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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

Një bocë  e hedhur në një 
planimetri të plotë në dy 
kopje ku tregohet pozicioni 
që kërkohet

Zyrë Projektuesi e licencuar Po

3

Një dekleratë në të cilin 
shpjegohet se objekti që do 
të vendoset është llogaritur 
dhe realizuar dhe do të vihet 
në përdorim, duke marrë në 
konsideratë natyrën e 
terrenit dhe të shtytjeve të 
erës, në mënyrë që të 
garantohet stabiliteti i objektit

Aplikanti Po

4 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

Për tabelë: cmimi/ lekë m katror 
kur fluksi ditor është më i vogël se 
7000 mjete 6600;
Për tabelë: cmimi/lekë m katror 
kur fluksi ditor është më i madh se 
7000 mjete 7500;
Për Pllaka: cmimi/lekë m katror 
kur fluksi ditor është më i vogël se 
7000 mjete 6000
Për Pllaka: cmimi/lekë m katror 
kur fluksi ditor është më imadh  se 
7000 mjete 6500;
Shenja Horizontale: cmimi/lekë m 
katror kur fluksi ditor është më i 
vogël se 7000 mjete 4000;
Shenja Horizontale: cmimi/lekë m 
katror kur fluksi ditor është më i 
madh se 7000 mjete 4500;
Impiant: cmimi/lekë m katror kur 
fluksi ditor është më i vogël se 
7000 mjete 7500;
Impiant: cmimi/ lekë m katror kur 
fluksi ditor është më imadh se 
7000 mjete 8000

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?

KARTELË INFORMATIVE

Autorizim për vendosjen e reklamave kundrejt pagesës

Çdo subjekt që i nevojitet të vendosë reklama në rrugë dhe në brezat e përkatësisë

I mundëson subjektit reklamimin e produktit si dhe vendosjen e një reklame/ tabelë

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

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 nga dita e aplikimit kthehet përgjigje me shkresë

Autorizim për vendosjen e reklamave/tabelës

Sipas rregullores vlefshmëria është 3 vjet.

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH)

Kontakto në: Orari



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 "Kodit Rrugor i Republikës së Shqipërisë" (neni 23), si dhe VKM nr.153, date 07.04.2000, 
(nenet 46..58)
Urdhër për tarifat  NR: 755 datë 09.02.2019  Mbi trafiat për lëshimin e autorizimit për reklamat në rrugë të Ministrisë së 
Infrastrukturës dhe Energjisë.

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

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

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


