
FORMULAR APLIKIMI 
Licencë për veprimtari ndërhyrëse në pasuritë kulturore materiale 

Institucioni përgjegjës: Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore 

1. APLIKUESI 

STATUSI I APLIKUESIT   INDIVID   PERSON FIZIK    PERSON JURIDIK   

2. INFORMACION SPECIFIK (KUR APLIKUESI ËSHTË INDIVID) 

INDIVIDI: 
Emri Mbiemri   

      

ID:   

Nr. tel. / cel.:   

Email:   

Adresa:   

3. INFORMACION SPECIFIK (KUR APLIKUESI ËSHTË PERSON FIZIK/PERSON JURIDIK) 

Emri i subjektit:   

NIPT:   

Administratori: 
Emri Mbiemri   

      

ID - Administratori:   

Nr. tel. / cel.:   

Email:   

Adresa:   

4. INFORMACION SPECIFIK MBI DREJTUESIN TEKNIK RESTAURATOR (KUR APLIKUESI ËSHTË PERSON FIZIK/PERSON JURIDIK) 

Drejtuesi teknik restaurator (DTR): 
Emri Mbiemri Tel. 

      

Nr. i licencës së DTR-së:   

5. INFORMACION SPECIFIK MBI LICENCËN E KËRKUAR 

  Aplikim i ri Aplikim për shtesa    

Llojet e veprimtarisë ndërhyrëse në pasuritë 
kulturore materiale për të cilën kërkohet 
licenca: 

Në projektim (P)     

  
Në zbatim (Z)     

Në mbikëqyrje dhe kolaudim 
(MK) 

    

Kategoria e licencës për veprimtarinë 
ndërhyrëse në pasuritë kulturore materiale: 

(A) Për kryerjen e veprimtarive 
ndërhyrëse në pasuritë kulturore 
materiale, të 
arkitekturës/ndërtimore  

    

  

(V) Për kryerjen e veprimtarive 
ndërhyrëse në pasuritë kulturore 
materiale, vepra arti 

    

Nënkategoria e veprimtarisë për të cilën 
kërkohet licenca, apo shtesë e kategorisë ose 
nënkategorisë: 

  

Konservim dhe 
Restaurim të 
rrënojave / siteve 
arkeologjike 

  Konservim dhe restaurim i mozaikëve 

  

  

Konservim dhe 
Restaurim i 
ndërtimeve me 
karakter mbrojtës; 

  
Konservim dhe restaurim i pikturave 
murale dhe shkëmbore 

  
Konservim dhe 
Restaurim i 
arkitekturës së kultit; 

  
Konservim dhe restaurim të veprave 
të artit në dru 

  

Konservim dhe 
Restaurim të 
ndërtimeve 
inxhinierike; 

  
Konservim dhe restaurim i veprave të 
artit në allçi, gur, qeramikë 

  

Konservim dhe 
Restaurim i 
arkitekturës së 
traditës (vernakulare); 

  
Konservim dhe restaurim të veprave 
të artit në metal, qelq 

  

Konservim dhe 
restaurim i 
arkitekturës së 
projektuar 

  
Konservim dhe restaurim të 
objekteve tekstil, lëkurë, pergamenë, 
telajo, letër. 

  
Konservim, restaurim dhe rikualifikim i hapësirave (rrugë, sheshe) brenda qendrave 
historike dhe ansambleve historike urbane 

Ndryshime të licencës:    Rinovim afati   

  Ndryshim përfaqësuesi ligjor   

  Ndryshim drejtuesi teknik   

  Ndryshim të emrit apo selisë   

Zëvendësim të licencës ekzistuese:   Humbje   

  Dëmtim   

Veprimtari specifike (punët e ngjashme për çdo 
kategori aplikimi): 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Vendi i kryerjes së veprimtarisë:   



6. KLAUZOLA DEKLARATIVE 

Vetëdeklarim mbi përgjegjësinë për veprimtarinë që do të kryejë individi  

Unë i/e nënshkruari/a _______________________ deklaroj se: 
- Të dhënat e deklaruara dhe dokumentet e dorëzuara janë të vërteta.  
- Drejtuesi teknik restaurator nuk punon në një shoqëri tjetër dhe nuk është në marrëdhënie pune me shtetin. 
- Subjekti njeh dhe pranon kriteret dhe detyrimet e licencimit. 

Vetëdeklarim mbi përgjegjësinë për veprimtarinë që do të kryejë subjekti  

Unë i/e nënshkruari/a _______________________, me cilësinë e administratorit të subjektit “____________________”, deklaroj se: 
- Të dhënat e deklaruara dhe dokumentet e dorëzuar janë të vërteta.  
- Drejtuesi teknik restaurator nuk punon në një shoqëri tjetër dhe nuk është në marrëdhënie pune me shtetin. 
- Subjekti njeh dhe pranon kriteret dhe detyrimet e licencimit. 

Vetëdeklarim mbi përgjegjësinë për veprimtarinë që do të kryejë individi (drejtues teknik) 

1. Unë i/e nënshkruari/a _______________________, në njohje të plotë të pasojave që sjell një deklarim i pavërtetë, deklaroj se:  
- Nuk kam asnjë çështje gjyqësore të hapur dhe nuk jam në ndjekje penale nga organet e prokurorisë, në lidhje me profesionin ku kërkoj të licencohem; ose  
- Kam çështje gjyqësore të hapur në Gjykatën e Rrethit ___________ (shoqëruar me motivin e çështjes) ose/dhe jam në ndjekje penale nga organi i Prokurorisë së 
Rrethit _______ (shoqëruar me motivin e ndjekjes).  
2. Unë i/e nënshkruari/a _______________________, në njohje të plotë të pasojave që sjell një deklarim i pavërtetë, deklaroj se:  
- Nuk kam asnjë penalizim nga strukturat shtetërore të ngarkuara për inspektimin ndërtimor e urbanistik; ose  
- Kam penalizim nga struktura shtetërore qendrore ose vendore ___________ (shoqëruar me motivin e penalizimit). 

Vetëdeklarim mbi përgjegjësinë mbi veprimtarinë që do të kryejë subjekti  

1. Unë i/e nënshkruari/a _______________________, me cilësinë e administratorit të subjektit “____________________”, në njohje të plotë të pasojave që sjell një 
deklarim i pavërtetë, deklaroj se:  
- Nuk kam asnjë çështje gjyqësore të hapur dhe nuk jam në ndjekje penale nga organet e prokurorisë në lidhje me profesionin ku kërkoj të licencohemi; ose  
- Kam çështje gjyqësore të hapur në Gjykatën e Rrethit ___________ (shoqëruar me motivin e çështjes) ose/dhe jam në ndjekje penale nga organi i Prokurorisë së 
Rrethit _______ (shoqëruar me motivin e ndjekjes).  
2. Unë i/e nënshkruari/a _______________________, me cilësinë e administratorit të subjektit “____________________”, në njohje të plotë të pasojave që sjell një 
deklarim i pavërtetë, deklaroj se:  
- Nuk kam asnjë penalizim nga strukturat shtetërore të ngarkuara për inspektimin ndërtimor e urbanistik; ose  
- Kam penalizim nga struktura shtetërore qendrore ose vendore ____________________ (shoqëruar me motivin e penalizimit). 

Autorizimi i mëposhtëm është vullnetar 

Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni ose email) të mbledhura më sipër, me qëllim 
zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e opinionit tim, në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit. 

    

7. DOKUMENTACIONI I NGARKUAR 

1. Kontrata e punës ndërmjet subjektit (personi fizik apo personi juridik) dhe drejtuesit teknik të licencuar   

  

2. Deklaratë e drejtuesit teknik restaurator   

3. Mandatpagesa   

4. Dokumente të tjera    

8. DOKUMENTET / VERIFIKIMET / MIRATIMET QË SIGUROHEN NGA BASHKËVEPRIMI NDËRINSTITUCIONAL  

1. Ekstrakt regjistrim biznesi nga QKB ose vendimin e regjistrimit në gjykatë 

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

3. Fotokopje e licencës personale të restauratorit (drejtues teknik) 

4. Verifikim / informacion për veprimtarinë restauruese të individëve nga DRTK-ja 

5. Verifikim / informacion për veprimtarinë restauruese të subjektit nga DRTK (jo për aplikim për herë të parë) 

9. BAZA LIGJORE E KËTIJ SHËRBIMI 

1. Ligji nr. 27/2018, date 17.5.2018, “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë” 

2. VKM nr.___, datë __.__.2020, “Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve të posaçme të licencimit, dokumenteve shoqëruese, nënkategorive të licencave, procedurave 
për dhënien, pezullimin ose revokimin, si dhe kuotizacionin vjetor të licencave për ndërhyrjet në pasuritë kulturore materiale” 

10. NJOFTIMI 

Marrja e informacionit:   Postë   Email   e-Albania   Dorazi 

Email (për njoftimin):   

Afati i njoftimit: Jo më vonë se 10 ditë nga vendimi i KKTKM-së 

 


