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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

Ekstrakti i regjistrimit tregtar për të 
dhënat e subjektit (Person fizik, 
Shoqëri me përgjegjësi të
kufizuar)

Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë;
Qendra Kombëtare e 
Biznesit.

Po

1 NIPTI

Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë;
Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve

Po

2
Vendimi i Gjykatës për regjistrimin 
e subjektit në regjistrin e 
organizatave joftimprurëse

Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Tiranë

Po

1 Nipti

Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë;
Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve

Po

2
Dokumenti i aktit të krijimit/ statuti/ 
rregullorja

Këshilli i Ministrave Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Portali e-Albania;
Agjencia Kombëtare e ISBN-së 
(Biblioteka Kombëtare e 
Shqipërisë);

Kudo në vend;
Tiranë

Online në portalin e- 
albania.al
Sheshi "Skënderbej"

24 orë (online);
BKSH: E hënë - e premte, 
ora 08:00 - 16:00

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

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

Ligj Nr. 9616, datë 27.9.2006 "Për librin në Republikën e Shqipërisë'", i ndryshuar;
Ligj Nr. 8576, datë 3.2.2000 "Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë";
Rregullorja e funksionimit të Agjencisë Kombëtare të ISBN-së;
Statuti i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë;
Rregullorja e brendshme për organizimin dhe funksionimin e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë.

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

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                               Me e-mail

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë (BKSH)

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
BKSH web: www.bksh.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

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

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

Brenda një afati 24-orësh, llogaritur në ditë pune, pas dorëzimit të kërkesës nga ana e botuesit.

ISBN & CIP (Katalogimi i librit në botim)

1 vit

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

Botues/ shtëpi botuese: 

Organizatat, shoqatat, institutet, qendrat, fondacionet, organizatat jofitimprurëse etj. : 

Institucionet shtetërore (ministri, qendra, universitete, akademi, institute, banka etj.) : 

6. Ku mund të aplikoj?

KARTELË INFORMATIVE

Pajisja me ISBN (International Standard Book Number)

Agjencia Kombëtare e ISBN-së pajis me identifikues të gjitha shtëpitë dhe entet botuese, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre 
botuese brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
Shërbimi ofrohet pas lidhjes së kontratës vjetore ndërmjet Agjencisë Kombëtare të ISBN-së dhe botuesve
Agjencia Kombëtare e ISBN-së pajis me identifikues të gjitha shtëpitë dhe entet botuese, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre 
botuese brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
Shërbimi ofrohet pas lidhjes së kontratës vjetore ndërmjet Agjencisë Kombëtare të ISBN-së dhe botuesve.
Bizneset (shtëpitë botuese),OJF-të, institucione publike / private, Institucione të Arsimit të Lartë, shoqata, fondacione etj. të 
regjistruara brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, që kanë objekt të veprimtarisë së tyre botimet.


