KARTELË INFORMATIVE
AL091073
1. Emri i shërbimit

Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Kërkesë ligjore për rregullimin e aktivitetit të ormexhimit nëpërmjet licencimit

3. Çfarë ofron ky shërbim?

Ky shërbim i jep të drejtën qytetarit për të ushtruar aktivitetin e ormexhimit

4. A jam përfitues?

Subjekte tregtare në fushën e shërbimeve portuale
Nr

Lloji

Nga lëshohet?

Vlefshmëria

Dokumentet Shoqëruese për subjektet tregtare:
Aplikanti

1

Dokument identifikimi

2

Nëse personi që paraqitet në Qendrën
Kombëtare të Biznesit (QKB) nuk është
përfaqësuesi ligjor, nevojitet:
Aplikanti / Noteri
a. Prokurë noteriale për personat fizikë;
b. Autorizim nga subjekti për personat
juridikë

Dokumente provuese:

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

1

Formularin e autodeklarimit (sipas
formatit të QKB-së)

Aplikanti

2

Pasaportën e detarit

Aplikanti

3

Dokument që provon eksperiencë
pune në det, për të paktën 3 (tre) vjet
në veprimtari portuale

Drejtoria e Përgjithshme
Detare

4

Një mjeti lundrues për shërbim pilotimi,
me dokumentacionin e mëposhtëm:
i) dëshmi e aftësisë së lundrimit për
mjete të vogla. Në rastet kur e merr me
qira, e shoqëruar nga kontrata
noteriale për marrjen me qira, e cila të
Drejtoria e Përgjithshme
jetë me afat për jo më pak se 4 vjet
Detare
dhe të përdoret ekskluzivisht nga
subjekti që do të licencohet;
ii) dëshmi e aftësisë për drejtuesin e
mjetit

5

Certifikatë nga prodhuesi i mjetit
lundrues

6

Certifikata e sigurisë së mjetit lundrues Shoqëria Klasifikuese

7

Mjet të vogël lundrimi për shërbim
asistence të vërtetuar nga “Dëshmi e
aftësisë së lundrimit për mjet të vogla”.
Në rastet kur e merr me qira, e
Drejtoria e Përgjithshme
shoqëruar nga kontrata noteriale për
Detare/Aplikanti
marrjen me qira, e cila të jetë me afat
për jo më pak se 4 vjet dhe të përdoret
ekskluzivisht nga subjekti që do të
licencohet

8

Sistem radiosh stacional që të
mundësojnë komunikimin me
stacionin qendror dhe të gjithë aktorët
e përfshirë në procesin e hyrje-daljeve
të mjeteve lundruese në port.
Vetëdeklarim ose vërtetim nga
shoqeria ofruese e shërbimit

1-2

Prodhuesi i mjetit lundrues

Aplikanti / Shoqëria ofruese e
shërbimit

AL091073_QKB.xlsx

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

9

Vetëdeklarim që ka në përdorim
pajisjet e nevojshme personale, si
veshje me logon/emrin e subjektit,
pajisje dhe veshje fosforeshente,
elektrik dore, gaxhaman, radiomarrëse,
Aplikanti
kaskë dhe pajisje të tjera specifike të
nevojshme për ushtrimin e aktivitetit, të
cilat të jenë të pajisura me certifikata
nga prodhuesi (sipas formatit të QKBsë)

10

Vetëm për personat juridik:
Kontratat e punës me ormexhatorët e
punësuar dhe drejtuesit teknikë të
Aplikanti
kenë eksperiencë mbi 4 vjet në fushën
e shërbimeve operacionale, si edhe
kualifikimet përkatëse.

11

Mandatpagesa

Banka

Zyrat pritëse

Qyteti

Adresa e sporteleve

Orari

Sporteli i shërbimit të Qendrës
Kombëtare të Biznesit (QKB)

Tiranë

Bulevardi Zhan D'Ark (ishHoteli i Oficerave), pranë
Ministrisë së Jashtme

Nga e hëna deri të enjten,
ora 9.00 – 14.00;
të premten, ora 9.00 – 13.00

Niveli 1

Niveli 2

Niveli 3

Niveli 4

Tarifa bazë

Tarifa shtesë

Mënyra e pagesës

100 lekë

Tarifa sektoriale
Komisionet bankare eventuale

Me para në dorë te sporteli/arka e institucionit;
Sporteli i një banke brenda institucionit;
Sporteli i një banke jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

24 ditë

10. Çfarë përfitoj?

Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së omerxhimit

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

1 vit kur aplikohet për herë të parë
3 vjet në rast përsëritje

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?
14. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Me postë

Me internet

Kontakto në:

Oraret e hapura
E hënë - E premte ora 07:00 - 21:00
E shtunë ora 07:00 - 14:00

Tel:
11800
e-mail: Informacion@adisa.gov.al
Në sportele

Me e-mail

Me postë

Me internet

Me e-mail

• Kodi Detar i Republikës së Shqipërisë”
16. Cila është baza ligjore e • Udhëzim Nr. 2565, datë 23.5.2016, “Mbi përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e
këtij shërbimi?
veprimtarive të shërbimeve portuale, shkaqet e pezullimit apo revokimit të tyre”
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