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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 Leje qarkullimi e mjetit

Drejtoria e Rajonale e 

Shërbimeve të Transportit 

Rrugor (DRSHTRR)

Po

2 Mandatarkëtimi Arka e institucionit Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Sporteli i Drejtorive Rajonale të 

Shërbimit të Transportit Rrugor 

Tiranë

Durrës

Fier

Gjirokastër

Vlorë

Adresa: Kashar Tiranë

Adresa: Ish parku Durrës

Adresa: Sheq i madh Fier

Adresa: Ish parku 

Gjirokastër

Adresa: Pus i Mezinit Vlorë

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

6500 lekë Nuk ka
Në sportelin e intitucionit/ 

zyrës pritëse

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?

KARTELË INFORMATIVE

Inspektim periodik Tahografit Dixhital

Ky shërbim vlen për verifikimin dhe certifikimin e pajisjes matëse të montuar në bordin e mjeteve të cilat e kanë të 

detyrueshme pajisjen për evidentimin e saktë të kohës së punës dhe shpejtësinë e levizjes, brenda kufinjve që 

parashikon rregullorja përkatëse

Garanton përdorimin e mjetit për sigurinë në rrugë

Qytetar/ Biznes

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?

Menjëherë

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë               Web-i i Institucionit                             Me e-mail

• Ligji Nr.9514, datë 18.04.2006 'Për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen europiane për punën e 

ekuipazheve të mjeteve të përfshira në transportin ndërkombëtar rrugor (AETR) dhe në protokollin e nënshkrimit e në 

amendamentin Nr. 4 të saj';

• VKM Nr.1243 datë 10.09.2008 "Mbi miratimin e rregullores për organizimin e kohës së punës të personave që kryejnë 

transport rrugor, për orët e drejtuesve të mjeteve dhe pajisjet e regjistrimit";

• VKM Nr.1054 datë, 22.12.2010 "Për miratimin e rregullores për pajisjet e regjistrimit në transportin rrugor";

• Udhëzimi Nr.4, datë 27.05.2014 "Mbi kërkesat teknike dhe standardet e operimit të ofiçinës (Qendrës Teknike) së 

autorizuar të Tahografit" i ndryshuar;

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Certifikatë inspektimi periodike e tahografit dixhital

2 vjet

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

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


