
AL043049

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

Ekstrakt historik ose 

ekstrakt të regjistrit tregtar 

për të dhënat e subjektit (i 

lëshuar jo më parë se 1 

muaj nga aplikimi)

Qendra Kombëtare e 

Biznesit
Po

2

Vërtetim nga organet 

tatimore, për shlyerjen nga 

shoqëria, të të gjitha 

detyrimeve tatimore

Drejtoritë Rajonale Tatimore Po

3
Mandatpagesa, për pajisje 

me licencë profesionale
E-albania ose bankë 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?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

KARTELË INFORMATIVE

Reflektimi i ndryshimit të emërtimit dhe / ose selisë, në licencën e shoqërisë në studim e projektim dhe / ose mbikëqyrje e 

kolaudim

Të ndryshohet emërtimi dhe/ose selia në licencën e shoqërisë në studim e projektim dhe/ose mbikëqyrje e kolaudim

Ndryshimin e emërtimit dhe/ose selisë së shoqërisë në studim e projektim dhe/ose mbikëqyrje e kolaudim

Person 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?

Jo më vonë 38 ditë

Ndryshimi i emërtimit dhe/ose selisë së shoqërisë

Deri në 5 vjet

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

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”


