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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
Azhornimi me rrjetin nëntokësor 
të segmentit ku kryhen punimet

Ujësjellësi/ Albtelekom Po

2
Detaje të prerjes tërthore të 
rrugës ose kur ka vepra arti, (ura, 
etj), mënyra e kalimit në to

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar privat ose 
shtetëror

Po

3

Garanci punimesh prej 10% të 
preventivit të punimeve në trupin 
e rrugës, e cila do të kthehet pas 
mbarimit të afatit të garancisë së 
punimeve dhe marrjes në 
dorëzim nga specialistët e 
A.Rr.Sh-së së bashku me 
specialistët e Drejtorisë së 
Rajonit Rrugor, të cilët do të 
ndjekin ecurinë e punimeve

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar privat ose 
shtetëror

Po

4
I gjithë materiali në CD në 
formatin dvg

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar privat ose 
shtetëror

Po

5
Kopje të kontratës së Investitorit 
me kontraktorin (në rastin e 
institucionet)

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar privat ose 
shtetëror

Po

6
Pagesë 10% e preventivit të 
punimeve për përdorimin e rrugës 
(e pakthyeshme)

Drejtoria e Standarteve/ 
Autoritetit Rrugor Shtetëror

Po

7
Planimetri të detajuar të 
segmentit ku mendoni të kryeni 
punimet.

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar privat ose 
shtetëror

Po

8

Preventiv i veçantë për punimet 
në trupin e rrugës ose pjesët 
përbërëse të saj, me zërat e 
punimeve sipas Manualit te vitit 
2015. Plani i Menaxhimit të 
Trafikut për periudhën e 
ndërhyrjes.

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar privat ose 
shtetëror

Po

9

Relacion teknik i detajuar  i 
punimeve që do të kryhen.Të 
tregohen metodologjia e kryerjes 
se punimeve, shtresat rrugore që 
hiqen, zëvendësimi i tyre, 
shoqëruar me trashësinë e çdo 
shtresë, kohëzgjatja e punimeve, 
grafiku i punimeve

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar privat ose 
shtetëror

Po

10
Sigurim ndaj paleve të treta për 
kohën e kryerjes së punimeve

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar privat ose 
shtetëror

Po

11 Mandatpagesa Banka Po
Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Autoriteti Rrugor Shqiptar 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
Pagesë 10%  e  preventivit të 
punimeve për përdorimin e 
rrugës (e pakthyeshme).

Komisioni bankar Nuk ka
Në një bankë (ose në disa 
banka), jashtë institucionit

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?

KARTELË INFORMATIVE

Autorizim për kryerjen e punimeve në rrugë

Kryerje e punimeve në rrugë

Shërbimi ka për qëllim pajisjen e subjektit me autorizim për kryerjen e punimeve në rrugë

1. Subjekte
2. Institucionet shteterore



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
Manual për punimet e ndërtimit
VENDIM Nr. 629, datë 15.7.2015 "Për minratimin  e manualeve teknike të  çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave 
teknike të tyre

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

Autorizimi për kryerjen e punimeve në rrugë

Vlefshmëria e Autorizimit është në varësi të grafikut te punimeve të paraqitur në dokumentacion

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

10 ditë për rastet e ndërhyrjeve të vogla
Për ndërhyrjet e mëdha, është në varësi të zbardhjes së vendimit


