
VENDIM  
Nr. 425, datë 10.5.2017 

 

PËR RREGULLAT E ORGANIZIMIT, FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT PËR 
DHËNIEN E DËSHMISË SË STATUSIT TË PUNONJËSVE  TË INDUSTRISË SË 
NAFTËS DHE TË GAZIT, KRITERET DHE PROCEDURAT PËR LËSHIMIN E 

VËRTETIMIT TË POSAÇËM ZYRTAR 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, 5 e 19, të ligjit nr. 8/2017, “Për statusin e 
punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit”, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë dhe 
të ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 
 

I. NGRITJA E KOMISIONIT PËR PAJISJEN ME DËSHMI ZYRTARE IDENTI-FIKUESE 
PËR PUNONJËSIT QË PËRFI-TOJNË STATUSIN E PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË 
NAFTËS E TË GAZIT DHE RREGULLAT E FUNKSIONIMIT TË TIJ 

1. Pranë ministrisë përgjegjëse për industrinë e naftës dhe të gazit ngrihet Komisioni për pajisjen me 
dëshmi zyrtare identifikuese për personat që përfitojnë statusin e punonjësit të industrisë së naftës dhe të 
gazit, me përbërje, si më poshtë vijon: 

- 5 përfaqësues nga ministria përgjegjëse për industrinë e naftës dhe të gazit; 
- 1 përfaqësues nga ministria përgjegjëse për çështjet sociale; 
- 1 përfaqësues nga Ministria e Financave. 
Kryetari i Komisionit është një nga përfaqësuesit e ministrisë përgjegjëse për industrinë  e naftës dhe të 

gazit. 
Ministri i Energjisë dhe Industrisë me një urdhër të veçantë cakton kryetarin dhe anëtarët e Komisionit. 
2. Komisioni mblidhet për shqyrtimin e kërkesave të aplikantëve jo më vonë se data 10 e çdo muaji 

pranë ministrisë përgjegjëse për industrinë e naftës dhe gazit. Data e mbledhjes caktohet nga kryetari i 
Komisionit dhe njoftimi i anëtarëve bëhet jo më vonë se 5 (pesë) ditë para zhvillimit të mbledhjes. 

3. Mbledhja e komisionit organizohet pranë ambienteve të ministrisë përgjegjëse për industrinë e naftës 
dhe gazin. Mbledhja konsiderohet e vlefshme kur në të marrin pjesë jo më pak se 2/3 e anëtarëve të tij. 

4. Në çdo mbledhje të organizuar mbahet procesverbal, në të cilin pasqyrohen pjesëmarrja në komision, 
diskutimet e anëtarëve të komisionit, si dhe vendimi që merret. 

5. Anëtarët e komisionit nuk mund të përfaqësohen në mbledhje nga persona të tjerë.  
6. Kur nga shqyrtimi i dokumentacionit dhe verifikimet e kryera rezulton se nuk plotësohen kushtet e 

kërkuara, sipas neneve 5 e 7, të ligjit nr.8/2017, “Për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të 
gazit”, dhe të kapitullit II, të këtij vendimi, Komisioni njofton aplikantin për dokumentacionin që mungon 
dhe të drejtën e tij për ta plotësuar atë. Shqyrtimi i dokumentacionit të plotësuar bëhet në mbledhjen e 
radhës së Komisionit. 

7. Në përfundim të shqyrtimit të dokumen-tacionit, Komisioni merr vendimin përkatës që lidhet me 
pajisjen ose jo të aplikuesit me dëshmi zyrtare identifikuese. Vendimi merret me të paktën 2/3 e votave të 
anëtarëve pjesëmarrës në mbledhje. Anëtarët e komisionit, të cilët votojnë kundër, shprehin qëndrimin e 
tyre të arsyetuar në procesverbalin e mbledhjes. 

8. Vendimi i komisionit hartohet i arsyetuar dhe nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e tij, pjesëmarrës në 
mbledhje.  

9. Për çdo aplikim të miratuar nga Komisioni, strukturat përgjegjëse në ministrinë përgjegjëse për naftën 
dhe gazin përgatitin dëshminë zyrtare identifikuese, e cila nënshkruhet nga kryetari i Komisionit dhe 
vuloset nga protokolli i ministrisë përgjegjëse për industrinë e naftës dhe të gazit.  

10. Formati i dëshmisë zyrtare identifikuese përmban: 



a) titullin e dokumentit: Dëshmia e statusit të punonjësit të industrisë së naftës dhe të gazit (Dëshmia 
Zyrtare Identifikuese); 

b) Numrin e regjistrimit themeltar dhe datën; 
c) Të dhënat personale të aplikuesit (emër, mbiemër, atësi, datëlindje, vendbanim dhe fotografi); 
ç) Vitet në punë gjithsej në industrinë e naftës dhe gazit, sipas neneve 5 e 7, të ligjit nr. 8/2017, “Për 

statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit”; 
d) Vitet e punës të kryera sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 9, të ligjit nr. 8/2017, “Për statusin 

e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit”. 
11. Në rast refuzimi të kërkesës, aplikuesi i interesuar ka të drejtë të paraqesë ankim në gjykatën 

kompetente, brenda 30 (tridhjetë) ditëve kalendarike nga data e marrjes dijeni për refuzimin e aplikimit. 
12. Në ministrinë përgjegjëse për industrinë e naftës dhe të gazit mbahet regjistri themeltar i 

dëshmive zyrtare identifikuese për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit. 
13. Komisioni përfiton një pagesë prej 5 000 (pesë mijë) lekësh për çdo mbledhje të realizuar. 

Fondet e nevojshme përballohen nga ministria përkatëse ku punojnë anëtarët e Komisionit.  
II. DOKUMENTACIONI PËR PAJISJEN ME DËSHMI ZYRTARE IDENTIFIKUESE 
1. Të drejtën për marrjen e statusit të punonjësit të industrisë së naftës dhe gazit e kanë naftëtarët 

dhe ish-naftëtarët që plotësojnë kushtet në përputhje me  ligjin nr. 8/2017, “Për statusin e punonjësve 
të industrisë së naftës dhe të gazit”. 

2. Aplikuesi duhet të paraqesë në ministrinë përgjegjëse për industrinë e naftës dhe gazit, pranë 
Komisionit të ngritur për këtë qëllim sipas pikës 1 të këtij vendimi dokumentacionin e mëposhtëm: 

a) Kërkesën për pajisjen me dëshmi zyrtare identifikuese; 
b) Fotokopje të noterizuar të një dokumenti identifikues të aplikuesit; 
c) Fotokopje të noterizuar të librezës së punës ose të librezës së pensionit; 
ç)  Vërtetimin e posaçëm zyrtar lëshuar sipas kreut III, të këtij vendimi; 
d) Dy fotografi në format dokumenti. 
III. KRITERET DHE PROCEDURAT PËR LËSHIMIN E VËRTETIMIT TË POSAÇËM 

ZYRTAR 
1. Pajisen me vërtetim të posaçëm zyrtar naftëtarët dhe ish-naftëtarët, si më poshtë vijon: 
a) Ish-naftëtari/naftëtari që punon ose që ka punuar në industrinë e naftës dhe të gazit në 

profesionin dhe punën, sipas përcaktimit të vendimit nr. 526, datë 20.12.1958, të Këshillit të 
Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni”;  

b) Ish-naftëtari/naftëtari i uzinave mekanike të naftës; 
c) Ish-naftëtari/naftëtari që përfaqëson personelin inxhiniero-teknik, që punon ose ka punuar në 

ish-ndërmarrjet e sistemit të naftës, si shpim kërkim, shpim shfrytëzim, prodhim, sizmikë (gjeofizika 
e kërkim-prodhimit), gjeofizikë kantieriale, mekanikë (shërbimet mekanike për përgatitjen, 
trasportimin, montimin e makinerive e të pajisjeve të industrisë së naftës si dhe në shërbimin e 
inspektimit dhe emergjencës), institutet gjeologjike dhe teknologjike, të përpunimit, transportit me 
naftësjellës dhe gazsjellës. 

Për të shmangur çdo paqartësi, personel teknik do të konsiderohet edhe punonjësi që ka kryer 
apo kryen punë apo profesione të cilat, pavarësisht se nuk listohen në vendimin nr. 526, datë 
20.12.1958, të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni”, 
përfaqësojnë punë në procese, si shpim-kërkim, shpim-shfrytëzim, prodhim, sizmikë, gjeofizikë 
kantieriale, mekanikë, institutet gjeologjike dhe teknologjike, përpunim, transport me naftësjellës 
dhe gazsjellës. 

ç) Punonjësit ose ish-punonjësit që kanë punuar në profesione apo punë sipas përcaktimit të 
shkronjave “a”, “b” dhe “c” më sipër, të cilët janë aksidentuar në punë, pavarësisht nga kohëzgjatja 
e punës.   

2. Pajisja me vërtetim të posaçëm zyrtar bëhet sipas procedurave të mëposhtme: 



a) Për naftëtarët dhe ish-naftëtarët: 
i) Ish-naftëtari/naftëtari paraqet pranë ndërmarrjes ose institucionit ku ka qenë/është  i 

punësuar kërkesën për t’u pajisur me vërtetim të posaçëm zyrtar, shoqëruar me një fotokopje të 
noterizuar të librezës së punës. Në rast se ndërmarrja apo institucioni nuk ekzistojnë si subjekte, 
për shkak të privatizimit/ ristrukturimit/shkrirjes/mbylljes apo ndonjë arsye tjetër, vërtetimi 
lëshohet nga ndërmarrja apo institucioni që disponon arkivin me dokumen-tacionet përkatëse; 

ii) Ndërmarrja ose institucioni përkatës brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga data e paraqitjes së 
kërkesës pajis punonjësin me vërtetim të posaçëm zyrtar ku përcaktohen profesioni/profesionet 
dhe punët e kryera nga ish-naftëtari/naftëtari, si dhe kohëzgjatja e punës; 

iii) Vërtetimi i posaçëm dorëzohet pranë ministrisë përgjegjëse për industrinë e naftës dhe të 
gazit për konfirmim; 

iv) Ministria përgjegjëse për industrinë  e naftës dhe të gazit bën konfirmimin brenda 10 (dhjetë) ditëve 
pune nga data e paraqitjes së kërkesës. 

b) Për ish-naftëtarët që kanë dalë në pension: 
i) Ish-naftëtari paraqet kërkesën pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore ose në degët rajonale ku është 

depozituar libreza e punës së ish-naftëtarit, për t’u pajisur me vërtetim të posaçëm zyrtar; 
ii) Instituti i Sigurimeve Shoqërore ose degët rajonale, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga data e 

paraqitjes së kërkesës, pajis punonjësin me vërtetim të posaçëm zyrtar ku përcaktohen 
profesioni/profesionet dhe punët e kryera nga ish-naftëtari, si dhe vitet përkatëse të punës; 

iii) Vërtetimi i posaçëm dorëzohet pranë ministrisë përgjegjëse për industrinë  e naftës dhe të gazit për 
konfirmim; 

iv) Ministria përgjegjëse për industrinë  e naftës dhe të gazit bën konfirmimin brenda 10 (dhjetë) ditëve 
pune nga data e paraqitjes së kërkesës. 

c) Për ish-naftëtarët dhe naftëtarët, të cilët kanë pasur marrëdhënie pune në shtetet e tjera në profesionet 
e përcaktuara në nenin 2, të ligjit nr. 8/2017, “Për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit”: 

i) Vërtetimi i posaçëm për periudhën e kohës që naftëtari apo ish-naftëtari ka punuar pranë 
ndërmarrjeve apo institucioneve shqiptare të industrisë së naftës lëshohet në përputhje me parashikimet e 
shkronjave “a” dhe “b”, të pikës 2, të kapitullit III; 

ii) Vërtetimi i posaçëm për periudhën e kohës që naftëtari apo ish-naftëtari ka pasur marrëdhënie pune 
në shtetet e tjera, lëshohet nga subjekti juridik i shtetit të huaj në të cilin ka punuar naftëtari/ish-naftëtari 
apo institucione të tjera zyrtare, sikurse parashikon legjislacioni i shtetit tjetër. Ky vërtetim  paraqitet për 
konfirmim pranë ministrisë përgjegjëse për industrinë e naftës dhe të gazit dhe Institutin e Sigurimeve 
Shoqërore;   

iii) Instituti i Sigurimeve Shoqërore, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga data e paraqitjes së kërkesës, 
pajis punonjësin me vërtetim zyrtar, ku përcaktohet se Republika e Shqipërisë ka marrëveshje në fushën e 
mbrojtjes shoqërore me shtetin përkatës; 

 
iv) Ministria përgjegjëse për industrinë  e naftës dhe të gazit bën konfirmimin brenda 10 (dhjetë) ditëve 

pune nga data e paraqitjes së vërtetimit nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, ku përcaktohet se Republika 
e Shqipërisë ka marrëveshje në fushën e mbrojtjes shoqërore me shtetin përkatës. 

3. Ngarkohen Ministria e Energjisë dhe Industrisë, shoqëritë dhe institucionet që operojnë në industrinë 
e naftës dhe gazit dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

ZËVENDËSKRYEMINISTRI 
Niko Peleshi 

 
 


