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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

Ekstrakti dhe përshkrimi i 

aktivitetit e statusi ligjor i 

shoqërisë.

Qendra Kombëtare e 

Biznesit
Jo

2
Kopje e certifikatës së 

akreditimit

Drejtoria e Përgjithshme e 

Akreditimit
Jo

3 Raporti i vlerësimit 
Drejtoria e Përgjithshme e 

Akreditimit
Jo

4
Planimetria e 

objektit/objekteve.
Aplikanti

 Po

5

Deklarata e angazhimit të 

shoqërisë dhe deklaratat 

për secilin anëtar të stafit 

mbi pavarësinë,paanësinë e 

konfidencialitetin

Aplikanti

 Po

6

Lista e akteve 

ligjore,nënligjore,rregullave 

teknike dhe standardeve të 

aplikueshme

Aplikanti

 Po

7

Lista e aparateve, mjeteve 

të punës dhe mjeteve 

mbrojtëse

Aplikanti
 Po

8

Dokumentacioni për 

ambjentet e punës, mjetet 

motorike e pajisjet 

mbrojtëse

Aplikanti

 Po

9
Kopje e policës së sigurimit 

për përgjegjësinë civile
Aplikanti

 Po

10
Organigrama me strukturën 

organizative
Aplikanti

 Po

11

Për secilin anëtar të stafit: 

cv/gjeneralitete/kualifikime 

profesionale/kontrata 

pune/ID/Libreza pune etj

Aplikanti

 Po

12
Manuali i cilësisë së 

shoqërisë aplikuese
Aplikanti

 Po

13

Procedurat e punës së 

vlerësimit të konformitetit 

(inspektime/testime)

Aplikanti
 Po

14

Procedura e sigurisë dhe 

shëndetit gjatë procesit të 

inspektimit

Aplikanti
 Po

15

Kopje të modelit të fletëve 

të punës dhe formularëve të 

tjerë.

Aplikanti
 Po

16
Kopje të modelit të 

certifikatave të inspektimit
Aplikanti

 Po

17
Kopje të modelit të 

regjistrave
Aplikanti

 Po

18
Kopje e certifikatave të 

kalibrimit të aparateve
Aplikanti

 Po

19

Kopje të certifikatave të 

testimit të pajisjeve 

mbrojtëse
Aplikanti

 Po

20 Mandat pagesa Banka  Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e-Albania 

Zyrat e Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë

Online në portalin e-Albania                                    

Tiranë

Online në portalin e-Albania                       

Bulevardi "Dëshmorët e 

Kombit", 1001, Tiranë, 

Shqipëri

24 orë                                 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

KARTELË INFORMATIVE

Pajisje me Akt miratimi për Organet Evropiane të Notifikuara dhe Organet e Miratuara të Vlerësimit të Konformitetit 

(OEN/OMVK), për fushat e veprimtarisë së përgjegjësisë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë

Dhëniet autorizimeve për palët e treta ( si: organe të vlerësimit të konformitetit) që vlerëson produktet jo-ushqimore, 

pajisjet dhe impiantet në fushat e veprimtarisë

Paisjen e subjekteve me autorizim të përkohshëm për vazhdimin e procedurave për plotësimin e dokumentacionit teknik 

dhe ekonomik për projektin në zonën dhe sipërfaqen e kërkuar, si dhe për realizimin e praktikave përkatëse deri në 

marrjen e lejes për ndërtimin dhe përdorimin e infrastrukturës së sistemeve të gazit

Subjektet e akredituara në funksion të kryerjes së inspektimeve

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?



Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

30 000 lekë. Nuk ka

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?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

20-25 ditë, kur dokumentacioni është në rregull.

Nëse dokumentacioni ka mangësi jepet 20 ditë afat për plotësimin e tij.

Autorizim i përkohshëm 

Jo me shumë se dy vjet

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

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

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 etleva.kondi@energjia.gov.al

*Ligji nr. 10489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore” , i ndryshuar

*Urdhri nr 53, datë 05 10.2017 “Për miratimin e rregullores për procedurat e miratimit dhe mbikëqyrjes së organeve 

evropiane të notifikuara dhe organeve të miratuara të vlerësimit të konformitetit


