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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
2 Formulari i projektit Aplikanti Po

3
Projekti një kopje origjinale 
dhe një të noterizuar

Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe 
Industrial;
Zyra e protokollit

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

5000- 50 000 lek sipas fuqisë së 
instaluar në KVA referuar të 
dhënave teknike të pasqyruara në 
projektin elektrike.

Nuk ka 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?

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

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

Ligji nr.10489,  date 15.12.2011 "Për tregtimin dhe mbikqyrjen e tregut të produkteve joushqimore",
Ligji nr 8734 date 01.02.2001" i ndryshuar "Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve dhe instalimeve elektrike", Neni 
7,  Pika 3

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

Akt miratimi projekti

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

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?

Nga 7 deri në 15 ditë

KARTELË INFORMATIVE

Miratimi i projektit elektrik

Përcaktimi i përgjegjësive dhe parandalimi i gabimit që në fazën e projektit elektrik

Kontrolli i çdo flete të projektit elektrik dhe relacionit teknik që shoqëron projektin elektrik, duke mundësuar mënjanimin e 
kostove suplementare të klientit

Bizneset dhe personat e vetëpunësuar, qytetar dhe të gjithë të tjerët (Instalimet mbi 20 kvA)


