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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

Vetëdeklarim i 

përfaqësuesit/përfaqësuesv

e ligjorë 

Gjendet në faqen zyrtare 

www.energjia.gov.al
Po

2
Vetëdeklarim i 

drejtuesit/drejtuesve ligjorë 

Gjendet në faqen zyrtare 

www.energjia.gov.al
Po

3

Dy fotografi për dokument, 

të individit që kërkon të 

licencohet (fotografi të 3 

muajve të fundit të cilat 

dorëzohen fizikisht në 

ambientet e Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë)

Fotografi Po

4
Mandatpagesa, për pajisje 

me licencë profesionale
E-albania ose bankë Po

5

CV (jetëshkrim) e individit, 

ku pasqyrohet veprimtaria 

profesionale e tij e kryer nga 

marrja e diplomës

Aplikanti Po

6
Licencën që disponon, në të 

cilën kërkon shtesat
Aplikanti Po

7

Dokumentacion teknik 

justifikues për veprimtarinë e 

kryer (vërtetime nga 

subjekte, institucione apo 

organizma; projekte ose 

pjesë të tyre ku individi ka 

qenë bashkëautor; 

certifikata kursi apo 

specializimi)

Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Zyrat e Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë
Tiranë

Bulevardi "Dëshmorët e 

Kombit", 1001, Tiranë, 

Shqipëri

E hënë - e premte, ora 08:00 

- 16:00

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

150 lekë Komisioni Bankar

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

KARTELË INFORMATIVE

Për pajisje me shtesa në kategoritë e licencës individuale në studim e projektim dhe / ose në mbikëqyrje e kolaudim

Të mundësojë pajisjen me shtesa në kategoritë e licencës individuale në fushën e studim/projektimit dhe/ose në mbikëqyrje 

e kolaudim

Pajisjen me shtesa në kategoritë e licencës individuale në fushën e studimit e projektimit dhe/ose në mbikëqyrje e kolaudim

Person fizik

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?

Jo më vonë 38 ditë

Dokumenti i licencës me shtesat e kategorive

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail



13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

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

MIE

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

E- albania:24 orë

ADISA: E Hënë- E premte, ora 08:00-15:00

Online në portalin e-Albania

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00

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

• VKM Nr. 943, datë 28.12.2016, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të Këshillit të 

Ministrave, “Për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit 

e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”


