
AL065015

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 nga 

subjekti i interesuar

Instituti Kombëtar i 

Regjistrimit të Trashëgimisë 

Kulturore

Po

2
Formulari standard i 

aplikimit

Instituti Kombëtar i 

Regjistrimit të Trashëgimisë 

Kulturore

Po

3 Faturë për arkëtim

Instituti Kombëtar i 

Regjistrimit të Trashëgimisë 

Kulturore

Po

4

Mandat pagesën përkatëse 

sipas numrit total të 

objekteve për llogari të 

IKRTK-së

Bankë e Nivelit të Dytë Po

5
Pasaportën përkatëse për 

çdo objekt

Instituti Kombëtar i 

Regjistrimit të Trashëgimisë 

Kulturore

Po

6

Vërtetim nga organet 

tatimore, që vërtetojnë se 

personi i interesuar nuk ka 

detyrime ndaj tyre

Drejtoria Rajonale  e 

Tatimeve
Jo

1 Akt Themelimi i shoqërisë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Po

2 Statuti i shoqërisë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Po

3 Vërtetim nga Gjykata Gjykata e Rrethit Gjyqësor Po

4 Vërtetim nga Prokuroria Prokuroria e Rrethit Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Instituti Kombëtar i Regjistrimit të 

Trashëgimisë Kulturore
Tiranë

Adresa: Rr. Aleksandër 

Moisiu, Nr.76, ish 

Kinostudio Shqipëria e Re, 

kati 3-të Tiranë, Shqipëri,

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

100 (njëqind) lekë -  Formular 

standard i aplikimit,  proçedurë 

Komision Vlerësimi, te plotësuar 

pranë Qendrës Kombëtare te 

Inventarizimit

5 000 (pesë mijë) lekë-  Për çdo 

objekt

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?

KARTELË INFORMATIVE

Vlerësimi i objekteve të trashëgimisë kulturore të luajtshme, në pronësi private që dalin jashtë territorit të Republikës së 

Shqipërisë

Kryerja e procedurave të vlerësimit të objekteve të trashëgimisë kulturore të luajtshme  në pronësi private, me qëllim 

miratimin e lejes për qarkullimin e objekteve jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Komisioni i Vlerësimit vlerëson objektet trashëgimi kulturore, në pronësi private, të luajtshme që dalin jashtë territorit të 

Republikës së Shqipërisë. 

Nëpërmjet akt vlerësimit  i rekomandon Ministrit të Kulturës nxjerrjen ose jo të objektit/eve jashtë territorit  të RSH

Personat fizik/ juridik

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

Për individ:

Për subjektet : 

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

20 ditë (e përcaktuar në VKM)

Leja me afat të përcaktuar për nxjerrjen e objektit/ve Trashëgimi Kulturore jashtë territorit të vendit, e miratuar me Urdhër 

Ministri të  Kulturës

Me afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

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

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore (IKRTK ish-QKIPK)

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

IKRTK web: http://ikrtk.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



16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

Vendimi i Këshillit Ministrave Nr.795, datë 26.11.2003, "Për ngritjen, përbërjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të 

Përhershëm të vlerësimit të objekteve të trashëgimisë kulturore, në pronësi private, të luajtshme dhe kriteret shkencore e 

procedurat e vlerësimit të këtyre objekteve, ndryshuar me Vendimin e Këshillit Ministrave Nr.306 datë 23.05.2018";

Udhëzimi Nr.2 datë 18.03.2004 Për procedurat e lëvizjes së objekteve të trashëgimisë kulturore, të luajtshme me vlera të 

vecanta. kombëtare dhe unikale, për ruajtjen, restaurimin, studimin,  dhe ekspozimin jashtë territorit të Republikës së 

Shqipërisë;


