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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
Licenca apo autorizim 

përkatëse
Ministria e Mbrojtës Po

2
Kontratën me Shërbimin e 

Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike
Aplikanti/ Noter Po

3
Certifikata për dëshminë e 

zjarrmëtarit

Autoriteti Kombëtar për 

Sigurinë dhe Emergjencat 

në Miniera

Po

4

Kopje të aktit të miratimit të 

depos ose kontratën me një 

subjekt tjetër, të miratuar nga 

komisariati i policisë, për 

magazinimin e lëndëve dhe 

materialeve plasëse, kur 

subjekti nuk disponon depo 

Shefi i Komisariatit ose 

Noteri
Po

5

Aktkolaudimin teknik të 

posaçëm për automjetin e 

transportit, sipas kritereve të 

përcaktuara në rregulloren e 

teknikës së sigurimit për 

përdorimin civil të lëndëve 

plasëse në Republikën e 

Shqipërisë; (të ketë 

certifikatën ADR )

Drejtoria Përgjithshme 

Shërbimeve Transportit 

Rrugor

Po

6

Leja e drejtimit të drejtuesit të 

automjetit, sipas kritereve të 

përcaktuara në rregulloren e 

teknikës së sigurimit për 

përdorimin civil të lëndëve 

plasëse në Republikën e 

Shqipërisë (të ketë 

certifikatën ADR )

Drejtoria Përgjithshme 

Shërbimeve Transportit 

Rrugor

Po

7

Kopje e aktit për Automjetin, 

që kryen transportin, duhet të 

jetë i pajisur me aktin teknik 

nga strukturat e PMNZSH-së 

të qarkut

Zjarrfiksja Po

8

Kopje të kontratës me një 

subjekt të Shërbimit Privat të 

Sigurisë Fizike, që do të 

kryejë shoqërimin e lëndës 

plasëse për përdorim civil 

gjatë transferimit

Aplikanti/ Noter Po

9

Plotësimi i një deklarate ku 

përcaktohet pika e kalimit të 

kufirit, orari përkatës dhe 

itinerari (për transportin nga 

jashtë vendit), apo të 

përcaktohet itinerari dhe orari 

për transportin brenda vendit

Aplikanti/ Subjekt Po

10

Plotësimi i një deklarate ku 

përcaktohet sasia/ lloji e 

lëndëve dhe subjekti marrës

Aplikanti/ Subjekt Po

11 Mandatpagesë Banka Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

KARTELË INFORMATIVE

Autorizim për transport/ transferim të lëndëve plasëse për përdorim civil

Ky shërbim ka për qëllim pajisjen me autorizim për transport/ transferim të lëndëve plasëse për përdorim civil

Pajisja me autorizim për transport/transferim të lëndëve plasëse për përdorim civil

Biznes/ Person Juridik (SHPK, SHA)

Biznes i regjistruar si Person Fizik



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

5.000 lekë dhe TVSH Komisioni Bankar Nuk ka
Në një bankë (ose në disa 

banka), jashtë institucionit

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?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë               Web-i i Institucionit                       Me e-mail

Neni 8, 9, 10 i Ligjit Nr. 9126, datë 29.07.2003, "Për përdorimin civil të lëndëve plasëse", i ndryshuar.

VKM Nr. 203/ 2012, "Për procedurën e dhënies së autorizimit për magazinimin, transferimin dhe asgjësimin e lëndëve 

plasëse".

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Autorizim për transport/ transferim të lëndëve plasëse për përdorim civil

E përcaktuar në autorizim, për vetë, 1 ngarkesë

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

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

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

7 ditë para, kur transferimi do të bëhet brenda vendit 

15 ditë përpara ditës së mbërritjes në pikat e kalimit kufitar, kur vijnë nga jashtë vendit


