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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 Kërkesë Aplikanti Po

2
Leje ndërtimi, leje për sheshin e 
ndërtimit, leje shfrytëzimi (3 kopje 
të noterizuara)

Bashkia Po

3 Formulari 1:1 Aplikanti Po

4

Certifikatë Pronësie, harten 
treguse dhe kartelen e pasurisë 
(tre muajt para aplikimit) 3 kopje 
e noterizuar

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme.

Po

5 Planimetria e Sheshit të Ndërtimit Studio projektuese e licencuar Po

6
Projekt teknik i hyrje-daljeve (3 
kopje)

Studio projektuese e licencuar Po

7
Leje legalizimi (kur objekti nuk 
është i pajisur me leje ndërtimi)

Agjencia e Legalizimit Urbanizimit 
dhe Integrimit të Zonave/ 
Ndërtimeve Informale

Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Autoriteti Rrugor Shqipëtar Tiranë
Rruga "Sami Frashëri", Nr. 33, 
Tiranë

E hënë - e enjte, ora 08:00 -
16:30
E premte, ora 08:00 - 14:00

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
Shërbim pa pagesë Nuk ka

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?

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.8378, datë 22.7.1998 "Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë "i ndryshuar (nenet 2,3,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25)
VKM nr 153, date 07.04.2000, "Per miratimin e Rregullores se Zbatimit te Kodit Rrugor te Republikes se Shqiperise", (nenet 
25,26,27,43,44,59 .. 67) dhe VKM nr.493 date22.07.2014.

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Autorizim për hyrje- dalje në akset kombëtare

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                                    Me e-mail

Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari
E- albania: e- albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
ARRSH web: www.arrsh.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

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

Brenda 30 ditëve i kthehet një përgjigje subjektit nëse aplikimi do të vazhdojë procedurat e miratimit të autorizimit ose aplikimi është 
refuzuar.
Afat ligjor deri në daljen e autorizimit nuk ka të parashikuar në ligj, pasi është në varësi të ecurisë së procedurave

KARTELË INFORMATIVE

Autorizim për hyrje- dalje në akset kombëtare

Çdo subjekti të cilit i nevojitet autorizimi për hyrje-dalje në akset kombëtare. (çdo subjekt qe ushtron aktivitet pergjate nje aksi nacional 
duhet te pajiset me Autorizi hyrje - dalje në rrugë, kriter ligjor)

Pajisja me autorizimin për hyrje-dalje në akset kombëtare.

Biznes, Person Juridik (SHPK, SHA) 
Biznes i regjistruar si Person Fizik


