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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 historik i regjistrit 

tregtar nga QKB
Aplikanti  Jo

2
Dokument hipotekor nëse 

ndërtesa është në pronësi

Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës
Jo

3

Certifikatë në ISO 9001 

“Sistemet e Cilësisë për 

Trupat Inspektuese” nga një 

trup certifikimi akredituese 

për ISO 9001

Trup certifikimi akredituese 

për ISO 9001
 Po

5

Dokument i noterizuar për 

qeranë e ambjentit e 

shoqëruar me dokumentin e 

hipotekës

Aplikanti  Po

6

Planimetria për ndërtesën e 

përdorur si qendra të 

inspektimit të mjetit, e 

hartuar  nga një inxhinier 

me licencë duhet të 

plotësoje kushtet si më 

poshtë :      

 a) të kenë dyer të 

ndryshme, për hyrje dhe për 

dalje;     

b) të kenë dhoma dhe 

hapësira të mjaftueshme 

për specialistët/teknikët për 

kryerjen e inspektimeve të 

mjetit në mënyrë të 

përshtatshme dhe korrekte 

dhe në kushte të sigurta e 

të parrezikshme;    

c) të jetë e pajisur me 

sistem ngrohje dhe ventilimi; 

d) te ketë parking të 

jashtëm të mjaftueshëm e të 

përshtatshëm për të paktën 

5 mjete që presin për 

inspektim; 

e) të ketë lehtësira sanitare 

të përshtatshme, veç për 

stafin dhe veç për vizitorët;  

Aplikanti  Po

7
Deklaratë vërtetësie të 

dokumentacionit
Aplikanti Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

KARTELË INFORMATIVE

Licencë për qendër inspektimi të mjeteve që kryejnë transport të disa mallrave të rrezikshme (sipas marrëveshjes ADR)

Paisja me licencë për të  kryer inspektimin e mjeteve që kryejnë transport të disa mallrave të rrezikshme.

Paisjen me licencë për të  kryer inspektimin e mjeteve që kryejnë transport të disa mallrave të rrezikshme.

Subjekte



8
Deklaratë pavarësie dhe 

paanësi drejtuesi teknik 
Aplikanti Po

9
Deklaratë konfidencialiteti 

drejtuesi teknik
Aplikanti Po

10
Deklaratë pavarësie dhe 

paanësi Inspektorët teknik 
Aplikanti Po

11
Deklaratë konfidencialiteti 

inspektori teknik
Aplikanti Po

12

Struktura organizative e 

trupës Inspektuese e 

përbëre nga administratori 

dhe /ose drejtuesi teknik 

dhe inspektorët teknikë, të 

autorizuar

Aplikanti Jo

13

Formati aplikimit sipas 

shtojces se Udhezimi Nr. 6, 

datë 27.5.2015*  

Ministria e Infrastrukturës 

dhe Energjisë
Jo

14

 Përshkrimet e punës për të 

gjitha funksionet do të jenë 

të përshkruara në mënyrë 

të qartë dhe të 

dokumentuara duke 

përfshirë kërkesa minimale 

për edukimin, kualifikimet, 

trajnimin, njohuri teknike 

dhe eksperiencën

Aplikanti Jo

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



15

Për inspektorin teknik:    

a) Dokumenti për kualifikim 

inxhinierik mbi mekanikën e 

mjeteve rrugore dhe 

teknologjinë e mjeteve ose 

në ndonjë fushë të 

ngjashme;           

b) CV  për kualifikimin 5 

vjecar;                                       

c) Certifikata trajnimi për të 

operuar në mënyrë korrekte 

lidhur me cilësinë e 

inspektimeve dhe 

procedurat e tij dhe 

dokumentet

Aplikanti Jo

16

Për drejtuesin teknik:    

a) Diplomë për inxhinieri 

mekanike dhe teknologji 

makinash;                                                            

b) CV  për kualifikim mbi 5 

vjet pune;                                   

c) Certifikata trajnimi për të 

operuar në mënyrë korrekte 

lidhur me cilësinë e 

inspektimeve dhe 

procedurat e tij dhe 

dokumentet;                                                                    

d) Certifikatë inspektimi të 

mjeteve ADR .

Aplikanti Jo

17

Për teknikët e mesëm:    

a) Diplomë arsimi të mesëm 

për mekanik dhe 

teknologjinë e mjeteve 

rrugore;                                                          

b) Certifikata trajnimi për të 

operuar në mënyrë korrekte 

lidhur me cilësinë e 

inspektimeve dhe 

procedurat e tij dhe 

dokumentet.

Aplikanti Jo

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?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

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

Licencë për qendër inspektimi të mjeteve që kryejnë transport të disa mallrave të rrezikshme (sipas marrëveshjes ADR)

5 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

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Një muaj nga data aplikimit kur dokumentacioni është i rregullt dhe trupa certifikuese nuk gjen parregullsi.



16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

Pjesa 9 e ligjit nr. 9272, datë 16.9.2004, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Marrëveshjen Europiane “Për 

transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave të rrezikshme (ADR)” dhe protokollin e nënshkrimit”; 

-  Neni 37,Pikat 5 dhe 6 dhe 63, të ligjit nr. 118/2012, datë 13.12.2012 “Për transportin e mallrave e të rrezikshme”;

-  Udhëzimi Nr. 6, datë 27.5.2015 “Për procedurat e inspektimit të mjeteve, lëshimit të certifikatës së miratimit adr, kushtet 

që duhet të plotësojë personi juridik për inspektimin e mjeteve adr dhe tarifat e shërbimit”


