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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

Vërtetim që shoqëria nuk 

është dënuar ndonjëherë për 

shkelje të bëra gjatë 

veprimtarisë së saj, lëshuar 

nga organet përkatëse të 

shteteve ku ajo ka ushtruar 

veprimtarinë 

Aplikanti  Po

2

Pasqyrat financiare të 

audituara të tri viteve të 

fundit të veprimtarisë ose kur 

shoqëria ka më pak se tre 

vjet që është krijuar, për 

periudhën e ekzistencës së 

shoqërisë, si dhe çdo 

dokumentacion tjetër 

financiar që provon aftësitë 

financiare për të realizuar 

projektin e propozuar. Në 

rastin kur subjekti kërkues 

ka më pak se tre vjet që 

është krijuar, aksionarët ose 

partnerët e një subjekti të 

tillë, që zotërojnë 5% ose më 

shumë të kapitalit të vet të 

këtij subjekti, do të 

paraqesin pasqyra financiare 

të audituara për secilin prej 

tri viteve të fundit përpara 

paraqitjes së kërkesës

Aplikanti  Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

KARTELË INFORMATIVE

Autorizim i 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

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

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

*Subjekt                                                                                                                                                                      *Çdo 

subjekt i huaj që kërkon të paraqesë kërkesën për marrjen e një lejeje sipas këtyre rregullave, duhet të krijojë në Shqipëri 

një filial, në formën e shoqërisë aksionare ose bashkimi të shoqërive, sipas dispozitave të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 

"Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", dhe kërkesave të legjislacionit tatimor shqiptar



3

Një përmbledhje me 

treguesit kryesorë teknikë, 

teknologjikë dhe financiarë 

të projektit të propozuar për 

ndërtimin dhe përdorimin e 

infrastrukturës përkatëse për 

transmetimin e shpërndarjen 

e gazit natyror ose për 

lidhjen e sistemit shqiptar të 

gazit natyror me sistemet 

fqinje, të instalimeve të gazit 

natyror të lëngëzuar (GNL-

së), të depozitave 

nëntokësore të gazit natyror, 

si dhe të linjave direkte, si 

dhe të instalimeve të tjera në 

funksion të këtyre objekteve

Aplikanti  Po

4

Skemë-idenë, genplanin dhe 

dokumentet e pronësisë mbi 

tokën apo formën e 

përdorimit të kësaj prone 

(pronësi, qira etj.), në rastin 

kur objekti kërkohet të 

ndërtohet në zona të 

miratuara sipas vendimeve 

përkatëse të Këshillit të 

Ministrave, si dhe në zona të 

tjera të përcaktuara sipas 

studimeve të miratuara me 

vendime të organeve ose të 

institucioneve respektive. Në 

këtë rast, do të ndiqen 

procedurat e mëposhtme: i) 

Kur infrastruktura përkatëse 

e sistemeve të gazit do të 

ndërtohet në territore në 

brendësi të vendit (tokë dhe 

det), nevojiten skemë-ideja 

dhe genplani i sipërfaqes ku 

parashikohet të ndërtohet 

objekti, së bashku me 

përditësimet paraprake 

teknike dhe administrative. 

ii) Kur infrastruktura 

përkatëse e sistemeve të 

gazit është pjesë e 

tubacioneve që kalojnë 

Aplikanti  Po

5

Dokumentacionin, që 

vërteton përvojën e 

subjektit, të filialit ose të 

kontraktorit të tij, në fushën 

e ndërtimit ose të përdorimit 

të infrastrukturës përkatëse 

të sistemeve të gazit. Nëse 

subjekti kërkues synon të 

përdorë në operimet e tij të 

përditshme një shoqëri 

menaxhimi, ai duhet ta 

njoftojë për këtë synim 

ministrinë përgjegjëse për 

energjinë dhe të garantojë 

performancën e kësaj 

shoqërie 

Aplikanti

 Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



6

 Dokumente ose 

marrëveshje me institucionet 

bankare që vërtetojnë 

kredibilitetin financiar për 

mundësinë e ndërtimit të 

infrastrukturës së sistemeve 

të gazit, referuar objektit që 

paraqitet në projektide

Aplikanti

 Po

7

Dokumenti për regjistrimin e 

subjektit juridik si shoqëri 

aksionare, të lëshuar nga 

organi ose institucioni 

shtetëror i ngarkuar me ligj  Po

8 Adresa e shoqërisë;  Po

9

Dokumentin për numrin unik 

të identifikimit të subjektit 

(NUIS)

Qendra Kombëtare e 

Biznesit
 Po

10
Emrin e administratorit të 

shoqërisë
Qendra Kombëtare e 

Biznesit  Po

11

Vërtetime për shlyerjen e 

taksave , për pagesën e 

sigurimeve shoqërore dhe 

që shoqëria nuk është në 

proces falimentimi

Drejtoria Rajonale e 

Tatimeve

 Po

12

Oponencën paraprake nga 

ministria përgjegjëse për 

trashëgiminë kulturore, në 

rastet e ndërtimeve të 

mëdha 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 përgjegjese 

 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

Pa pagesë Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

Autorizim i përkohshëm 

Jo me shumë se dy vjet

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

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?

*Mbi 30 ditë, na varësi te plotësimit te dokumentacionit nga ana e subjektit aplikues                                              *Në rastin 

kur një kërkesë për leje e bërë nga një bashkim shoqërish, miratohet sipas dispozitave të këtyre rregullave, brenda 30 

(tridhjetë) ditëve nga data e njoftimit të vendimit, shoqëritë anëtare të këtij bashkimi krijojnë një shoqëri aksionare, në 

përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, me përqindjet përkatëse të aksioneve. 



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 etleva.kondi@energjia.gov.al

VKM nr. 713, datë 25.8.2010 “Për përcaktimin e rregullave për kushtet e procedurat për dhënien e lejeve për ndërtimin dhe 

përdorimin e tubacioneve e të infrastrukturës së sistemeve të gazit natyror”

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


