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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

Inspektoriati Shtetëror Teknik 
dhe Industrial
Protokolli i ISHTI

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
Shërbim pa pagesë Nuk ka 

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

Vërtetim për respektimin e kërkesave të standardit teknik të naftës dhe nënprodukteve të saj

Në plotësim të informimit të kerkuesit mbi kontrollin cilësor të kryer në laboratore

Dhënia e vërtetimit mbështetur në të dhënat e Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial

Këtë shërbim e përfitojnë Biznese dhe Persona Juridik (sha + shpk, objekt i ligjit 8450.)

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 10 ditëve

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

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

Ligji nr. 8450, datë 24.02.1999, "Për Përpunimin, për Transportin dhe Tregtimin e Naftës, të Gazit dhe Nënprodukteve të 
tyre, i ndryshuar";
VKM nr.147, datë 21.03.2007, "Për cilësinë e lëndëve djegëse, benzinë dhe diezel"
VKM nr.781 Datë 14.11.2012, "Për cilësinë  e lëndëve të djegshme, të lëngshme, për përdorim teknik civil e industrial, si 
dhe për përdorim në mjetet e transportit ujor (detar,lumor dhe liqenor)"
Urdhër nr. 6, datë 09.01.2015, "Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe 
tarifat përkatëse"

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

Vërtetim që subjekti ka marrë ose jo;
Vendim Gjobe për periudhën që kërkohet.

Vetëm për periudhën e kërkuar nga subjekti deri në momentin e nxjerrjes së vërtetimit nga ISHTI

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


