikata e kurorëzimit (nëse personi ka statusin ve/vejushë është e nevojshme të dorëzohet një kopje e 
certfikatës së vdekjes për  bashkëshortin e vdekur) 

 Letërnjoftimi (nëse personi nuk posedon letërnjoftimin e UMNIK-ut, është e nevojshme të dorëzohet ndonjë 
dokument personal i lëshuar para vitit 1999) 



2. Ekstrakti nga regjistri qendror i gjendjes civile  
Lëshohet me afat të pakufizuar vlefshmërie, përveç rasteve kur qytetari i korrigjon ose i ndërron të 
dhënat personale. 

 

Për ekstraktin e lindjes është e nevojshme:  

 Letërnjoftimi i parashtruesit të kërkesës 

 Certifikata e lindjes 

 

3. Certifikata e shtetësisë 

Për lëshimin e certifikatës së shtetësisë është e nevojshme: 

 Ekstrakti i lindjes 

 Letërnjoftimi 
 

4. Certifikata e martesës 
Certifikata e martesës lëshohet vetëm për persona që kanë martesë aktive. Personi që e zgjidh 
martesën me vendim të gjykatës si dhe kur njëri nga bashkëshortët vdes, nuk mund të merr certifikatë 
të martesës.  

 

Për lidhjen e martesës është e nevojshme:  

 Ekstrakti i lindjes për personat që duan të martohen  

 Letërnjoftimet 

 Vërtetimi për statusin e lirë të martesës  

 Dy dëshmitarë dhe letërnjoftimet e tyre   
 

Nëse njëri prej bashkëshortëve është shtetas i huaj është e nevojshme të dorëzohen dokumentet e mëposhtme: 
 

 Pasaporta 

 Certifikata e lindjes 

 Vërtetimi i vendbanimit 

 Vërtetimi i statusit martesor 
 

Të gjitha dokumentet duhet të përkthehen në një nga gjuhët zyrtare të Kosovës. 
 

Për certifikatën e martesës për personat që kanë bërë martesë para vitit 1999 është e nevojshme: 
 

 Certifikata e martesës 

 Letërnjoftimi i bashkëshortëve  

 Ekstrakti i lindjes së bashkëshortëve 
 

5. Certifikata e vdekjes 

Kjo certifikatë lëshohet për personat që janë të regjistruar të vdekur dhe për këta persona nuk mund të 
lëshohet asnjë dokument përveç certifikatës së vdekjes. 

 

Për raportimin e vdekjes është e nevojshme:  

 Dëshmia mbi vdekjen nga spitali 

 Еkstrakti i lindjes 

 Cerifikata e martesës 

 Letërnjoftimi i personit të vdekur 

 Letërnjoftimi i personit i cili e raporton vdekjen 

 Fletëpagesa : 
o për personat që kanë raportuar vdekjen brenda afatit ligjor është 2 € 
o për personat që kanë raportuar vdekjen pas 30 ditëve nga vdekja është 50 €. 



 

Për personin që ka vdekur jashtë Kosovës është e nevojshme të dorëzohet certifikata origjinale ndërkombëtare e 
vdekjes , si dhe të gjitha dokumentet e mësipërme. 
 

Për personin që ka vdekur dhe është regjistruar në libër para vitit 1999 është e nevojshme: 
 

 Certifikata e vdekjes e lëshuar para vitit 1999 

 Letërnjoftimi i parashtruesit të kërkesës 
 

6. Certifikata e vendbanimit (e rregulluar me Ligjin nr. 02/L-121 për vendbanimin dhe vendqëndrimin) 

Për lëshimin e certifikatës është e nevojshme dokumentacioni i mëposhtëm: 

 Letërnjoftimi i  personit të cilit i lëshohet certifikata 

 Ekstrakti i lindjes 

 Fatura e rrymës apo fatura për tatim  

 Letërnjoftimi i personit të emër të të cilit është fatura e rrymës apo të tatimit 

 Në rast se personi jeton privatisht, kontrata e banimit. 

7. Certifikata e gjendjes martesore 
 

Për certifikatën e gjendjes martësore është e nevojshme: 

 Еkstrakti i lindjes 

 Letërnjoftimi 

 Dy dëshmitarë me letërnjoftime (dëshmitarët duhet të jenë të pranishëm) 
 

8. Deklarata për bashkësinë familjare 
 

Për deklaratën për bashkësinë familjare është e nevojshme: 

 Për anëtarët e mitur të familjes ekstrakti i lindjes 

 Për anëtarët e rritur të familjes letërnjoftimi dhe ekstrakti i lindjes 
 

9. Procesverbali për pranimin e atësisë/amësisë 

Është me afat të pakufizuar vlefshmërie dhe lëshohet vetëm një herë. 
 

 Për të lëshuar këtë certifikatë është e nevojshme që të dy prindërit të jenë të pranishëm në Zyrën e Gjendjes 
Civile dhe të sjellin me vete dokumentin personal. 

 

10.  Vërtetimi nga arkivi 

Lëshohet palës për të treguar ndryshimin e fakteve të gjendjes civile të cilat kanë ndodhur para lëshimit të 
këtij vërtetimi. Ky vërtetim duhet të përmbajë të dhënat dhe faktet jetësore të personave që janë bërë në 
regjistrimet e mëvonshme në regjistra duke filluar nga regjistrimi i lindjes e deri te momenti i lëshimit të 
këtij vërtetimi. 
 

 Për lëshimin e këtij vërtetimi është e nevojshme të dorëzohen të të gjitha dokumentet që tregojnë ndryshimet, 
së bashku me letërnjoftimin dhe ekstraktin e lindjes. 


