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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1 Kërkesë
Instituti Kombëtar i 
Regjistrimit të Trashëgimisë 
Kulturore

Po

2
Deklaratë përpara 
punonjësit të IKRTK-së

Instituti Kombëtar i 
Regjistrimit të Trashëgimisë 
Kulturore

Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Instituti Komëtar i Regjistrimit të 
Trashëgimisë Kulturore

Tiranë

Rruga:"Aleksandër Moisiu", 
Nr.76, ish Kinostudio 
"Shqipëria e Re", kati 3-të, 
Tiranë

E hënë - E enjte,   Ora 08:00-
16:30
E premte ,   Ora 08:00-14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i 
formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Shërbim pa pagesë Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                        Me postë                         Web-i i Institucionit                          Me e-mail

Ligji Nr.27/2018 "Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë";
Ligjin Nr. 10325 datë 23.09.2010 "Për bazat e të dhënave shtetërore"; 
Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 945 datë 02.11.2012 "Për miratimin e rregullores Administrimi i sistemit të bazave të të 
dhënave shtetërore";
Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.142 datë 27.03.1995 "Për krijimin e Qendrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive 
Kulturore";
Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 710 datë 21.08.2913 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së 
informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit";
Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.278 dt.16.05.2018 "Për krijimin e Bazës së të Dhënave Shtetërore Regjistri Kombëtar i 
Pasurive Kulturore (RKPK)";

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

Vërtetim

E përhershme

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore (IKRTK ish-QKIPK)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

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

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

1-2 ditë (Në rast se subjekti kërkon vetëm vërtetim mbi regjistrimin, statusin dhe pronësinë e objekteve pasuri kulturore në 
Bazën e të Dhënave Shtetërore "Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)")
1-7 ditë (Në rast se kërkesa nga subjekti i interesuar shoqërohet me procedurë të regjistrimit të objekteve pasuri kulturore 
në Bazën e të Dhënave Shtetërore "Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)")
5 ditë (për ata që aplikojnë nëpërmjet postës/portalit e-Albania

KARTELË INFORMATIVE

Lëshim vërtetimi për objektet pasuri kulturore të regjistruara në bazën e të dhënave shtetërore "Regjistri Kombëtar i 
Pasurive Kulturore (RKPK)"
Paisje me vërtetim mbi  regjistrimin, statusin dhe pronësinë e objekteve pasuri kulturore në bazën e të dhënave shtetërore 
"Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)" për subjektin e interesuar.

Vërtetim mbi objektet e regjistruara në bazën e të dhënave shtetërore "Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)" për 
subjektin e interesuar.
Përcaktimin e statusit të objekteve me qëllim kryerjen e procedurave dhe monitorimin e qarkullimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar të objektit.
Përcaktimin e pronësisë/posedimit mbi objektet pasuri kulturore të regjistruara në bazën e të dhënave shtetërore "Regjistri 
Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)" (për çdo person fizik/juridik në cilësinë e pronarit/poseduesit)

Përfituesi i shërbimit është çdo person fizik/juridik  në cilësinë e pronarit/poseduesit të objekteve pasuri kulturore të 
regjistruara në bazën e të dhënave shtetërore "Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)"


