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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

Akset më të ngarkuar për çdo 
mjet brenda kufinjve të nenit 62, 
të Kodit Rrugor (tërheqësi, mjetet 
rezervë);

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

2

Data e udhëtimit/ udhëtimeve kur 
do të kryhet transporti dhe 
periudhat kohore në të cilat do të 
realizohen udhëtimi/ udhëtimet

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

3

Duhet të tregohen presionet e 
fryrjes së gomave dhe qëndra e 
rëndesës së ngarkesës 
kompleksive, i vërtetuar nga 
dokumenti përkatës i provës;

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

4

Emrin e prodhuesit dhe targën e 
mjetit motorik dhe mjeteve 
rezervë (rimorkiove/ gjysmë- 
rimorkiove);

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

5
Emrin, emri tregtar dhe adresa e 
transportuesit

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

6
Fotokopje e Lejeve te Qarkullimit 
(për mjetet e huaja të përkthyera 
dhe noterizuar.

Kërkuesi/ Noter Po

7
Itinerari i qarkullimit të mjetit, ku 
shënohen edhe pikat e kalimit të 
kufirit;

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

8

Kërkesa , e shoqërise e cila 
duhet të pajiset me një policë 
sigurimi për Përgjegjësitë nëse 
shkaktohen dëmtime në rrugë 
ose në pjesët e saj, gjatë kryerjes 
së transporteve

Kompani sigurimi Po

9

Kufiri maksimal i masës së 
përgjithshme së bashku me 
mjetet dhe shpërndarja e 
ngarkesës në akse, si bosh, 
ashtu edhe me ngarkesë, e cila i 
korrespondon kufirit maksimal të 
masës.

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

10 Kufiri maksimal i përmasave;
Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

11

Kur kryhen transporte në kushte 
jo-normale sipas nenit 61 të Kodit 
Rrugor, kërkesës i bashkëlidhet 
edhe një deklaratë për brenda 
përshkrimin në kthesa në të gjithë 
itinerarin e mjetit ose kombinimit 
të mjeteve nga pronari ose 
drejtuesi i veprimtarisë së 
ndërmarrjes edhe në transportet 
në kushte jo-normale sipas nenit 
62 të Kodit Rrugor, një dokument 
(deklaratë) i ngjashëm lëshohet 
edhe për qëndrueshmërinë e 
veprave të artit  nga Studio 
private; (jo ne te gjitha rastet)

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

12

Largësia maksimale dhe 
minimale aksiale ndërmjet akseve 
(shpërndarja aksiale për  
terheqësin, mjetet rezervë);

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

KARTELË INFORMATIVE

Autorizim për transport jashtë norme

Pajisja e subjekteve me autorizim,  për kryerjen e transportit me mjete jashtë norme

Pajisja e subjekteve me autorizim, për kryerjen e transportit me mjete jashtë norme

Subjekte



13
Masa e cdo mjeti dhe kompleksi 
mjetesh pa ngarkesën (tërheqësi, 
mjeti rezervë);

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

14

Masa e përgjithshme, maksimale 
për cdo mjet, si dhe kompleks 
mjetesh së  bashku me 
ngarkesën (tërheqësi, mjeti 
rezervë);

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

15
Numri i akseve për çdo mjet 
(tërheqësi, mjetet rezervë);

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

16

Përmasat maksimale të mjetit 
motorik (dhe mjeteve rezervë 
jashtë norme) në përputhje me 
llojin e mjetit sipas targave ( 
gjerësia, lartësia, gjatësi; lartësi);

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

17
Përmasat maksimale të mjetit ose 
kompleksit të mjeteve së bashku 
me ngarkesën (gjerësi, gjatësi,

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

18
Përmasat maksimale të 
ngarkesës që transportohet ( 
gjerësia, lartësia, gjatësi;

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

19

Përshkrimi i përgjithshëm i 
ngarkesës dhe amballazhit të saj 
(sipas kërkesës së subjektit), që 
përfshin edhe natyrën e materialit 
dhe amballazhit nëse ka;

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

20 Shoqërimi teknik;
Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

21

Skema grafike gjatësore, tërthore 
dhe planimetrike që paraqet 
mjetin ose kompleksin e mjeteve, 
duke përfshirë edhe mjetet 
rezervë me ngarkesë, të 
parashikuar në pozicionin më të 
keq; Te gjitha skemat duhet te 
jene te plotesuara me te gjitha 
permasat, si dhe te tregohet tipi i 
akseve, sipas tabeles1.3, neni 17 
të Regullores në zbatim të Kodit 
Rrugor.

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

22

Të dhënat mbi mjetet (lejen e 
qarkullimit, librezën teknike), 
subjektin që do të kryejë 
transportin, drejtuesit e mjeteve

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

23
Vendi i kalimit kufitar për 
transportuesin e huaj, si dhe data 
dhe periudha e kalimit;

Kërkuesi/ personi i 
autorizuar

Po

24 Mandatpagesa Banka 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

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?



Tarifa përkatëse sipas 
legjislacionit në fuqi të 
Republikës së Shqipërisë, 
sipas tabelës 1.1, 1.2,1.3, në 
mbështetje të nenit 17 të 
Rregullores për zbatimin e 
Kodit Rrugor, të Republikës 
së Shqipërisë (VKM  Nr. 153, 
date 07.04.2000, si dhe në 
mbështetje të nenit 18, pika 2 
paisjen me policë siguracioni 
të veçantë, që garanton 
dëmet e mundëshme që 
mund të shkaktohen në rrugë, 
ose pjesët që i përkasin 
rrugës.

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

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
VKM Nr.153 datë 07.04.2000, "Për miratimin e Rregullores në zbatim të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë",

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

Autorizim për transport jashtë norme

Në varësi të llojit të autorizimit , nga 10 ditë deri në 6 muaj

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

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

10 ditë


