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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

Ekstrakt i regjistrit tregtar 

nga Qendra Kombëtare e 

Regjistrimit të personit 

juridik, ku të ketë të 

përcaktuar në objektin e 

veprimtarisë së tij 

përpunimin e naftës bruto 

dhe nënprodukteve të saj 

dhe se statusi i personit 

juridik është aktiv

Qendra Kombëtare e 

Biznesit
Jo 

2

Leja e mjedisit të 

veprimtarisë, të lëshuar nga 

organi përgjegjës

Ministria e Turizmit dhe 

Mjedisit
Jo 

3

Karta teknologjike me 

parametrat e punës dhe 

produktet përfundimtare të 

përfituara në përputhje me 

standardet në fuqi, të 

miratuar nga Inspektorati 

Shtetëror përgjegjës

Jo 

4

Dokument që vërteton se 

personi juridik nuk është 

dënuar me vendim të formës 

së prerë, që lidhet me 

aktivitetin profesional, 

lëshuar nga gjykata

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Jo 

5

Dokument që vërteton së 

përfaqësuesi i personit 

juridik nuk ndodhet në 

ndjekje penale, lëshuar nga 

prokuroria

Prokuroria e Rrethit 

Gjyqësor
Jo 

6

Leja e zhvillimit, sipas 

përcaktimeve të ligjit nr. 

107/2014, datë 31.7.2014, 

“Për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit”

Agjencia e Zhvillimit të 

Territorit
Po 

7

Projekti i detajuar teknologjik 

për ndërtimin e rafinerisë 

dhe të ambienteve të 

infrastrukturës, që sigurojnë 

një funksionim normal të 

rafinerisë, përfshirë edhe 

projektin e mbrojtjes ndaj 

zjarrit, projektin e trajtimit të 

mbetjeve teknologjike, 

bilancin material dhe 

treguesit financiarë. Projekti 

teknologjik duhet të jetë i 

miratuar dhe nga 

Inspektorati Shtetëror 

përgjegjës;

Aplikanti Po 

8

 Studimin e fizibilitetit për 

veprimtarinë që do të 

realizojë personi juridik

Aplikanti Po 

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

KARTELË INFORMATIVE

Liçencë (konçension) për Rafineri për kryerjen e veprimtarisë së përpunimit të naftës bruto për prodhimin e nënprodukteve 

të saj

Liçensimi (konçension) për Rafineri për kryerjen e veprimtarisë së përpunimit të naftës bruto për prodhimin e nënprodukteve 

të saj

Liçensim (konçension) për Rafineri për kryerjen e veprimtarisë së përpunimit të naftës bruto për prodhimin e nënprodukteve 

të saj

Subjekt juridik



9

Kontratën e punësimit të 

drejtuesit teknik që do të 

ndjekë realizimin e projektit 

të rafinerisë dhe vënien në 

përdorim të saj

Aplikanti Po 

10

 Genplan i vendit ku 

parashikohet të ndërtohet 

rafineria, si dhe 

dokumentacionin përkatës 

që provon marrëdhënien e 

aplikuesit me truallin ku 

parashikon të ndërtojë 

rafinerinë (certifikatë 

pronësie, kontratë blerjeje 

ose kontratë qiraje etj. për 

një periudhë jo më të vogël 

se vlefshmëria e licencës së 

koncesionit për rafineri)

Aplikanti Po 

11

 Dokumentacion në formën 

e një letre interesi, 

marrëveshjeje paraprake 

kreditimi ose çdo dokument 

tjetër, që vërtetojnë 

mbështetjen financiare të 

projektit nga institucionet 

financiare ose bankat 

vendase a të huaja, ku 

shprehen qartë vlerat 

monetare për financimin dhe 

struktura e financimit 

(financim i vetë aplikuesit, 

kredi bankare, donacione 

apo financime të tjera) për 

të përballuar ndërtimin e 

rafinerisë

Aplikanti 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

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

a) 10 000 000 (dhjetë milionë) 

lekësh për rafineri me kapacitet 

përpunimi deri në 100 000 tonë;

b) 20 000 000 (njëzet milionë) 

lekësh për rafineri me kapacitet 

përpunimi nga 100 000 tonë deri 

në 200 000 tonë;

c) 30 000 000 (tridhjetë milionë) 

lekësh për rafineri me kapacitet 

përpunimi nga 200 000 tonë deri 

në 300 000 tonë;

d) 50 000 000 (pesëdhjetë 

milionë) lekësh për rafineri me 

kapacitet përpunimi mbi 300 000 

tonë.

Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

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?

Nuk parashikohet afat kohor



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?

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

Ligjii nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” VKM Nr. 19, datë 14.1.2015 “Për procedurat dhe 

kushtet për dhënien, transferimin dhe përsëritjen e licencës së koncesionit për rafineri për kryerjen e veprimtarisë së 

përpunimit të naftës bruto për prodhimin e nënprodukteve të saj”, ndryshuar me  VKM nr. 717, date 12.10.2016.

Liçensë (koncension) për Rafineri për kryerjen e veprimtarisë së përpunimit të naftës bruto për prodhimin e nënprodukteve 

të saj

Për një periudhe deri në 30 vjet me të drejtë përsëritjeje

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

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00


