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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 Aplikanti Po
Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari
Instituti i Gjeografisë dhe 
Infrastrukturës Ushtarake                                                                                                                            
Sektori i Menaxhimit të 
Informacionit Arkivor

Tiranë
Rruga "e Dibrës", Garnizoni 
Skënderbej

E hënë -  e enjte, ora 08:00 - 
16:30                                    
E premte 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

8000 lekë për decimetër katror Nuk ka
Në një bankë (ose në disa 
banka), jashtë 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

Kopje të Hartave të vjetra me Rëndësi Historike Kombëtare

Plotësimi i kërkesave dhe nevojave për gjeoinformacion

Vënia në dispozicion e këtij materiali i shërben të interesuarve për zhvillimin e veprimtarive, projekteve, kërkimeve e 
studimeve në fushat e hartografisë, gjeodezisë, topografisë, mbrojtjes, ekonomisë etj si dhe qytetarëve të thjeshtë.

Institucionet shtetërore dhe private, studiuesve, kërkuesve, studenteve e qytetarëve të thjeshtë.

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?

2 ditë

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

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

• Ligji i Parlamentit Nr.8907, datë 06.06.2002 " Mbi funksionimin e Institutit Gjeografik Ushtarak të Shqipërisë" i ndryshuar,  
• VKM nr.424, datë 09.07.1998 " Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave" 
• Udhëzimi i Përbashket të Ministrit të Mbrojtjes nr. 4, datë  11.03.2013 dhe Ministrit të Financave nr. 937/3, datë19.03.2013 
"Për klasifikimin  dhe kriteret e përdorimit të të ardhurave që krijojnë dhe administrojnë institucionet buxhetore të Ministrisë 
së Mbrojtjes".

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

Fragment i skanuar nga harta e vjetër dhe i vërtetuar me origjinalin  si dhe një shkresë përcjellese ku vërtetohet se 
institucionit ose personit të interesuar i  vihet në dispozicion materiali

1 Vit

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake (IGJIU)

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;
IGJIU web: www.mbrojtja.gov.al/index.php
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

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


