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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 Dokument identifikimi Zyra e Gjendjes Civile Po

2

Nëse personi aplikon nuk është 
përfaqësuesi ligjor, nevojitet: 
Autorizim nga subjekti për personat 
juridik

Subjekti/ Noteri Po

1
Vërtetimin për kontrollin e objektit, 
për respektimin e kushteve teknike

Instituti i Shëndetit Publik Po

2

Projektin teknologjik të depove dhe të 
linjave, të miratuar nga organet 
përkatëse, sipas legjislacionit në fuqi 
të mjedisit dhe të mbrojtjes nga zjarri. 
(a) për licencat e llojit "B" (gazit të 
lëngshëm të naftës, kategoria I, 
përfshirë edhe mbushjen e 
bombolave me këtë nënprodukt), 
projekti teknologjik i depove dhe i 
linjave duhet të jetë i miratuar edhe 
nga organet përkatëse të kontrollit të 
pajisjeve nën presion

Mbrojtja Ndaj Zjarrit MNZ Po

3
Certifikatën e kalibrimit të vëllimit të 
depove

Drejtoria e Kombëtare e 
Metrologjisë dhe Kalibrimit

Po

4

Vërtetimin e pronësisë ose kontratën 
e marrjes në përdorim për automjetet 
e transportit për naftë bruto dhe 
nënproduktet e saj, që do të përdorë 
personi juridik.
(a) Shoqëritë aksionare, që kërkojnë 
të pajisen me licencë tregtimi me 
shumicë, duhet të kenë në pronësi 
ose në përdorim, në çastin e 
kërkesës për licencë dhe gjatë gjithë 
kohës së veprimtarisë, të paktën, një 
automjet të transportit për naftë bruto 
dhe nënprodukteve të saj, për secilin 
produkt që do të tregtohet).

Drejtoria e Përgjithshme e 
Shërbimeve të Transportit Rrugor/ 
Subjekti/ Noteri

Po

5

Vërtetimin e pronësisë ose kontratën 
e qirasë për depozitat/magazinat që 
do të përdorë personi juridik, sipas 
kapaciteve minimale 
depozituese/magazinuese. (a) 
Personi juridik nuk mund të marrë me 
qira kapacitete depozituese/ 
magazinuese, në qoftë se ato janë në 
përdorim nga qiradhënësi apo nga 
ndonjë person i tretë, si dhe 
kapacitete depozituese/ magazinuese 
të rafinerive të naftës dhe impianteve 
të përpunimit të nënprodukteve të 
naftës, të cilat janë në funksion të 
procesit teknologjik dhe kanë 
infrastrukturë të përbashkët me 
rafinerinë. (b) Kohëzgjatja e kontratës 
së qirasë të jetë jo më pak se 5 
(pesë) vjet;
Kapaciteti i Depozitave:
(a) Kur licenca jepet për produkte të 
kategorisë II/B, kapaciteti depozitues 
të jetë jo më pak se 50 (pesëdhjetë) 
m3
(b) Kur licenca jepet për produkte të 
kategorisë III/C, kapaciteti depozitues 
të jetë jo më pak se 1000 (një mijë) 
m3.

Agjencia Shtetërore e Kadastrës/  
Subjekti/ Noteri

Po

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

Dokumentet Shoqëruese për subjektet tregtare: 

Dokumente provuese: 

KARTELË INFORMATIVE

Licencë për tregtim me shumicë i karburanteve për mjetet e fluturimit

Ky shërbim i jep të drejtën titullarit të licencë për të rregulluar aktivitetin në fushën tregtim me shumicë i karburanteve të mjeteve të fluturimit

Ky shërbim i jep të drejtënsubjektit për të rregulluar aktivitetin që ushtron, nëpërmjet licencimit, në fushën tregtim me shumicë i karburanteve 
të mjeteve të fluturimit
Subjekte tregtare të licencuara në fushën tregtim me shumicë të karburanteve të mjeteve të fluturimit



6

Dokumentacioni që vërteton se 
depozitat dhe linjat përkatëse 
teknologjike që realizojnë 
funksionimin e tyre si dhe magazinat 
në rastin e tregtimit të vajrave 
lubrifikante janë ndërtuar në 
përputhje me legjislacionin në fuqi 
për planifikimin e territorit.

Njësitë Vendore Po

7
Vërtetimin e shlyerjes së detyrimeve 
tatimore, përfshirë sigurimet 
shoqërore

Drejtoritë Rajonale të Tatimeve Po

8
Certifikatën e miratimit ADR  të mjetit 
që transporton disa mallra të 
rrezikshme

ADR/ Ministria e Infrastrukturës dhe 
Energjisë

Po

9

Leje mjedisi, sipas legjislacionit në 
fuqi për mjedisin, për ambientet 
depozituese dhe, në rastet e tregtimit 
të vajrave lubrifikantë, për kapacitetet 
magazinuese

Ministria e Mjedisit/ Qendra 
Kombëtare e Biznesit

Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin: e- Albania
Sporteli i ADISA;
Qendra Kombëtare e Biznesit 
(QKB)

Kudo në vend;
Sporteli i ADISA: Krujë, Kavajë, Fier, 
Gjirokastër dhe Shkodër;
Berat
Vlorë
Korçë
Fier
Durrës
Peshkopi
Tiranë

Online në portalin: e- Albania.al
Në të gjitha sportelet dhe qendrat 
ADISA Krujë, Kavajë, Fier, 
Gjirokastër dhe Shkodër;
Adresa: Bulevardi "Republika", 
Lagjia "Iliria", ish Kinema "13 
Shtatori", Bashkia Berat;
Adresa: Lagjia "Dëshmorët", Rruga 
"7 Nëntori", Drejtoria Tatimore e 
Bashkisë Vlorë;
Adresa: Lagjja 7, Rruga “28 
Nëntori”, Ish Prokuroria, Kati i II, 
Korçë;
Adresa: Lagjia "Kastriot", Rruga 
"Ramiz Aranitasi", Kati I, Bashkia 
Fier;
Adresa: Sheshi "Liria", Lagjia Nr.3, 
Bashkia Durrës
Adresa: Lagjia Nr.11, Rruga 
"Aleksandër Goga", Pallati Borova, 
Kati II, Durrës;
Adresa: Lagjia "Nazmi Rushit", 
Bulevardi "Elez Isufi", Kati I, Bashkia 
Peshkopi;
Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark”, 
Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve, 
Tiranë
Adresa: Rruga "Kavajës" ish Uzina 
Mekanike, Drejtoria e Tarifave e 
Taksave, Bashkia Tiranë

Online: 24 orë
ADISA: E hënë- E premte 
ora 08:00 -15:00
QKB: E hënë- E enjte, ora 
08:30- 14:00
E premte, ora 8:30 - 13:00

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 Lekë
Policë sigurimi;
Komisionet bankare eventuale

Online nëpërmjet portalit e-
Albania;
Në sportelin e institucionit/ 
zyrës pritëse;
Në sportelin e një banke, 
brenda institucionit;
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?

15. Nëse kam ankesë, si të 
Në sportele                                  Me postë                                 Web-i i Institucionit                                Me e-mail

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)

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
QKB: www.qkr.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

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

4 ditë

Licencë për tregtim me shumicë i karburanteve për mjetet e fluturimit

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                                            E-albania                                     Me e-mail

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?



16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Ligji Nr. 10081, datë 23.2.2009 Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar
Ligj Nr. 9876, datë 14.02.2008, "Për Prodhimin, Transportimin dhe Tregtimin e Biokarburanteve dhe të Lëndëve të tjera djegëse, të 
Rinovueshme, për Transport", i ndryshuar 
Ligj Nr. 8450, datë 24.02.1999, "Për Përpunimin, Transportimin dhe Tregtimin e Naftës, të Gazit dhe Nënprodukteve të tyre', i ndryshuar
VKM Nr. 970, datë 2.12.2015, Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe 
nënprodukteve të saj, 
VKM Nr. 538, datë 26. 05. 2009 Për licencat dhe lejet që trajtohen nga ose nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe disa 
rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta , e ndryshuar

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


