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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

Deklaratë e identifikimit të 

armës duke përcaktuar 

kohën kur do të zhvillohet 

veprimtaria 

Aplikanti Po

2

Deklarata e posaçme 

(vetëm në origjinal), që 

identifikon saktë personat 

dhe armët

Aplikanti Po

3 Fotokopje të pasaportës Aplikanti Po

4

Fotokopje të autorizimit për 

mbajtje arme gjahu, me vulë 

apostile ose të legalizuar

Aplikanti Po

5
Licensa apo kontrata me 

ministrinë

Drejtoria e Përgjithshme e 

Policise se Shtetit
Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Zyrat e Shërbimit ndaj Qytetarit 

pranë çdo komisariati dhe 

Drejtorie Vendore të Policisë në 

Republikën e Shqipërisë, 

Drejtoria Vendore e Policisë 

Tiranë;

Drejtoria Vendore e Policisë 

Durrës;

Drejtoria Vendore e Policisë 

Elbasan;

Drejtoria Vendore e Policisë 

Korçë;

Drejtoria Vendore e Policisë 

Kukës;

Drejtoria Vendore e Policisë 

Shkodër;

Drejtoria Vendore e Policisë 

Berat;

Drejtoria Vendore e Policisë Fier;

Drejtoria Vendore e Policisë 

Gjirokastër;

Drejtoria Vendore e Policisë 

Lezhë;

Drejtoria Vendore e Policisë 

Dibër.

Tiranë;

Durrës;

Elbasan;

Korçë;

Kukës;

Shkodër;

Berat;

Fier;

Gjirokastër;

Lezhë;

Dibër.

Në të gjitha Drejtoritë 

Vendore të Policisë dhe 

Komisariatet e Policisë në 

Republikën e Shqipërisë.

Zyra e shërbimit në 

komisariate: 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

Shërbim 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?

KARTELË INFORMATIVE

Autorizim për mbajtje arme për qitje sportive për shtetasit e huaj që marrin pjesë në veprimtari të organizuara

Shërbimi i mundëson shtetasit të huaj të mbajë armë për qitje sportive, brenda territorit të Shqipërisë

I mundëson shtetasit të huaj të mbajë armë për qitje sportive, brenda territorit të Shqipërisë

Shtetas i huaj

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?

10 ditë

Autorizim për mbajtje arme për qitje sportive për shtatasit e huaj që marrin pjesë në veprimtari të organizuara

Jo më shumë se  30 ditë

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH)

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari



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

Ligji nr.74/2014, "Për Armët" (neni 25).

VKM nr. 275, datë 01.04.2015, "Për miratimin e rregullores për kushtet dhe rregullat e sigurisë së armëve".

Urdhër i MPB nr. 156, datë 01.04.2014, " Për procedurat e komisionit për pajisjen e subjekteve me licencë/autorizim për 

veprimtarinë e lejuar me armë".

Udhëzim nr. 277, datë 29.05.2015, "Për procedurat, dokumentacionin dhe afatet e shqyrtimit për pajisjen me autorizim për 

armë të subjekteve juridikë e fizikë, formatin e regjistrit për armët për subjektin e licencuar për veprimtaritë me armët, për 

rregullat, procedurat dhe formularin që plotësohet në kohën e realizimit të qitjes eksperimentale dhe administrimin e 

gëzhojës në një bankë të dhënash".

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

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

DPPSH web: www.asp.gov.al/

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00


