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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

Ekstraktin e regjistrit tregtar, 

lëshuar nga Qendra 

Kombëtare e Regjistrimit, ku 

vërtetohet se personi juridik 

është i organizuar në formën 

e shoqërisë aksionare, ka të 

përcaktuar në objektin e 

veprimtarisë së tij 

transportimin, importimin 

dhe eksportimin e naftës 

bruto dhe se statusi i tij 

është aktiv. 

Qendra Kombëtare e 

Biznesit
Jo

2

Deklaratën mjedisore, në 

përfundim të procedurës së 

thelluar të vlerësimit të 

ndikimit në mjedis, lëshuar 

nga ministri përgjegjës për 

mjedisin, ose vendimin, në 

përfundim të procedurës 

paraprake të vlerësimit të 

ndikimit në mjedis, lëshuar 

nga Agjencia Kombëtare e 

Mjedisit, sipas legjislacionit 

në fuqi. 

Ministria e Turizmit dhe 

Mjedisit
Jo

3

Oponencën paraprake, nga 

ministria përgjegjëse për 

trashëgiminë kulturore, në 

rastet e ndërtimeve që 

prekin parqet arkeologjike, 

qytetet-muze, zonat-muze, 

qendrat historike, zonat 

arkeologjike dhe ansamblet- 

muze, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi për 

trashëgiminë kulturore.

Ministria e Kulturës Jo

4

Oponencën paraprake, nga 

ministria përgjegjëse për 

trashëgiminë kulturore, në 

rastet e ndërtimeve që 

prekin parqet arkeologjike, 

qytetet-muze, zonat-muze, 

qendrat historike, zonat 

arkeologjike dhe ansamblet- 

muze, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi për 

trashëgiminë kulturore.

Aplikanti Jo

5

Dokumentin që vërteton se 

përfaqësuesi i personit 

juridik nuk ndodhet në 

ndjekje penale, lëshuar nga 

prokuroria.

Prokuroria Gjyqësore Jo

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

KARTELË INFORMATIVE

Miratim paraprak për dhënien e Licencës së Koncesionit "Për naftësjellës" për kryerjen e veprimtarisë së transportimit, 

importimit dhe eksportimit të naftës bruto

Miratimi paraprak për dhënien e Licencës së Koncesionit "Për naftësjellës "për kryerjen e veprimtarisë së transportimit, 

importimit dhe eksportimit të naftës bruto

Miratimin paraprak për dhënien e Licencës së Koncesionit "Për naftësjellës "për kryerjen e veprimtarisë së transportimit, 

importimit dhe eksportimit të naftës bruto

Subjektet juridike



6

Dokumentin që vërteton se 

personi juridik i ka plotësuar 

detyrimet fiskale kombëtare 

dhe vendore, lëshuar nga 

administrata tatimore, dhe 

dokumentin që vërteton se 

subjekti aplikues nuk ka 

detyrime doganore dhe të 

akcizës, lëshuar nga 

administrata doganore

Drejtoria Rajonale e 

Tatimeve/Doganave
Jo

7

Dokumentin që vërteton se 

personi juridik i ka paguar të 

gjitha detyrimet e sigurimeve 

shoqërore, lëshuar nga 

administrata tatimore

Drejtoria Rajonale e 

Tatimeve
Jo

8

Dokumentin që vërteton 

kryerjen e pagesave të 

energjisë elektrike për çdo 

ambient ku shoqëria 

aplikuese ushtron aktivitetin

Operatori i Shpërndarjes së 

Energjisë Elektrike
Jo

9

 Kërkesën për t’u pajisur me 

një miratim paraprak me 

qëllim vazhdimin e 

proçedurës

Aplikanti Po

10

Një përmbledhje me 

treguesit kryesorë teknikë, 

teknologjikë dhe financiarë 

të projektit të propozuar, për 

ndërtimin dhe përdorimin e 

infrastrukturës përkatëse 

për transportimin, importimin 

dhe eksportimin e naftës 

bruto, ose për lidhjen e 

sistemit shqiptar të 

naftësjellësve me sistemet 

fqinje, të depozitave 

nëntokësore të naftës bruto, 

të linjave direkte si dhe të 

instalimeve të tjera, në 

funksion të këtyre objekteve, 

përfshirë edhe projektin e 

mbrojtjes ndaj zjarrit. 

Aplikanti Po

11

Studimin paraprak të 

fizibilitetit për veprimtarinë 

që do të realizojë personi 

juridik.

Aplikanti Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



12

4. Genplanin e vendit ku 

parashikohet të ndërtohet 

naftësjellësi dhe paraqitjen e 

dokumentacionit përkatës, 

që provon marrëdhënien e 

aplikuesit me truallin ku 

parashikon të ndërtojë 

naftësjellësin (certifikatë 

pronësie, kontratë blerjeje 

ose kontratë qiraje etj, për 

një periudhë jo më të vogël 

se vlefshmëria e licencës së 

koncesionit për naftësjellës), 

si më poshtë: i) kur 

infrastruktura përkatëse e 

sistemeve të naftësjellësit 

do të ndërtohet në territore 

në brendësi të vendit (tokë 

dhe det), nevojiten skemë-

ideja dhe genplani i 

sipërfaqes ku parashikohet 

të ndërtohet objekti; ii) kur 

infrastruktura përkatëse e 

sistemeve të naftësjellësit 

është pjesë e tubacioneve 

që kalojnë transit në 

territorin e Republikës së 

Shqipërisë (në më shumë se 

dy vende në tokë dhe det), 

nevojiten skemë-ideja dhe 

Aplikanti Po

13

Dokumentacionin që 

vërteton përvojën e 

subjektit, të shoqërive të 

kontrolluara prej tij ose të 

kontraktorit të tij, në fushën 

e ndërtimit ose të përdorimit 

të infrastrukturës përkatëse 

në sistemet e naftësjellësve. 

Nëse subjekti kërkues 

synon të përdorë, në 

operimet e tij të përditshme, 

një shoqëri menaxhimi, ai 

duhet të njoftojë për këtë 

ministrinë përgjegjëse për 

hidrokarburet dhe të 

garantojë performancën e 

kësaj shoqërie. 

Aplikanti Po

14

Dokumentin që vërteton se 

përdorimi i tokës ku do të 

ndërtohet naftësjellësi është 

parashikuar për ndërtimin e 

objekteve të kësaj natyre, 

në një nga instrumentet e 

planifikimit të territorit, sipas 

përcaktimeve të ligjit nr. 

107/2014, “Për planifikimin 

dhe zhvillimin e territorit”.

Agjencia e Planifikimit të 

Territorit
Po

15

Bilancin e tri viteve të fundit 

të veprimtarisë, të certifikuar 

nga organet tatimore, ose, 

kur shoqëria ka më pak se 

tre vjet që është krijuar, atë 

për periudhën e ekzistencës 

së shoqërisë. 

Aplikanti Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



16

Dokumente në formën e një 

letre interesi, marrëveshjeje 

paraprake kreditimi ose çdo 

dokument tjetër që vërteton 

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), të 

nevojshme për ndërtimin e 

plotë të naftësjellësit. 

Aplikanti/Banka Po

17

Deklarimin për vlerën e 

bonusit të nënshkrimit të 

licencës që ofron personi 

juridik në rastin e pajisjes 

me licencë koncesioni për 

naftësjellës. Vlera e bonusit 

të ofruar, në çdo rast, nuk 

duhet të jetë më pak se 1 

000 000 (një milion) lekë. Në 

këtë rast, deklarimi duhet të 

shoqërohet me një garanci 

financiare bankare për 

vlerën e plotë të bonusit, në 

bazë të së cilës garantohet 

pagesa e këtij bonusi 

menjëherë me nënshkrimin 

e licencës së koncesionit të 

naftësjellësit. 

Aplikanti Po

18

Vlerën e bonusit vjetor të 

trajnimit që ofron personi 

juridik në rastin e pajisjes 

me licencë koncesioni për 

naftësjellës

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

Nuk ka 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?

Miratimin paraprak për dhënien e Licencës së Koncesionit "Për naftësjellës "për kryerjen e veprimtarisë së transportimit, 

importimit dhe eksportimit të naftës bruto

Deri në 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

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?

Kur pas verifikimit rezulton se dokumentacioni i paraqitur nga personi juridik është i rregullt, deri në 45 ditë.

Kur nga shqyrtimi i dokumentacionit del e nevojshme plotësimi i dokumentacionit, si dhe kryerja e  verifikimeve në 

institucionet e tjera dhe/ose në terren, deri ne 110 ditë.



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

VKM nr. 411, datë 13.5.2015 “Për proçedurat dhe kushtet për dhënien e përsëritjen e licencës së koncesionit të 

naftësjellësve për importimin, eksportimin dhe transportimin e naftës bruto”

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

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


