KARTELË INFORMATIVE
AL016001
1. Emri i shërbimit

Çertifikatë për personat fizikë/juridikë për ushtrimin e aktivitetit të ekspertit zjarrfikës privat

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Pajisja e subjekteve fizik dhe juridik me certifikatën e ekspertit zjarrfikës privat

3. Çfarë ofron ky shërbim?

Pajisja me certifikatën e ekspertit privat zjarrfikës. i cili harton projektet e mbrojtjes nga zjarri, kryen aktin e ekspertizës për
zjarrin e rënë, kryen trajnime në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit sipas dispozitave të ligjit 152/2015

4. A jam përfitues?

Përfituesit e shërbimit janë subjektet fizike dhe subjektet juridike
Nr

Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Aplikanti

Po

Aplikanti

Po

Aplikanti dhe Noteri

Po

Qendra Kombëtare e
Biznesit

Po

Aplikanti

Po

Aplikanti

Po

Drejtoria Rajonale e
Tatimeve

Po

Aplikanti

Po

Aplikanti

Po

Aplikanti/ Noteri

Po

Subjektet fizike :
1
2
3
4
5
6
7

8

Kërkesë për pajisjen me
certifikatën e ekspertit
zjarrfikës privat
Jetëshkrim
Fotokopje e noterizuar e
diplomës
Akti i regjistrimit të subjektit
sipas legjislacionit në fuqi
Fotokopje e dokumentit të
identifikimit
1 fotografi
Vërtetim nga organet
tatimore për shlyerjen e
detyrimeve nga ana e
subjektit
Dokumentancioni teknik
justifikues, vërtetime,
referenca të lëshuara nga
subjekte, institucione apo
organizata,certifikata kursi
apo specializime që kanë
lidhje me fushën e
mbrotjes nga zjarri

Subjektet juridike :
1
5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

2

3

Kërkesë për pajisjen me
certifikatën e ekspertit
zjarrfikës privat
Fotokopje e noterizuar e
diplomës e drejtuesit teknik
dhe fotokopje e dokumentit
të identifikimit

Kontratë të lidhur me
subjektin juridik të emërtuar
drejtues teknik me kohë të
plotë pune dhe të jetë i
Aplikanti
hartuar para noterit (Llojet e
dokumenteve provuese
lidhur me kriteret e
posaçme)
Vërtetim nga organet
tatimore për shlyerjen nga
shoqëria të të gjitha
detyrimeve tatimore për
drejtuesin teknik
1 fotografi me përmasa 4x6
cm

Po

Drejtoria Rajonale e
Tatimeve

Po

Aplikanti

Po

6

Jetëshkrim i drejtuesit teknik Aplikanti

Po

7

Akti i regjistrimit të subjektit
juridik sipas legjislacionit në
fuqi (QKB)

Po

4

5

Drejtoria Rajonale e
Tatimeve

Dokumentancioni teknik
justifikues, vërtetime,
referenca të lëshuara nga
subjekte, institucione apo
Aplikanti
organizata,certifikata kurse
trajnimi apo specializime që
kanë lidhje me fushën e
mbrotjes nga zjarri

Po

Zyrat pritëse

Qyteti

Adresa

Orari

Ministria e Brendshme

Tiranë

Sheshi "Skënderbej"nr.3
Tiranë

E Hënë- E Enjte ora 08:0016:30;
E Premte ora 08:00- 14:00

Niveli 1

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa shtesë

Tarifa Online
Nuk ka

Mënyra e pagesës

8

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

1 Muaj

10. Çfarë përfitoj?

Certifikata e ekspertit zjarrfikes privat

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Pa afat

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

E-albania

Me e-mail

Kontakto në:

Orari

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
DPSHMZSH
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

E- albania:24 orë
ADISA: E Hënë- E premte, ora 08:00-15:00
E Hënë- E Enjte ora 08:00- 16:30;
E Premte ora 08:00- 14:00
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E
Premte, ora 08:00-19:00

Në sportele
15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Me postë

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Me postë

Web-i i Institucionit

Me e-mail

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

Në mbështetje të pikës 4 të nenit 49 të ligjit nr. 152/ 2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit",
VKM nr. 538, datë 26.09.2009 "Për licensat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet QKL dhe disa rregullime të tjera
16. Cila është baza ligjore e
nënligjore të përbashkëta"
këtij shërbimi?
Udhëzimit të Ministrit nr. 11,datë 10.12.2002 "Për kriteret profesionale të dhënies së certifikatës për ushtrimin e profesionit
të ekspertit zjarrfikës privat"

