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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 Detyra e projektimit
Aplikanti/ Personi i 
autorizuar

Po

2
Kërkesa e investitorit drejtuar 
Institutit të Ndërtimit

Aplikanti/ Personi i 
autorizuar

Po

3 Liçensa e Firmës Investitore
Ministria e Infrastrukturës 
dhe Energjisë

Po

4
Nipti i investitorit dhe shoqërisë 
projektuese

Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë

Po

5 Plani vendor i detajuar Bashki Po

6
Preventivi i objektit i firmosur 
nga grupi preventivues

Institucion i pavarur Po

7

Projekti hidrosanitar i sigluar 
nga ing.hidroteknik (kanalizime, 
ventilim, ngrohje, mbrojtje  nga 
zjarri) dhe relacioni përkatës

Institucion i pavarur Po

8
Projekti konstruktiv dhe 
relacioni teknik , llogaritjet 
analitike

Institucion i pavarur Po

9 Specifikimet teknike Institucion i pavarur Po

10

Studimi gjeologo- inxhinierik i 
sheshit të ndërtimit dhe Studimi 
Inxhiniero-sizmiologjik, për 
objekte mbi 8 kate. Për shkolla 
kopshte çerdhe studim 
inxhiniero- sizmiologjik

Institucion i pavarur Po

11 Vlerësimi i ndikimit në mjedis
Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit

Po

12 Licenca e inxhinierit hidroteknik
Ministria e Infrastrukturës 
dhe Energjisë

Po

13
Projekti elektrik i sigluar nga 
inxhinieri elektrik dhe   relacioni  
përkatës

Institucion i pavarur Po

14 Licenca e inxhinierit elektrik
Ministria e Infrastrukturës 
dhe Energjisë

Po

15 Licensa e konstruktorit
Ministria e Infrastrukturës 
dhe Energjisë

Po

16
Deklaratë noteriale e 
konstruktorit mbi hartimin e 
projektit

Noteri/ Inxhinieri konstruktor Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Instituti i Ndërtimit Tiranë
Rruga "Myslym Keta", 
Brar 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

Referuar , Vendimin nr.1055 
dt.22.12.2010 "Për vendosjen e 
oponencës teknike per projektet 
e veprave te ndërtimit" VKM nr. 
354/2016 "Për miratimin e 
manualit të tarifave për shërbime 
në planifikim territori, projektim, 
mbikëqyrje dhe kolaudim"

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

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

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?

30 ditë nga plotësimi i të gjithë dokumentacionit tekniko-ligjor

KARTELË INFORMATIVE

Oponenca Teknike për projekte ndërtimore

Oponenca teknike e projekteve të ndërtimit ka si qëllim kontrollin e projekteve e veprave të ndryshme inxhinierike të tilla si 
godina, rrugë, ujësjellësa, vepra arti etj konform kushteve teknike të projektimit në fuqi në vendin tonë.
Shërbimi ka si objektiv kryesor rritjen e cilësisë së projekteve para fazës së marrjes së lejes së ndërtimit nga organet 
kompetente
Përfituesit e këtij shërbimi janë entet investitore duke përfshirë subjekte shtetërore dhe private



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

Ligjin Nr.8402,dt.10.09.1998  "Për kontrollim dhe disiplinimin e punimeve në ndërtim" 
VKM nr. 354/2016"Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe 
kolaudim"
Neni 6, ne Vendimin nr.1055 dt.22.12.2010 "Për vendosjen e oponencës teknike per projektet e veprave te ndërtimit" ne 
Urdhrin e Ministrit Nr.197/2014 "Për miratimin e kushteve te përgjithshme te marrëveshjes per kryerjen e oponencës teknike 
për projektet e veprave te ndërtimit",  
Urdhër i Ministrit nr. 225 "Për krijimin e Institutit të Ndërtimit", 

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

Raporti i Oponences teknike

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Instituti i Ndërtimit (I.N)

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
I.N web:www.institutindertimit.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

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


