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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 Kërkesa për regjistrim Aplikanti Po

2
Të dhënat teknike të dosjes së 
plehut

Aplikanti Po

3
Shkresa pagesës, shoqëruar 
nga mandati i pagesës

Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural dhe banka

Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural

Tiranë
Bulevardi "Dëshmorët e 
Kombit", Nr. 2

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

Plehra të thjeshtë të azotit, 
fosfatike, potasike- 20 000 lekë;
Plehra të përbërë: NPK, NP, NK, 
PK- 30 000 lekë
Plehra të lëngshme; plehra me 
përmbajtje të lëndëve ushqyese 
dytësore; me përmbajtje 
mikroushqyese- 25 000 lekë

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

Regjistrimi i plehrave për bimësinë

Përcaktimin e detyrimit për regjistrimin e plehrave që nuk kanë emërtimin "EC Fertilizers".

Regjistrimi të ndihmojë në ruajtjen e jetës dhe të shëndetit të njerëzve e të kafshëve dhe në mbrojtjen e konsumatorit, ruajtjen e 
tokës dhe mbrojtjen e mjedisit. Aplikantët i nënshtrohen kërkesave dhe procedurave të barabarta në regjistrimin e plehrave për 
përdorim për bimësinë

Subjekte fizik/ juridik

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?

Deri 3 muaj

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

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

Ligji nr. 10390, datë 03.03.2011, "Për plehrat e përdorimit për bimësinë".
Vendimi i KM nr. 923, datë 21.12.2011, "Për përbërjen, funksionimin e detyrat e Komisionit të Vlerësimit dhe Regjistrimit të 
Plehrave për Përdorim për Bimësinë, si dhe procedurat e hollësishme për regjistrimin e vlerësimin e tyre".

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

Certifikatë

Deri 10 vjet

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                                Me e-mail

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR)

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
MBZHR web: www.bujqesia.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


