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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 Dokument identifikimi Zyrat e Gjendjes Civile Po

2

Dokument Pronësie (faturë 

ose kontratë shitblerjeje, i 

përkthyer dhe noterizuar)

Aplikanti / Noteri Po

3
Dokumentet e zhdoganimit 

(për mjetet që importohen)
Dogana Shqiptare Po

4
Certifikatë e sigurisë për 

mjete mbi 40.8 kf (kuaj/fuqi)
Regjistri Detar Shqiptar Po

5

Certifikata e çregjistrimit nga 

Shteti i Orgjinës (vetëm për 

mjetet që kanë dokument 

regjistrimi nga shteti nga 

vjen, e përkthyer dhe 

noterizuar)

Aplikanti / Noteri Po

6 Mandatpagesa Banka Po

7

Kontrolli fizik i mjetit 

lundrues për mjete nën 40.8 

kf (kuaj/fuqi)

Drejtoria e Përgjithshme 

Detare
Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e-Albania

Sporteli i Drejtorisë së 

Përgjithshme Detare (DPD)

Kudo në vend;

Durrës

Online në portalin e-

Albania.al

Rruga "Taulantia", lagjja nr. 

1, Porti Detar, Durrës

Online: 24 orë

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

10.000 lekë Komisioni bankar
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

Regjistrimi i mjeteve të vogla lundruese deri në 15 metra

Pajisja me leje lundrimi për të qarkulluar në det dhe ujërat e lundrueshme

Regjistrimi i mjetit lundrues për qarkullimin e tij në det

1. Person juridik publik

2. Person juridik privat

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

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Dëshminë  e mjetit lundrues

1 vit

Në sportele                              Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme Detare (DPD)

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

DPD web: dpdetare.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



16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

Ligji Nr. 9251, datë 08.07.2004, "“Kodi detar i Republikës së Shqipërisë",“ i ndryshuar

Ligji Nr. 8663, datë 18.09.2000, “"Për regjistrimin, klasifikimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese me 

motor, me tonazh nën 20 NT",“ i ndryshuar 

VKM Nr. 462, datë 09.07.2014, "Për miratimin e rregullores për regjistrimin e mjeteve lundruese në Republikën e 

Shqipërisë"“

VKM Nr. 321, datë 28.05.2014, "“Për sigurinë në det, plazhe, në ujërat e brendshme në thellësi të territorit dhe gjatë 

ushtrimit të sporteve ujore"“


