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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

Fotokopje e dokumentit të 

identifikimit (karta e 

identitetit ose pasaporta)

Aplikanti Po

2
Fotokopje e arsimit e 

noterizuar
Aplikanti/ Noter Po

3 Fotografi Aplikanti Po

4 Mandatarkëtimi Arka e Institucionit Po

5 Mandatpagesa Banka Po

1

Vërtetim që ka mbi tre vjet 

administrator i shoqërisë së 

transportit

Qendra Kombëtare Biznesit Po

2
Fotokopje e arsimit e 

noterizuar
Aplikanti/ Noter Po

3

Fotokopje e dokumentit të 

identifikimit (karta e 

identitetit ose pasaporta)

Aplikanti Po

4 Fotografi Aplikanti Po

5 Mandatpagesa Banka Po

6 Mandatarkëtimi Arka e Institucionit Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Drejtoritë  Rajonale të 

Shërbimeve të Transportit 

Rrugor

Zyra Qendrore pranë Drejtorisë 

së Përgjithshme e Shërbimeve 

të Transportit Rrugor

Tiranë  

Durrës

Elbasan

Fier

Gjirokastër

Korçë

Kukës

Laç

Peshkopi

Shkodër

Vlorë

Sarandë

Adresa:Kashar Tiranë

Adresa:Ish parku Durrës

Adresa:Ish parku komunale 

Elbasan

Adresa:Sheq i madh Fier

Adresa:Ish parku Gjirokastër

Adresa:Ish parku i mallrave 

Korçë

Adresa:Ish parku i vjetër 

Kukës

Adresa:Lagjja Sanxhak Laç

Adresa:Rruga e parkut 

Peshkopi

Adresa:Zona industriale 

Shkodër

Adresa:Pus i Mezinit Vlorë

Adresa:Zona industriale 

Vrion, Sarandë

E Hënë - E Premte, ora 

08.00 - 16.00

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

1. Regjistrim- 500 lekë 

2. Tarifa për trajnim- 400 

lekë/ora 

3. Certifikata- 3600 lekë

1. Në rast se aplikanti nuk 

shpallet fitues tarifa është 

600 lekë

2. Në rast se aplikanti 

përsërit kursin e trajnimit, 

tarifa e shërbimit është në 

shumën 200 lekë/ora

Në sportelin e institucionit/ 

zyrës pritëse

Në sportelin e një banke 

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?
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

1 vjeçar. Kandidati, ka  të drejtë të futet 5 herë në testim, brënda afatit 1 vjeçar

Të gjithë shtetasit që kanë mbaruar arsimin e mesëm por që kanë punuar në një ndërmarrje transporti tre vjet pa shkëputje 

përfitojnë: 

    1. Certifikatë për transportin e mallrave dhe udhëtarëve brenda vendit 

Të gjithë shtetasit që janë të pajisur me diplomën e shkollës së lartë përfitojnë: 

    1. Certifikatë për transportin ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve

5 vjet

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

Të gjithë shtetasit që janë të pajisur me diplomën e shkollës së lartë : 

Të gjithë shtetasit që kanë mbaruar arsimin e mesëm por që kanë punuar në një ndërmarrje transporti tre vjet pa 

shkëputje : 

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

KARTELË INFORMATIVE

Pajisje me Certifikatë të Kompetencës Profesionale CKP për herë të parë

Plotësimi i kushtit të domosdoshëm për të punuar si drejtues teknik në një ndërmarrje transporti

Pajisja me certifikatën përkatëse si kusht për të punuar si drejtues teknik në një ndërmarrje transporti

1. Të gjithë shtetasit që janë të pajisur me diplomën e shkollës së lartë

 2. Të gjithë shtetasit që kanë mbaruar arsimin e mesëm por që kanë punuar në një ndërmarrje transporti tre vjet pa 

shkëputje



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

�• VKM Nr. 325, datë 19.03.2008, �"Për miratimin e rregullave për pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor të 

mallrave dhe të udhëtarëve, si dhe për njohjen e dokumenteve zyrtarë, zbatimit të caktuara për këta operatorë",“ i ndryshuar  

• VKM Nr 194, date 09.11.2011Për Disa Shtesa e Ndryshime në Vendimin Nr.325, Datë 19.3.2008 të Këshillit të Ministrave 

“Për Miratimin e Rregullave për Pranimin në Veprimtarinë e Operatorit të Transportit Rrugor të Mallrave dhe të Udhëtarëve, 

si dhe për Njohjen e Dokumenteve Zyrtare, të Caktuara për këta Operatorë”

• VKM Nr 520, date 13.07.2016 "Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr. 325, Datë 19.3.2008, Të Këshillit Të 

Ministrave, “Për Miratimin e Rregullave për Pranimin në Veprimtarinë e Operatorit të Transportit Rrugor të Mallrave dhe të 

Udhëtarëve, si dhe për Njohjen e Dokumenteve Zyrtare, të Caktuara për Këta Operatorë”, të ndryshuar

�• Udhëzimi Nr. 3351, datë 02.06.2009, udhëzim i përbashket nga Ministria e Financave dhe MInistria e Puneve Publike e 

Transportit

�• Udhëzimi Nr.1, datë 28.1.2009, �Për pajisjen me certifikatën e kompetencës profesionale të drejtuesit të veprimtarisë së 

operatorit të transportit rrugor” i ndryshuar

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

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                                                                       

DPSHTRR web: www.dpshtrr.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


