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Misioni i Drejtorisë së Administratës dhe Personelit 
  
   Ofrimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimeve komunale ndaj 
qytetarëve dhe bizneseve  nëpërmjet komunikimit korrekt dhe 
transparent si dhe njohjes së qytetarëve me informacionet e 
nevojshme si: me kushtet, procedurat administrative, ligjore, afatet 
kohore të paraqitjes dhe trajtimit të kërkesave dhe parashtresave të 
qytetarëve. 
 
 
SHËRBIMET NDAJ QYTETARËVE  
 
  Llojet e certifikatave të cilat lëshohen nga Sektori i Gjendjes Civile : 
 
 
 
Certifikata e lindjes ........................... 1 € 
Certifikatë jete ..................................  1 € 
Certifikata e statusit martesor............  1 € 
Certifikatë martese ...........................  1 € 
Certifikatë vendbanimi .....................  1 € 
Certifikatë vdekjeje ..........................  1 € 
Certifikata e bashkësisë familjare.....   5 € 
Certifikatë e shtetësisë ....................... 1 € 
Lidhja e kurorës - Kurorëzimi..........  8 € 
Kurorëzimi jashtë Institucioni.........   25 € 
Deklarata mbi mbajtjen e familjes..   25 € 
 
   Lirimi nga pagesa : 
 
Nga pagesa janë të liruar: 

• Familjet e dëshmorëve 
• Veteranët e luftës 
• Invalidët e luftës 
• Rastet Sociale 
• Familjet e viktimave civile të luftës 
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Këto familje janë të liruara nga pagesa e të gjitha llojeve të certifikatave 
përveç: 
 
-Certifikatës për Bashkësi Familjare....5 € 
-Kurorëzimit jashtë institucionit ........25 € 
-Deklaratës mbi mbajtjen e familjes...25 € 
 
 
Në sektorin e Gjendjes Civile kryhen edhe këto shërbime : 
 

• Ndërrimi i emrit personal 
Dokumentet e nevojshme : 

- kërkesa 
- certifikata se personi nuk është nën hetime 
- certifikata e lindjes 
- certifikata e martesës  
- kopja e letërnjoftimit 
- fletëpagesa ....3.00 € 

 
Korrigjimi i emrit personal 

- kërkesa  
- letërnjoftimi 
- certifikata e lindjes 
- certifikata e martesës 
- fletëpagesa ....3.00 € 

 
Korrigjimi i datëlindjes 

- kërkesa 
- letërnjoftimi 
- certifikata e lindjes 
- certifikata e martesës 
- fletëpagesa ...3.00  € 

 
Korrigjimi i vendlindjes  

- kërkesa 
- letërnjoftimi 

- certifikata e lindjes 
- certifikata e martesës 
- fletëpagesa ...3.00 € 

 
Verifikimi dhe vërtetimi i dokumenteve 

- Verifikimi dhe vërtetimi i diplomës, dëftesës , certifikatës, 
letërnjoftimit gjegjësisht çdo dokumenti bëhet në bazë të origjinalit 
i cili duhet të prezantohet para zyrtarit për verifikim 

- Vërtetimi i autorizimit bëhet duke qenë prezent autorizimdhënësi 
dhe autorizimmarrësi me dokumente origjinale të identifikimit, 
vendosin nënshkrimin në autorizim dhe në librin e protokollit 

- Vërtetimi i deklaratës me dy dëshmitarë, prezenca e dy 
dëshmitarëve me dokumente të identifikimit , vënia e nënshkrimit 
në librin e protokollit 

- Vërtetimi i Certifikatës së gjendjes ekonomike, bëhet me dy kopje 
të letërnjoftimit të dëshmitarëve prezent 

- Vërtetimi për lajmërim – lajmërim të vendbanimit për 
bashkatdhetarë, bëhet me pasaportë origjinale. 

- Vërtetimi i dëshmisë për personin në jetë jashtë shtetit, bëhet duke 
qenë prezent vet personi me dokument të identifikimit për të 
nënshkruar në librin e protokollit 

- Vërtetimi i formularit për dërgesë të parave nga bota e jashtme, 
bëhet duke qenë prezent personi, në emër të të cilit janë dërguar 
paratë e duke e paraqitur dokumentin origjinal të identifikimit dhe 
duke nënshkruar formularin në të cilin theksohet se sa para ka 
pranuar.  

 
 

Certifikata e lindjes 

Nëse jeni të regjistruar, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën 
ndodhet regjistri i të lindurve për ju.  
Në secilën dosje të Regjistrimit të Lindjes duhet të gjendet komplet dokumentacioni i 
nevojshëm për regjistrimin e lindjes. Dokumentacioni që përmban dosja ndryshon 
varësisht nëse lindja ka ndodhur në institucion shëndetësor, jashtë institucionit 
shëndetësor apo jashtë vendit.  
Nëse konstatohet se në dosjen e regjistrimit të lindjes gjenden:  
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• Kërkesa për regjistrimin e lindjes  
• Fletë lëshimi i institucionit shëndetësor publik apo privat ku ka ndodhur lindja,  
• Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës,  
• Procesverbali për pranimin e atësisë, nëse fëmija është jashtëmartesor,  
• Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit për prindërit e fëmijës. Për fëmijët e 

braktisur, vërtetimi i organit të kujdestarisë.  

- Për fëmijën e lindur jashtë institucioneve shëndetësore (në shtëpi), në dosjen e 
regjistrimit të lindjes duhet të gjenden këto dëshmi:  

• Kërkesa për regjistrimin e lindjes,  
• Vërtetimi i institucionit shëndetësor për vaksinimin e kryer,  
• Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës,  
• Procesverbali për pranimin e atësisë, nëse fëmija është jashtëmartesor,  
• Deklarata e së paku dy dëshmitarëve që kanë asistuar gjatë lindjes apo kanë 

njohuri të drejtpërdrejta për lindjen e fëmijës jashtë institucionit shëndetësor,  
• Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit të prindërve të fëmijës.  

- Për certifikatë të lindjes për fëmijën e lindur jashtë territorit të Kosovës duhet që në 
dosjen e regjistrimit të lindjes gjenden: Kërkesa për regjistrimin e lindjes,  

• Certifikata e lindjes internacionale apo ekuivalenti i lëshuar nga shteti i lindjes,  
• Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës,  
• Procesverbali për pranimin e atësisë, nëse fëmija është jashtëmartesor,  

• Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit të prindërve të fëmijës.  

Certifikata e lindjes, vlen për afat të pakufizuar, nëse nuk pëson ndryshime në të dhëna.  
 

 
Procedurat për Regjistrimin e Faktit të Lindjes 
Procedura për Regjistrimin e Faktit të Lindjes, e cila ka ndodhë nënistitucionin shëndetësor (spital) 
brenda territorit të Mitrovicës, pala duhet të 
prezantojë këto dokumente: 
1. Plotësimin e kërkesës për regjistrim të faktit të lindjes; 
2. Fletë-lëshimin e spitalit; 
3. Certifikatën e Kurorës së prindërve të fëmijës; 
4. Nëse prindërit e fëmijës nuk kanë kurorë, duhet të prezantojnë certifikatat e lindjes së tyre, dhe që të dy 
prindërit të jenë prezent para zyrtarit gjatë regjistrimit të fëmijës së tyre për të bërë pranimin atënis/amësisë; 
5. Kopjet e dokumenteve të identifikimit të prindërve të fëmijës (letërnjoftimet etj); 
6. Regjistrimi i këtij fakti të lindjes bëhet sipas vendit te lindjes së fëmijës  
Procedura për Regjistrimin e Faktit të Lindjes, e cila ka ndodhur jashtë 
institucionit shëndetësor (spital), d.m.th në shtëpi brenda territorit të Mitrovicës. 
Personi duhet të paraqesë këto dokumente: 
1. Kërkesën për Regjistrim të Faktit të Lindjes, të plotësuar; 
2. Vërtetim i vaksinimit të fëmijës; 
3. Certifikatën e kurorës së prindërve të fëmijës e në rast se prindërit nuk kanë kurorë, ata,duhet të paraqesin 
kopje të certifikatave të lindjes së tyre, dhe që të dy prindërit të jenë prezent para zyrtarit gjatë regjistrimit të 
fëmijës së tyre; 
4. Dy dëshmitarë me dokumente të identifikimit (letërnjoftimet etj) si dhe kopje te tyre 

dhe të që dy dëshmitarët duhet të jenë prezent para zyrtarit  gjatë Regjistrimit të Faktit të Lindjes; 
5. Kopje të dokumenteve të identifikimit (letërnjoftimit etj) të prindërve të fëmijës; 
6. Regjistrimi i këtij fakti të lindjes bëhet në vendin e lindjes së fëmijës. 
 
C) Procedura për “Regjistrimin e Faktit të Lindjes”, e cila ka ndodhë jashtë 
territorit të Kosovës. 
1. Kërkesa për Regjistrim të Faktit të Lindjes (e plotësuar), e cila ka ndodhë jashtë territorit të Kosovës në 
shtetet e huaja; 
2. Certifikatën e lindjes së fëmijës (origjinale) të lëshuar nga shteti ku ka lindur;. 
3. Certifikatën e kurorës së prindërve e në rast se prindërit e fëmijës nuk kanë kurorë, ata 
duhet të prezantojnë kopjet e certifikatave të lindjes së tyre. 
4. Kopjet e dokumenteve të identifikimit të prindërve (letërnjoftimet etj). 
5. Regjistrimi i këtij fakti të lindjes bëhet sipas vendbanimit të prindërve të fëmijës në Kosovë. 

Shtetësia 

Kjo çështje është e rregulluar me Ligjin për Shtetësinë e Kosovës.  
 
Dokumentet e nevojshme. 
-Kopja e Certifikatës se lindjes, 
-Kopja e Certifikatës se kurorës për të martuarit 
-Kopja e letërnjoftimit 
 
Nëse jeni të regjistruar në regjistrin e shtetasve të Kosovës, mund t`ia bëni kërkesën 
zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri LAL.  
 
Certifikata e Shtetësisë, vlen për afat të pakufizuar, nëse nuk pëson ndryshime në të 
dhëna.  
 

Certifikatë jete 

Personi duhet të jetë prezent në ZGJC, duhet ta bëj kërkesën dhe duhet të posedoj 
dokument identifikimit valid.  
Certifikata vlen 6 muaj nga data e lëshimit.  
 
 
 
 
 
Procedura për Lëshimin e “Certifikatës që Personi është gjallë” 
Për të marrë “Certifikatë që personi është gjallë” duhet që personi të jetë i pranishëm në 
momentin e paraqitjes së kërkesës dhe marrjes së certifikatës, si dhe të paraqesë këto 
dokumente: 
1. Kërkesa për certifikatë (formulari i plotësuar); 
2. Kopje e dokumentit të identifikimit (kopje e letërnjoftimit). 
3. Ky lloj dokumenti nxirret pranë vendbanimit të personit që bën kërkesën. 
 

Certifikata e statusit martesor 
Certifikata e statusit martesor është dokument zyrtar që e lëshon Zyra e Gjendjes Civile, 
në bazë të dhënave nga regjistri i lindjes, sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të 
personit të interesuar.  
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Ndërsa, në rastet kur nuk ekziston regjistri i të lindurve, lëshohet në bazë të deklaratave 
të dy dëshmitarëve dhe kopjes së dokumentit të identifikimit të paraqitësit të kërkesës 
dhe dëshmitarëve.  
Nëse gjendja martesore e tij/saj është e shkurorëzuar duhet vendimi i shkurorëzimit.  
Certifikata e statusit martesor, vlen 6 muaj nga data e lëshimit.  
Procedura për Lëshimin e Statusit Martesor 
A) Procedura për lëshimin e Statusit Martesor në bazë të Librit Amzë të Lindjes 
Kjo procedurë aplikohet vetëm kur ekzistojnë librat origjinal amzë të lindjes. 
Personi duhet të paraqesë këto dokumente: 
1. Origjinalin ose kopjen e certifikatës së lindjes; 
2. Dokumentin për identifikim personal (kopje të letërnjoftimit etj); 
3. Kërkesën për status martesor të plotësuar; 
4. Nëse personi që bën kërkesën nuk është prezent, atëherë ai duhet të autorizojë një 
person, i cili do të ndjekë procedurat e duhura për marrjen e certifikatës së statusit 
martesor. 
B) Procedura për lëshimin e Statusit Martesor para moshës madhore. 
Kjo procedurë aplikohet vetëm kur personi, i cili aplikon për këtë lloj dokumenti ende 
nuk është i moshës madhore. 
Personi duhet të paraqesë këto dokumente: 
1. Origjinalin ose kopjen e certifikatës së lindjes; 
2. Dokumentin për identifikim personal (kopje të letërnjoftimit etj). 
3. Aktvendimin nga Gjykata mbi lejimin e lidhjes së kurorës para moshës madhore 
(kopje); 
4. Kërkesën për status martesor të plotësuar; 
5. Nëse personi që bën kërkesën nuk është prezent, atëherë ai duhet të autorizojë një 
person, i cili do të ndjekë procedurat e duhura për marrjen e certifikatës së statusit martesor. 
C) Procedura për lëshimin e Statusit Martesor, kur personi është (i/e ve) 
Kjo procedurë aplikohet vetëm kur vdes njëri nga bashkëshortët dhe kërkuesi duhet të paraqesë këto 
dokumente: 
1. Origjinalin ose kopjen e certifikatës së lindjes; 
2. Dokumentin për identifikim personal (kopje të letërnjoftimit etj); 
3. Certifikatën e Kurorës (kopje); 
4. Certifikatën e Vdekjes së Bashkëshortit/es (kopje); 
5. Kërkesën për status martesor të plotësuar; 
6. Nëse personi që bën kërkesën nuk është prezent, atëherë ai duhet të autorizojë një person, i cili do të ndjekë 
procedurat e duhura për marrjen e certifikatës së statusit martesor. 
D. Procedura për lëshimin e Statusit Martesor në bazë të Deklaratës së dy 
dëshmitarëve për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë jetuar jashtë vendit, në 
shtetet e huaja. 
Kjo procedurë aplikohet vetëm kur nuk ekzistojnë librat origjinal amzë të lindjes dhe kërkuesi duhet të paraqesë 
këto dokumente: 
1. Origjinalin ose kopjen e certifikatës së lindjes; 
2. Dokumentin për identifikim personal (kopje të letërnjoftimit etj); 
3. Kërkesën për status martesor të plotësuar; 
4. Dokumentin për identifikim personal të dy dëshmitarëve (kopje të letërnjoftimit etj); 
5. Dëshmitarët duhet të jenë prezent përpara zyrtarit për dhënien e deklaratës; 
6. Dëshmitarët nuk duhet të kenë mbiemrin e personit, i cili aplikon për statusin martesor; 
7. Deklaratën me dy dëshmitarë tek noteri në vendbanimin e shtetit ku jeton personi, 
i cili nuk ka kurorë në atë shtet; 
8. Nëse personi që bën kërkesën nuk është prezent, atëherë ai duhet të autorizojë një person, i cili do të ndjekë 
procedurat e duhura për marrjen e certifikatës së statusit martesor. 
 
 
E. Procedura për lëshimin e Statusit Martesor në bazë të Deklaratës së dy 
dëshmitarëve për qytetarët e Kosovës, të cilët asnjëherë nuk kanë jetuar jashtë 

vendit në shtetet e huaja. 
Kjo procedurë aplikohet vetëm kur nuk ekzistojnë librat origjinal amzë të lindjes dhe 
kërkuesi duhet të paraqesë këto dokumente: 
1. Origjinalin ose kopjen e certifikatës së lindjes; 
2. Dokumentin për identifikim personal (kopje të letërnjoftimit etj); 
3. Kërkesën për status martesor të plotësuar; 
4. Dokumentin për identifikim personal të dy dëshmitarëve (kopje të letërnjoftimit etj); 
5. Dëshmitarët duhet të jenë prezent përpara ofiçarit për dhënien e deklaratës; 
6. Dëshmitarët nuk duhet të kenë mbiemrin e personit, i cili aplikon për statusin 
martesor. 
7. Nëse personi që bën kërkesën nuk është prezent, atëherë ai duhet të autorizojë një 
person, i cili do të ndjekë procedurat e duhura për marrjen e certifikatës së statusit 
martesor. 
 
F. Procedura për lëshimin e Statusit Martesor në bazë të Aktgjykimit mbi 
shkurorëzimin të qytetarëve, të cilët janë shkurorëzuar në Gjykatat e Kosovës. 
Kjo procedurë aplikohet vetëm kur ekziston Aktgjykimi mbi shkurorëzimin dhe kërkuesi 
duhet të paraqesë këto dokumente: 
1. Origjinalin ose kopjen e certifikatës së lindjes; 
2. Dokumentin për identifikim personal (kopje të letërnjoftimit etj); 
3. Kërkesën për status martesor të plotësuar; 
4. Aktgjykimin nga Gjykata mbi shkurorëzimin (kopje); 
5. Nëse personi që bën kërkesën nuk është prezent, atëherë ai duhet të autorizojë një 
person, i cili do të ndjekë procedurat e duhura për marrjen e certifikatës së statusit 
martesor. 
G. Procedura për lëshimin e Statusit Martesor në bazë të Aktgjykimit mbi 
shkurorëzimin qytetarëve, të cilët janë shkurorëzuar në Gjykatat të huaja. 
Kjo procedurë aplikohet vetëm kur ekziston aktgjykimi mbi shkurorëzimin nga Gjykata 
e huaj dhe ndërkohë pala duhet të paraqesë këto dokumente: 
1. Origjinalin ose kopjen e certifikatës së lindjes; 
2. Dokumentin për identifikim personal (kopje të letërnjoftimit etj); 
3. Aktvendimin nga Gjykata e Kosovës mbi njohjen e aktgjykimit të gjykatës së huaj 
mbi shkurorëzimin (kopje). 
4. Kërkesën për status martesor të plotësuar; 
5. Nëse personi që bën kërkesën nuk është prezent, atëherë ai duhet të autorizojë një 
person, i cili do të ndjekë procedurat e duhura për marrjen e certifikatës së statusit 
martesor. 
 
 

 

Certifikatë martese 

Nëse jeni të regjistruar në regjistrin e të martuarve, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të 
gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të martuarve për ju.  
Certifikata e martesës, vlen deri sa nuk ka ndryshime në të dhënat.  

Lidhja e KURORËS 

Procedura për lidhjen e Kurorës ndërmjet dy qytetarëve të Kosovës, 
kur asnjëra palë nuk ka jetuar asnjëherë jashtë Kosovës. 
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1. Origjinalet e certifikatave të lindjes për të dy palët, të cilat nxirren pranë vendit të lindjes të secilit 
bashkëshort; 
2. Origjinali i Certifikatës së Statusit Martesor për të dy palët, i cili merret pranë vendit të 
lindjes të secilit; 
3. Kopje e dokumentit të identifikimit të secilit (kopje e letërnjoftimit etj); 
4. Dhëndri dhe Nusja që dëshirojnë të lidhin kurorë duhen të jenë prezent gjatë lidhjes së 
kurorës; 
 
5. Dy dëshmitarë së bashku me kopjet e dokumentit të identifikimit të secilit (kopje 
letërnjoftimit) si edhe dëshmitarët duhet të jenë prezent gjatë lidhjes së kurorës. 
Dëshmitarët nuk duhet të kenë mbiemrin e palëve të cilët dëshirojnë të lidhin kurorë; 
Dokumentet e cekura më lart duhet të jenë më të reja se 6 muaj. Lidhja e kurorës bëhet pranë 
vendbanimit të palëve. 
Caktimi i terminit për lidhjen e kurorës bëhet sipas orarit të kurorave, pas plotësimit të 
dokumentacionit të përmendur më lart. 
Procedura për lidhjen e kurorës në zyrat e ofiçarisë ndërmjet dy 
qytetarëve të Kosovës, nga të cilët të paktën njëri jeton jashtë territorit 
të Kosovës dhe që nuk ka nënshtetësinë e shtetit ku jeton, por vetëm 
ka leje qëndrimi atje. 
1. Origjinalet e certifikatave të lindjes për të dy palët, të cilat nxirren pranë vendit të lindjes të secilit; 
2. Origjinali i Certifikatës së Statusit Martesor për të dy palët, i cili merret pranë vendit të 
lindjes të secilit; 
3. Për qytetarin i cili jeton apo ka jetuar një kohë të gjatë jashtë territorit të Kosovës, të 
paraqitet deklarata me dy dëshmitarë prej(noterit), që nuk ka pasur kurorë në atë shtet. 
4. Në se qytetari i Kosovës i cili jeton jashtë saj, ka pasur kurorë dhe është shkurorëzuar pranë 
Gjykatës së shtetit të huaj, Aktgjykimin e Gjykatës mbi shkurorëzimin duhet ta përkthejë 
në gjuhen shqipe dhe ta legalizojë dhe të bëjë njohjen me Aktvendim në Gjykatën e Qarkut 
në Kosovë; 
5. Certifikatë e vendbanimit për qytetarin, i cili jeton jashtë territorit të Kosovës; 
6. Kopje të pasaportës për qytetarin, i cili jeton jashtë territorit të Kosovës; 
7. Kopje të letërnjoftimit  për qytetarin e Kosovës, i cili jeton brenda territorit të Kosovës; 
8. Dhëndri dhe Nusja që dëshirojnë të lidhin kurorë duhen të jenë prezent gjatë lidhjes së 
kurorës; 
9. Dy dëshmitarë me dokumentet e identifikimit të tyre (letërnjoftimet plus kopje 
të tyre). Dëshmitarët duhet të jenë prezent gjatë lidhjes së kurorës dhe asnjëri nga ata nuk 
duhet të ketë mbiemrin e palëve të cilët dëshirojë të lidhin kurorë. 
Dokumentet e cekura më lart duhet të jenë më të reja se 6 muaj. Lidhja e kurorës bëhet pranë 
vendbanimit të palëve. 
Caktimi i terminit për lidhjen e kurorës bëhet me marrëveshje me zyrtarin, pas plotësimit të dokumentacionit të 
përmendur më lart. 
 
Procedura për lidhjen e kurorës brenda territorit të Kosovës ndërmjet  një qytetari të Kosovës dhe një 
shtetasi të huaj. 
1. Origjinalet e certifikatave të lindjes për të dy palët, të cilat nxirren pranë vendit të lindjes të secilit; 
2. Origjinali i Certifikatës së Statusit Martesor për të dy palët, i cili merret pranë vendit të 
lindjes të secilit; 
3. Certifikatat e lindjes origjinal për të dy palët, të cila nxirren sipas vendit të lindjes së 
palëve. 
4. Certifikatat e Statusit Martesorë origjinal për të dy palët, të cila nxirret sipas vendit të 
lindjes së palëve; 
5. Certifikatën e Kapacitetit Martesor, në se është i aplikueshëm për shtetin ku qytetari i/e 
huaj është nënshtetas; 
6. Certifikatën e vendbanimit të shtetasit të huaj; 
7. Kopje të pasaportës për shtetasin/en e huaj; 
8. Kopje të letërnjoftimit për qytetarin nga Kosova; 
. 

9. Shtetasi i huaj duhet të shoqërohet nga përkthyesi i tij gjatë aktit të lidhjes së kurorës. 
10. Dhëndri dhe Nusja që dëshirojnë të lidhin kurorë duhen të jenë prezent gjatë lidhjes së 
kurorës. 
11. Dy dëshmitarë me dokumentet e identifikimit të tyre (letërnjoftimet plus kopje të tyre). 
Dëshmitarët duhet të jenë prezent gjatë lidhjes së kurorës dhe asnjëri nga ata nuk duhet të 
ketë mbiemrin e palëve të cilët dëshirojë të lidhin kurorë. 
Dokumentet e cekura më lart duhet të jenë më të reja se 6 muaj. Lidhja e kurorës bëhet pranë 
vendbanimit të palëve. 
Caktimi i terminit për lidhjen e kurorës bëhet me marrëveshje me zyrtarin e ofiçarisë, pas 
plotësimit të dokumentacionit të përmendur më lart. 

 

Certifikatë vendbanimi  

Nëse jeni të regjistruar në regjistrin e vendbanimit, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të 
gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i vendbanimit për ju.  
Dokumentet e nevojshme. 
-Kopja e Certifikatës se lindjes, 
-Kopja e Certifikatës se kurorës për të martuarit 
-Kopja e letërnjoftimit 
-Dëshmi adrese. 
 

 

Certifikatë vdekjeje 

Nëse personi në fjalë është i regjistruar në regjistrin e të vdekurve, mund t`ia bëni 
kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të vdekurve.  
Nëpunësi kompetent duhet ta bëj verifikimin e drejtpërdrejtë në regjistrin përkatës të 
gjendjes civile apo në dosjen fizike pas konstatimit se janë plotësuar këto kushte:  

• Kërkesa për regjistrimin e vdekjes,  
• Vërtetimi mbi vdekjen nga institucioni shëndetësor, nëse vdekja ka ndodhur në 

institucionin shëndetësor publik ose privat,  
• Certifikata e lindjes,  
• Certifikata e martesës për ata që kanë qenë të martuar.  
• Fotokopja e dokumentit të identifikimit ose dokumenti i udhëtimit i personit për 

të cilin kërkohet certifikata,  
• Dëshmia e dy dëshmitarëve që e kanë parë me sy të vdekurin ose e kanë bërë 

identifikimin e kufomës pa ndonjë dyshim nëse vdekja ka ndodhur jashtë 
institucionit shëndetësor.  

• Certifikata e vdekjes, internacionale ose ekuivalenti, nga shteti ku ka ndodhur 
vdekja, kur vdekja ka ndodhur jashtë,  

• Certifikata e vdekjes e lëshuar vetëm pasi jetë bërë regjistrimi në regjistrin e 
gjendjes civile të të vdekurve.  
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Nëse vdekja ndodhë jashtë shtetit, duhet certifikata origjinale e vdekjes e lëshuar nga 
shteti i huaj, kopja e dokumentit të identifikimit të personit të vdekur dhe kopja e 
dokumentit të paraqitësit të kërkesës për regjistrimin e faktit të vdekjes.  
Certifikata e vdekjes, vlen përgjithmonë.  
 
Procedura për Regjistrimin e Faktit të Vdekjes 
A) Procedura për Regjistrimin e Faktit të Vdekjes, e cila ka ndodhur në 
institucionin shëndetësor (p.sh spital) brenda territorit të Mitrovicës. 
Kërkuesi duhet të prezantojë këto dokumente: 
1. Kërkesën për regjistrim të faktit të vdekjes të plotësuar; 
2. Raportin mjekësor; 
3. Kopje të certifikatës së lindjes të personit të vdekur; 
4. Kopje të certifikatës së kurorës të personit të vdekur, nëse ka qenë i kurorëzuar; 
5. Kopje të dokumentit të identifikimit (letërnjoftimin) të personit të vdekur; 
6. Kopje të dokumentit të identifikimit (letërnjoftimin), të paraqitësit së kërkesës. 
Regjistrimi i faktit të vdekjes bëhet pranë vendit të vdekjes së personit. 
 
B. Procedura për regjistrimin e faktit të vdekjes, e cila ka ndodhur jashtë 
institucionit shëndetësor ( spital) në shtëpi brenda territorit të Mitrovicës. 
Kërkuesi duhet të paraqesë këto dokumente: 
1. Kërkesën për regjistrim të faktit të vdekjes të plotësuar; 
2. Kopje të certifikatës së lindjes së personit të vdekur; 
3. Kopje të certifikatës të kurorës së personit të vdekur, nëse ka qenë i kurorëzuar; 
4. Kopje të dokumentit të identifikimit (letërnjoftimin) të personit të vdekur; 
5. Kopje të dokumentit të identifikimit (letërnjoftimin), të paraqitësit së kërkesës; 
6. Kopje të dokumentit të identifikimit (letërnjoftimin) të dy dëshmitarëve që kanë 
marrë pjesë në varrimin e të ndjerit apo kanë qenë dëshmitarë në momentin e 
vdekjes së të ndjerit. Dëshmitarët duhet të jenë prezent dhe të dëshmojnë përpara 
zyrtarit gjatë regjistrimit të faktit të vdekjes. 
Rastin e vdekjes mund ta paraqesin pasardhësit e personit të vdekur, e nëse nuk ka 
pasardhës atë mund ta bëjnë të afërmit, dhe nëse nuk ka të afërm atëherë personat që kanë 
marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të të ndjerit, apo personat që janë në dijeni për 
rastin e vdekjes. 
Regjistrimi i faktit të vdekjes bëhet sipas vendit të vdekjes së personit. 
C. Procedura për regjistrimin e faktit të vdekjes, e cila ka ndodhur jashtë territorit 
të Kosovës në shtetet e huaja. 
Kërkuesi duhet të paraqesë këto dokumente: 
1. Kërkesën për regjistrimin e faktit të vdekjes të plotësuar; 
2. Certifikatën e vdekjes (origjinalin) të personit të vdekur, të lëshuar nga shteti ku 
ka vdekur personi; 
3. Certifikatën e Kurorës, nëse ka kurorë; 
4. Kopjet e dokumenteve të identifikimit (letërnjoftimit etj) të personit të vdekur; 
5. Kopjet e dokumenteve të identifikimit (letërnjoftimit etj) të paraqitësit të kërkesës 
për regjistrimin e faktit të vdekjes. 
Regjistrimi i këtij fakti të vdekjes bëhet në vendbanimin më të fundit në Kosovë, të personit të vdekur. 
 
 
 
 
Certifikata e bashkësisë familjare 
Deklaratën e bashkësisë familjare, e lëshon Zyra e Gjendjes Civile sipas detyrës zyrtare 
ose pas kërkesës me shkrim nga personi i interesuar.  
 
Procedura për lëshimin e Deklaratës për Bashkësinë Familjare 
Për të marrë “Deklaratën për Bashkësinë Familjare”, personi duhet të prezantojë këto 

dokumente: 
1. Formularin e plotësuar të “Kërkesës për Deklaratën për Bashkësinë Familjare”; 
2. Kopje e dokumentit të identifikimit (kopje të letërnjoftimit për vete dhe për anëtarët  e familjes me të cilët 
jeton në bashkësinë familjare, ndërsa për anëtarët jomadhorë të familjes 
duhet të paraqitet kopja e certifikatës së lindjes); 
3. Ky lloj dokumenti nxirret pranë vendbanimit të personit që bën kërkesën. 
 
Nëse kërkuesi ka dikë që është i varur prej tij dhe duhet cekur në certifikatë, atëherë 
personat duhet të jenë pranishëm dhe të prezantojnë kopjet e dokumenteve të 
identifikimit të tyre.  
Certifikata mbi bashkësinë familjare vlen 6 muaj nga data e lëshimit. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


