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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 me shkrim Aplikanti Po
Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari
Inspektorati Shtetëror Teknik 
Industrial;
Drejtoria e Inspektimit të 
Pajisjeve dhe Instalimeve 
Elektrike, DIPIE

Tiranë
Rruga: "M. Gjollesha", Nr. 
56, 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

10 000 Lekë për palët e treta nuk ka nuk ka
Në sportelin e një banke, 
brenda institucionit

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?

KARTELË INFORMATIVE

Akt ekspertize për rastet e avarive dhe aksidenteve

Në sistemet tekniko-shoqërore aktet e ekspertimit teknik të aksidenteve përbëjnë elemetet thelbësore të përmirësimit të 
legjislacionit (ligjeve dhe VKM) dhe standarteve në fushën e sigurisë.

Bën transparencën e plotë të aksidentit dhe i siguron nëpërmjet aktit të ekspertimit teknik të aksidentit materialin shkresor si 
referencë  lidhur me trajtimin e metejshëm administrative, hetimor e gjyqësore të aksidentit.

Subjektet elektrike të shpërndarjes të transmetimti dhe prodhimit të energjisë elektrike, subjekte private lidhur me pasojat e 
shkaktuara nga eletriciteti, subjekte publike si enti rregullator, prokuroria ,gjykata si dhe cdo qytetar  i cili ka interes lidhur 
me aksidentin për arsye të përfshirjes së një pjestari të familjes në aktin e ekspertimit.
Biznesi/ Sektori Publik/ Gjykata/ Prokurori/ Personat Fizik

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?

Brenda 7 ditëve

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

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

Ligji nr. 8734 datë 01.02.2001 " Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve elektrike", i ndryshuar.  Neni 
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Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Akt ekspertimit teknik

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI)

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
ISHTI: www.ishti.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


