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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 pronësie ose 

kontratë qiraje për ambjentet 
Aplikanti  Po

2
Planimetri e oficinës me 

përmasa jo më pak se 5 x 20 

x 4.5 m e firmosur e me vule 

nga inxhinier i licensuar

Aplikanti  Po

3

Planimetri e parkimit , 

përmasa jo me pak se 10 x 

20 m 

Aplikanti  Po

5
Pajisje kontrolli sipas 

aneksit 4 
Aplikanti  Po

6 Sistemi CCTV Aplikanti  Po

7

Garanci bankare ose të 

shoqërisë së sigurimit  në 

vlerën  10,000 Euro

Aplikanti Po

8

Dokumentet për 

Përgjegjësin Teknik

- Kopje e noterizuar e 

diplomës ( inxhinier 

mekanik) 

- Kontratë pune me afat jo 

më pak se 1 vit 

-Vetdeklarim në lidhje me 

njohjen dhe zbatimin e 

legjislacionit  

-CV me përvoje pune mbi 5 

vjet

-Vetdeklarim nga përgjegjësi 

teknik, sipas modelit të 

aneksit 5

- Eksperiencë dhe përvojë 

pune e subjektit mbi 5 

(pesë) vjet në riparimin/ 

Aplikanti Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

KARTELË INFORMATIVE

Licensë për të kryer kontrollin dhe provën e mjeteve me motor dhe të rimorkiove të tyre kur janë bërë një a më shumë 

ndryshime të karakteristikave konstruktive ose funksionale apo sistemeve te pajisjeve

Paisja me licenseë e subjekteve për kryrjen kontrollit dhe provën e mjeteve me motor dhe të rimorkiove, mjete të cilat kanë 

pësuar ndryshime konstruktive 

Licensë për kryerjen e kontrollit dhe provën e mjeteve me motorr dhe të rimorikiove, mjete të cilat kanë pësuar ndryshime 

konstruktive

Subjekte



9

  Dokumentet për Stafin 

Teknik  

- Kopje e noterizuar e 

diplomave 

- Kontratë me afat jo më pak 

se një vit 

- Dokument për dy anëtarë 

komisioni për përvojë pune 

mbi 5 vjet dhe për dy të tjerë 

mbi 3 vjet përvoje pune 

- CV për secilin teknik me 

përvojë pune mbi 3 vjet 

- Planimetria e zyrave dhe 

ambjenteve të shërbimit jo 

më pak se 50m2 

Aplikanti Po

10
Kërkesë për licensë sipas 

Aneksit 1
Aplikanti Po

11

Vetëdeklarim nga 

përgjegjësi teknik, sipas 

modelit të aneksit 5* 

(Shkarkoni këtu)
Aplikanti Po

12

Ekstrakti i rregjstrit tregtar 

nga QKB dhe ekstrakti 

historik

QKB Jo

13
Licensa nga QKB për 

nënkategorinë VII.3.B.1 
QKB Jo

14
Dëshmi penaliteti për 

drejtuesin ligjor
Ministria Drejtësisë Jo

15

Dokumentin që vërteton se 

subjekti aplikues nuk është 

dënuar me vendim gjykate 

të formës së prerë për 

aktivitetin e shoqërisë, 

lëshuar nga gjykata

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Jo

16

Dokumentin që vërteton se 

përfaqësuesi i subjektit 

aplikues nuk ndodhet në 

ndjekje penale, lëshuar nga 

prokuroria

Prokuroria Rrethit Gjyqësor Jo

17
Kopje e dëshmisë së 

aftësisë profesionale 

Drejtoria Përgjithshme 

Shërbimeve Transportit 

Rrugor

Jo

18 Mandatpagesa Banka Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?



Online në portalin e-Albania 

Zyrat e Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë

Online në portalin e-Albania                                    

Tiranë

Online në portalin e-Albania                       

Bulevardi "Dëshmorët e 

Kombit", 1001, Tiranë, 

Shqipëri

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

Tarifa 100 lekë Nuk ka

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

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al etleva.kondi@energjia.gov.al

Udhezimi Nr. 5630, datë 21.11.2016 ka si qëllim:

1.1Të përcaktojë kriteret që duhet të plotësojë subjekti juridik për t’u licencuar në veprimtarinë e kontrollit dhe të provës së 

mjeteve me motor dhe rimorkiove të tyre, kur janë bërë një a më shumë ndryshime të karakteristikave konstruktive ose 

funksionale apo të sistemeve të pajisjeve.

1.2 Të përcaktojë procedurat dhe dokumentacionin për veprimtarinë e kontrollit dhe të provës së mjeteve me motor dhe 

rimorkiove të tyre, kur janë bërë një a më shumë ndryshime të karakteristikave konstruktive ose funksionale apo të 

sistemeve të pajisjeve.

1.3 Të garantohet qarkullimi rrugor, ndotja atmosferike dhe akustike minimale, nga mjetet me motor dhe rimorkiot e tyre, 

kur janë bërë një a më shumë ndryshime të karakteristikave konstruktive ose funksionale apo të sistemeve të pajisjeve

Fusha e zbatimit të udhëzimit

2.1 Ky udhëzim do të zbatohet për të gjithë mjetet me motor dhe rimorkiot e tyre, kur janë bërë një a më shumë ndryshime 

të karakteris-tikave konstruktive ose funksionale apo të sistemeve të pajisjeve, të cilat janë të regjistruara në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe pronarët e tyre kërkojnë ndryshime të të dhënave në Regjistrin 

kombëtar të mjeteve dhe në lejen e qarkullimit të mjetit.

2.2 Ky udhëzim nuk do të zbatohet për mjetet me motor dhe rimorkiot e tyre, të cilat i përkasin ose janë nën përgjegjësinë 

e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë.

 Licensë për të kryer kontrollin dhe provën e mjeteve me motor dhe të rimorkiove të tyre kur janë bërë një a më shumë 

ndryshime të karakteristikave konstruktive ose funksionale apo sistemeve te pajisjeve

1 vit

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

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

MIE

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

E- albania:24 orë

ADISA: E Hënë- E premte, ora 08:00-15:00

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

60 ditë  nga data e aplikimit


