KARTELË INFORMATIVE
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

AL042071
Miratim i dokumentacionit teknik që shoqëron lejet zhvillimore/ ndërtimore (Projektin e Mbrojtjes nga Zjarri) te objekteve me
rëndësi ekonomike dhe strategjike
Miratimi i projektit për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin është pjesë përbërëse e dokumentacionit që kërkohet për lëshimin e
lejes së zhvillimit/ndërtimit. Projektet për të gjitha llojet e ndërtimeve dhe administrimin e zonave të mbrojtura etj., përfshijnë
edhe projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin.

3. Çfarë ofron ky shërbim? Miratimin e projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit
4. A jam përfitues?

Subjektet juridike
Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Lloji

1

Po

2

Projekti i mbrojtes nga zjarri që
shoqëron dokumentacionin
tekniko- ligjor të lejeve të
Projektuesi
zhvillimit /ndërtimit të objekteve
me rëndësi ekonomikestrategjike kombëtare

Po

Zyrat pritëse

Relacioni teknik i cili hartohet
nga strukturat e shërbimit
vendor
Certifikata e ekspertit zjarrfikës
e noterizuar
Ekstrakti i Qendrës Kombëtare
të Biznesit
Qyteti

Ministria e Brendshme

Tiranë

Sheshi "Skënderbej" nr.3
Tiranë

Niveli 1

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i formularit
të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

4
5

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Tarifa bazë

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Aplikanti

Po

Aplikanti/ Noteri

Po

Qendra Kombëtare e
Biznesit
Adresa

Tarifat variojnë dhe përcaktohen
sipas VKM nr. 285, datë
27.6.2002, referuar
VKM 285 datë 27.06.2002 "Për
tarifat e shërbimeve që kryen
policia e mbrojtjes nga zjarri dhe
shpëtimit ndaj shtetasve dhe
personave, juridike e fizike,
vendas e të huaj ".

Po
Orari
E hënë- e enjte: ora 08:0016.30
E premte: ora 08:00- 14:00
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Në një bankë (ose në disa
banka), jashtë institucionit

7 ditë
Miratimi i projektit

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Pa afat

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit (DPSHMZSH)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
MB web: mb.gov.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Kërkesë Drejtorisë së Mbrojtjes
nga Zjarri dhe Shpëtimit për
Projektuesi/ Aplikanti
miratimin e projektit të mbrojtes
nga zjarri
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6. Ku mund të aplikoj?

Dokumenti lëshohet nga:

Në sportele

Me postë

Me postë

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

E-albania

Me e-mail

Orari
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike:
E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në zbatim të pikës 2 të nenit ligjit 152/ 2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit"
16. Cila është baza ligjore e VKM nr. 285, datë 27.6.2002, referuar
VKM 285 datë 27.06.2002 "Për tarifat e shërbimeve që kryen policia e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ndaj shtetasve dhe
këtij shërbimi?
personave, juridike e fizike, vendas e të huaj "

