
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

Pajisje me licencë për person individ Pajisje me licencë për person individ 

    

  
1. Dokumentin që vërteton kohën/vitet e punës 
(librezën e punës apo dokumente të tjera që 
vërtetojnë kohën/vitet e punës). 

    

  
2. Vetëdeklarim mbi gjendjen e tij gjyqësore dhe 
penale. 

    

  3. Dy fotografi me përmasa 3x4 cm. 

    

  
4. Kopje të diplomave që zotëron, certifikata kursi 
apo specializimi, të noterizuara. 

    

  5. Mandat pagesa. 

    

    

Pajisje me licencë për person fizik Pajisje me licencë për person fizik 

    

1. Certifikata e Regjistrimit në Qendrën 
Kombëtare të Biznesit. 

1. Dokumenti që vërteton kohën/vitet e punës 
(librezën e punës apo dokumente të tjera që 
vërtetojnë kohën/vitet e punës) për aplikuesin. 

    

2. Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve 
tatimore, taksave deri në momentin e 
paraqitjes së kërkesës (nga bashkia dhe 
drejtoritë tatimore). 

2. Vetëdeklarim mbi gjendjen gjyqësore dhe 
penale. 

    

  3. Dy fotografi me përmasa 3x4 cm. 

    

  
4. Kopje e diplomave që zotëron, certifikata kursi 
apo specializimi, të njësuara me origjinalin. 

    

  

5. Në rastin e punësimit të drejtuesit teknik, 
kontratën e lidhur ndërmjet personit fizik dhe 
drejtuesit teknik të licencuar në fushën e 
veprimtarisë ndërhyrëse në pasuritë kulturore 
materiale, të hartuar përpara noterit. 

    



  

6. Vetëdeklarimin nga drejtuesi teknik ose nga 
personi fizik (në rastin kur personi fizik zotëron 
licencë në fushën e veprimtarisë ndërhyrëse në 
pasuritë kulturore materiale), për: 
i. gjendjen gjyqësore dhe penale; 
ii. gjendjen në lidhje me punësimin si drejtues 
teknik në persona fizikë apo juridikë të tjerë; 
iii. marrëdhënien e tij të punës me institucionet 
shtetërore qendrore, vendore, të pavarura apo 
persona juridikë publikë të tjerë. 

    

  7. Mandat pagesa. 

    

Pajisja me licencë për personin juridik Pajisja me licencë për personin juridik 

    

1. Certifikata e Regjistrimit në Qendrën 
Kombëtare të Biznesit. 

1. Vetëdeklarim mbi gjendjen gjyqësore dhe penale 
të anëtarëve të organit administrativ, aksionarit 
ose ortakut, të personit që ka kompetenca 
përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese 
brenda personit juridik. 

    

2. Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve 
tatimore, taksave deri në momentin e 
paraqitjes së kërkesës (nga bashkia dhe 
drejtoritë tatimore). 

2.  Kontratra e punësimit ndërmjet përfaqësuesit 
ligjor të personit juridik dhe drejtuesit teknik të 
licencuar në fushën e veprimtarisë ndërhyrëse në 
pasuritë kulturore materiale, të hartuar përpara 
noterit. 

    

  

3. Vetëdeklarimin nga drejtuesi teknik, për: 
i. gjendjen gjyqësore dhe penale; 
ii. gjendjen në lidhje me punësimin si drejtues 
teknik në persona fizikë apo juridikë të tjerë; 
iii. marrëdhënien e tij të punës me institucionet 
shtetërore qendrore, vendore, të pavarura apo 
persona juridikë publikë të tjerë. 

    

  4. Mandat pagesa. 

    

Dokumente shoqëruese për shtesa në kategori 
dhe ndryshim të licencës  

Dokumente shoqëruese për shtesa në kategori 
dhe ndryshim të licencës  

  
1. Kërkesa për pajisje me shtesa në kategori ose 
nënkategori dhe ndryshim të licencës. 

    

  
2. Dokumentacionin përkatës që provon 
përmbushjen e kritereve për kategorinë/ 
nënkategorinë e kërkuar ose për ndryshimet. 

    



  3. Mandat pagesa. 

    

Dokumente shoqëruese për pajisje me 
zëvendësim licence në rast humbjeje ose 
dëmtimi të ekzistueses  

Dokumente shoqëruese për pajisje me zëvendësim 
licence në rast humbjeje ose dëmtimi të 
ekzistueses  

    

  
1. Kërkesa për pajisje me zëvendësim licence në 
rast humbjeje ose dëmtimi të ekzistueses. 

    

  2. Dy fotografi për dokument. 

    

  

3. Në rastin kur kërkesa ka lidhje me zëvendësimin 
e licencës së dëmtuar, me qëllim pajisjen me 
licencë të re, subjekti duhet të dorëzojë të 
dëmtuarën. 

    

  4. Mandat pagesa. 

    

 

* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga 

vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord 

që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës. 


