
AL044016

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

 Projektin teknologjik që do 

të zbatohet për ndërtimin e 

impiantit të përpunimit dhe 

ambienteve të depozitimit 

dhe/ose magazinimit të 

nënprodukteve të naftës, 

përfshirë edhe projektin e 

mbrojtjes ndaj zjarrit, të 

miratuar nga Inspektorati 

Shtetëror Përgjegjës. 

Projekti duhet të përmbajë 

të dhëna për bilancin 

material dhe treguesit 

Aplikanti  Po

2

Studimin paraprak të 

fizibilitetit për veprimtarinë 

që do të realizojë shoqëria

Aplikanti  Po

3

Dokumentet me të dhënat e 

nevojshme për vendin e 

ushtrimit të veprimtarisë, si 

skemë-ideja e genplani, dhe 

dokumente që provojnë 

raportin me truallin ku do të 

ushtrohet veprimtaria, si 

certifikatë pronësie, kontratë 

qiraje etj., për një periudhë 

jo më të vogël se koha e 

vlefshmërisë së “Licencës 

së përpunimit” për impiantin 

e përpunimit e magazinën 

që do të përdorë

Aplikanti  Po

4

Dokumentin që vërteton se 

vendi i para-shikuar për 

ndërtimin e impiantit të 

përpunimit është i 

përcaktuar për ndërtimin e 

objekteve të kësaj natyre në 

një nga instrumentet e 

planifikimit të territorit, në 

përputhje me ligjin nr. 

107/2014, “Për planifikimin 

dhe zhvillimin e territorit”. Në 

rast se aplikimi për licencim 

bëhet nga subjektet, të cilat 

kanë ndërtuar impiantin në 

një periudhë të mëparshme 

kohore, referuar kërkesave 

të nenit 15, të ligjit nr. 

71/2014, “Për disa shtesa 

dhe ndryshime në ligjin nr. 

8450, datë 24.2.1999, “Për 

përpunimin, transportimin 

dhe tregtimin e naftës, gazit 

dhe nënprodukteve të tyre”, 

të ndryshuar, subjekti 

aplikues është i detyruar të 

paraqesë lejen përkatëse të 

ndërtimit të objektit në 

përputhje me legjislacionin 

në fuqi

Aplikanti  Po

5

Kontratën e punësimit të 

drejtuesit teknik që do të 

ndjekë realizimin e projektit 

të impiantit dhe vënien në 

përdorim të tij

Aplikanti  Po

KARTELË INFORMATIVE

Licencë përpunimi për impiantet e përpunimit të nënprodukteve të naftës

Përpunimin e nënprodukteve të naftës

Përpunimin e nënprodukteve të naftës

Subjekt inspektues

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



6

Dokumente në formën e një 

letre komforti, marrëveshjeje 

paraprake kreditimi ose çdo 

dokument tjetër, që 

vërtetojnë mbështetjen 

financiare të projektit nga 

Aplikanti  Po

7

Të dhëna për kapacitetet 

depozituese në projektin e 

ndërtimit të impiantit të 

përpunimit. Për këtë, 

subjekti aplikues duhet të 

provojë se kapaciteti 

minimal i depozitimit 

dhe/ose magazinimit të 

nënprodukteve të naftës që 

do të prodhojë impianti i 

përpunimit, duhet të jetë në 

përputhje me kërkesat për 

kapacitet më të vogël 

depozitimi që kërkohet për 

shoqëritë që pajisen me 

licencë tregtimi (me 

shumicë), sipas legjislacionit 

në fuqi.

Aplikanti Po

8

Ekstraktin historik dhe 

tregtar të regjistrit tregtar 

nga Qendra Kombëtare e 

Regjistrimit, që vërteton se 

personi juridik është krijuar 

në formën e shoqërisë 

aksionare, ku në objekt të 

ketë të përcaktuar 

veprimtarinë për përpunimin 

e nënprodukteve të naftës 

QKB Jo

9

Dokumentin që vërteton se 

subjekti nuk është në 

proces falimentimi, sipas 

parashikimeve të ligjit për 

falimentimin

Drejtoria Rajonale e 

Tatimeve
Jo

10

Kartën teknologjike me 

parametrat e punës, lëndët 

e para dhe produktet 

përfundimtare të përfituara 

sipas standardeve të 

përcaktuara më parë. Karta 

teknologjike duhet të jetë e 

miratuar nga Inspektorati 

Shtetëror Përgjegjës

Inspektorati Shtetëror Jo

11
Lejen e mjedisit të 

veprimtarisë

Inspektoriati Shtetëror i 

Mjedisit
Jo

12

Skemën e funksionimit të 

impiantit të miratuar nga 

Inspektorati Shtetëror 

Përgjegjës

Inspektorati Shtetëror Jo

13

Dokumentin që vërteton se 

subjekti aplikues i ka 

plotësuar detyrimet fiskale, 

lëshuar nga administrata 

tatimore

Drejtoria Tatimeve Jo

14

Dokumentin që vërteton se 

subjekti aplikues i ka paguar 

të gjitha detyrimet e 

sigurimeve shoqërore, 

lëshuar nga administrata 

tatimore

Drejtoria Tatimeve Jo

15

Dokumentin që vërteton se 

subjekti aplikues nuk është 

dënuar me vendim gjykate 

të formës së prerë për 

aktivitetin e shoqërisë, 

lëshuar nga gjykata

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Jo

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



16

Dokumentin që vërteton se 

përfaqësuesi i subjektit 

aplikues nuk ndodhet në 

ndjekje penale, lëshuar nga 

prokuroria

Prokuroria Rrethit Gjyqësor Jo

17 Mandatpagesë 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

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Dhënia e “Licencës së 

përpunimit” të nënprodukteve e 

naftës bëhet kundrejt pagesës 

nga subjekti aplikues të tarifës 

prej 5 000 000 (pesë milionë) 

lekësh, ndërsa rinovimi i 

“Licencës së përpunimit” bëhet 

kundrejt pagesës së tarifës 2 

500 000 (dy milionë e pesëqind 

mijë) lekë. Të ardhurat, që 

realizohen nga pagesat e këtyre 

tarifave, derdhen tërësisht në 

buxhetin e shtetit

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?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Deri në 200 ditë, duke përfshirë verifikim në institucione të tjera, vlerësime në terren, kërkesën për plotësim 

dokumentacioni etj.

Licenca e përpunimit jepet për 15 vjet, me të drejtë rinovimi

15 vite

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

VKM Nr.755, datë 12.11.2014" Për përcaktimin e proçedurave e të kushteve për dhënien e Liçencës së përpunimit për 

impiantet e përpunimit të nënprodukteve të naftës". Ligji Nr. 8450, datë 24.2.1999" Për përpunimin, transportimin dhe 

tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre."


