PROCEDURA PËR DHËNIEN E LICENCAVE PËR TREGTIMIN ME PAKICE TË KARBURANTEVE, GAZIT TË
LËNGSHËM DHE TË NAFTËS PËR AUTOMJETET, VAJRAVE LUBRIFIKANTE DHE LËNDËVE DJEGËSE.
Emri i Shërbimit

Përshkrim i Shkurtër
Funksioni dhe
Autoriteti

Baza ligjore:

Kërkesë për marrjen e lejes për licencë për tregtimin me pakice të karburanteve,
gazit të lëngshëm dhe të naftës për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve
djegëse
Dhënia e kësaj licence behet nga Organet e Qeverisjes Vendore, sipas juridiksionit
përkatës, për stacionet e shitjes së karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e
tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të lëngshëm e vajrave lubrifikante
dhe të njësive të shitjes së lëndëve djegëse.

Është funksion i Njësisë së Qeverisjes Vendore me kompetencë të
drejtpërdrejtë nga Kryetari.
 Ligji Nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
 Ligji nr. 9632 datë. 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” me
ndryshimet përkatëse;
 Ligji nr. 9920 datë. 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në
Republikën e Shqipërisë
 Ligji Nr. 8485, datë 12.05.1999 Kodi i Procedurave Administrative



Ligji Nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe
tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”



VKM Nr. 970, datë 2.12.2015 “ Për përcaktimin e procedurave dhe te
kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe
nënprodukteve te saj”

Përfituesi

Bizneset

Zyra Përgjegjëse

Sektori i Tregjeve, Kontrollit jo Ushqimor dhe Licencimit

Afati

30 ditë

Tarifa

2.000.000 lekë (për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm dhe të
naftës për automjete dhe vajra lubrifikante)
200.000 lekë (për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit të
lëngshëm të naftës)

Dokumente të
nevojshëm

 Certifikata e regjistrimit në QKB/ NIUS;
 Ekstrakt historik nga QKB;
 Vërtetim për pronësinë apo kontratën e marrjes në përdorim të
mjedisit përkatës;
 Certifikatën e kalibrimit të enëve dhe aparateve të shitjes, të lëshuar
nga organet e metrologjisë dhe të kalibrit në njësitë e Qeverisjes
Vendore.
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 Projektin teknologjik të miratuar nga zyra e urbanistikës, organet e







mbrojtjes të mjedisit dhe ato të mbrojtjes nga zjarri në njësitë e
Qeverisjes Vendore;
Aktin e kontrollit dhe lejen e shfrytëzimit të objektit të lëshuar nga
zyra e urbanistikës;
Vërtetim për kontrollin e respektimit të kushteve teknike të lëshuar
nga Inspektorati Shtetëror i Kontrollit të naftës, gazit dhe
nënprodukteve të tyre.
Vërtetim nga Inspektorati Qendror Teknik, në rastet e tregtimit të
gazit të lëngshëm IQT.
Kopje të dokumentit të Sigurimit të Përgjegjësive Ligjore për dëmet
që mund t’u shkaktohen palëve të treta, për shkak të ushtrimit të
veprimtarisë së shoqërisë;
Vërtetim të pagesës të taksave lokale;
Fotokopje e kartës së identitetit të administratorit;

*Fotokopjet duhet të jenë të noterizuara.
Dokumenti/at e
prodhuar si rezultat i
shërbimit (outputs)

Licencë për ushtrimin e veprimtarisë

Sporteli ku drejtohet
qytetari për marrjen e
shërbimit

Sporteli në Bashki
Sporteli i shërbimit të taksapaguesve
Sporteli në Njësinë Administrative
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Formulari i aplikimi standard që përdoret nga Bashkia.
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