LICENCË TRANSPORTI PËR UDHËTARËT NË LINJA TË RREGULLTA RRETH QYTETASE
Emri i Shërbimit

Përshkrim i Shkurtër

Baza ligjore:

Kërkesë për marrjen e licencës për transportin për udhëtarët në linja të
rregullta rreth qytetase
Ky transport kryhet nga subjekte juridike të organizuara në shoqëri transporti
dhe në raste të kufizuara edhe nga persona fizike, ndërmjet:
 bashkive brenda të njëjtit rreth;
 qendrës së Njësisë Administrative në drejtim te qytetit të të njëjtit
rreth dhe anasjelltas;
 qendrave të Njësive Administrative të një rrethi (pa lejim kalimi në
qytet);
 qendrave të banuara të një Njësie Administrative në drejtim të
qendrës së Njësisë
 qendrave të banuara të një Njësie Administrative.
 bashkive qendër rrethi me qendrat arkeologjike, historike dhe turistike
brenda rrethit.
 Ligji Nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
 Ligj Nr. 8308, datë 18.3.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar me
ligjin Nr. 37/2014
 Ligj Nr.10137, datë 11.5.2009 “Për disa ndryshime në legjislacionin në
fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë.”
 Udhëzim Nr. 15, datë 24.7.2007 “Për kriteret dhe procedurat e
lëshimit të licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e
veprimtarisë në transportin rrugor”, i ndryshuar me Udhëzim Nr.5,
datë 17.2.2011

Përfituesi

Bizneset dhe në raste të caktuara edhe qytetarët

Zyra Përgjegjëse

Zyra/Specialisti i transportit

Afati

15 ditë

Tarifa

Bazuar në paketën fiskale

Dokumente të
nevojshëm













Formularin e auto deklarimit;
Vërtetim nga Gjykata (për drejtuesin/drejtuesit e veprimtarisë);
Vërtetim nga Prokuroria (për drejtuesin/drejtuesit e veprimtarisë);
Dokumentacionin e kredibiliteti bankar;
Certifikatën e kompetencës profesionale në transportin rrugor;
Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit (QKB);
Leja e qarkullimit (për çdo automjet);
Akt-vlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit në transportin e
udhëtarëve (për çdo automjet);
Kontrata e sigurimit e automjetit dhe pasagjerëve;
Leja e drejtimit;
Kontrata e punësimit (në rast se drejtuesi i mjetit nuk është pronar i
tij);
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Kontrata me agjencinë për transport udhëtarësh brenda vendit, të
qytetit ku fillon linja.
 Vërtetim i miratimit të orareve të kthimit nga bashkia e stacionit
fundor të linjës;
 Vërtetim që janë likuiduar detyrimet vendore.
*Dokumentacioni dorëzohet në origjinal ose fotokopje të noterizuara.
Dokumenti/at e
prodhuar si rezultat i
shërbimit. (outputs)

Licencë

Sporteli ku drejtohet
qytetari për marrjen e
shërbimit

Sporteli në Bashki
Sporteli i shërbimit të taksapaguesve
Sporteli në Njësinë Administrative
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