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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 Certifikata e Drejtuesit Teknik
Drejtoria e Policisë së 

Shtetit
Po

2

Dokumenti i pronësisë 

(certifikata apo ekuivalenti), 

nëse është pronë e subjektit 

dokumenti që vërteton 

pronësinë apo dokumenti 

pronësisë  dhe dokumenti që 

vërteton të drejtën e përdorimit 

nëse ambienti është në 

pronësi të një të treti, 

minimumi 5 vjet

Agjensia Shtetërore 

Kadastrës
Po

3
Fotografi e personit (4 copë 

përmasa 4*6 cm)
Aplikanti Po

4 Kopje e letërnjoftimit Aplikanti Po

5 Mandat Pagesë Banka Po

6 Ekstrakti Qendra Kombëtare Biznesit Jo

1 Mandatpagesa Banka Po

2

Kontratë ruajtje me një subjekt 

(shërbimi privat i sigurisë 

fizike)

Aplikanti Po

3

Kontratë pune me drejtuesin 

teknik, nëse ky është një i tretë 

apo akti i organeve të subjektit 

për caktimin si drejtues teknik 

të vetë personit fizik, ortaku 

apo një aksioneri

Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Zyrat e Shërbimit ndaj Qytetarit 

pranë çdo Drejtorie Vendore të 

Policisë dhe Komisariati Policie 

në Republikën e Shqipërisë

Në të gjithë qytetet e 

Republikës së Shqipërisë

Në të gjitha 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

300.000 Lekë dheTVSH 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?

KARTELË INFORMATIVE

Licensë për tregtimin, importin dhe eksportin për armët e kategorisë B1, B4, C & D

Ky shërbim mundëson pajisjen me licensë, për ushtrimin e aktivitetit të subjekteve

Pajisjen me licensë, për ushtrimin e aktivitetit

Biznes /Person Juridik (SHPK, SHA) 

Biznes i regjistruar si Person Fizik

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

Faze e parë e aplikimit: 

Faza II : Pasi është miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit: 

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

3 muaj

Licensë për tregtimin, importin dhe eksportin për armët e kategorisë B1, B4, C & D

5 vjet

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 15 dhe 19).

	VKM Nr. 421, datë 13.05.2015, "Për procedurat e shqyrtimit të kërkesave, dokumentacionin, afatet e shqyrtimit dhe kriteret e 

veçanta të licencimit të veprimtarive të lejuara me armët".

	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",  i ndryshuar (me Urdhrin e MPB nr. 376, datë 10.07.2018.

	Urdhër i Drejtorit të Përgjithshme të Policisë së Shtetit nr. 694, datë 16.07.2018, "Për ngritjen e komisioneve për pajisjen e 

subjekteve me licencë/autorizim për veprimtarinë e lejuar me armët, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit".

	Urdhër i Drejtorit të Përgjithshme të Policisë së Shtetit nr. 417, datë 02.05.2018, "Për Formën dhe përmbajtjen e vërtetimit të 

besueshmërisë".

	Udhëzim i përbashkët i Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Ministri të Financave Nr.264/1, datë 29.06.2015, "Për masën, 

kriteret dhe procedurat për tarifat financiare për veprimtarinë e lejuar me armët".

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


