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 BASHKIA TIRANË 
                                         KËSHILLI BASHKIAK 

 
 

V E N D I M  
 

Nr. 74, datë 7.10.2016 
 
 

PËR 

“DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR.2, DATË 30.03.2009 MBI  
“MIRATIMIN E RREGULLORES, PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHËRBIMIT 

TAKSI NË QYTETIN E TIRANËS (I NDRYSHUAR)””  

 

Në mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1/1.1, shkronjat “a” dhe “b”, nenit 23, pika 6, nenit 
54, shkronja “k”, nenit 55, pikat 2 dhe 6 të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 për “Vetëqeverisjen 
vendore”; Kreut II.4 të Ligjit nr.8308, datë 18.03.1998 për “Transportet Rrugore” (i ndryshuar); 

nenit 85 të Ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar); 
nenit 113, pikat 2 dhe 3 të Ligjit nr.44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i 

Republikës së Shqipërisë”; nenit 2, nenit 3, pika 3 të Ligjit nr.115/2014, datë 31.07.2014 për 
“Ndarjen Administrativo–Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë” 
(i ndryshuar); Ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 për “Tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare” (i ndryshuar); 

Ligjit nr.10081, datë 23.02.2009 për “Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” (i 
ndryshuar); Kreut V, pikat 4, 5 dhe 6 të Vendimit të Këshillit Ministrave nr.510, datë 10.06.2015 

për “Miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të 
trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e 
qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi Administrativo-Territorial”; Vendimit të Këshillit 

Ministrave 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 

zyrtare, të caktuara për këta operatorë” (i ndryshuar); Udhëzimit të Ministrisë së Punëve Publike 
dhe Transportit nr.1649, datë 16.08.1999 mbi “Plotësimin e disa kushteve të veçanta në transportin 
rrugor të udhëtarëve” (i ndryshuar); Udhëzimit nr.20, datë 10.10.2007 për “Modelet e licensave, 

autorizimeve  dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor” (i ndryshuar); 
Udhëzimit nr.12, datë 19.07.2007 për “Përcaktimin e numrit të autoveturave taksi, shtypjen dhe 

emëtimin e licensave, bllokut të udhëtimit dhe regjistrit të shërbimit taksi” (i ndryshuar); Udhëzimit 
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 propozim të 

Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, 

 

 
V E N D O S I: 

 

 

1. Të miratojë disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.2, datë 30.03.2009 mbi 

“Miratimin e Rregullores, për Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit Taksi në Qytetin e 
Tiranës (i ndryshuar)””, si më poshtë: 
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(i) Neni 3 ndryshon si poshtë: 

 

Kjo rregullore hartohet në mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1/1.1, shkronjat “a” dhe “b”, 
nenit 23, pika 6, nenit 54, shkronja “k”, nenit 55, pikat 2 dhe 6 të Ligjit nr.139/2015, datë 
17.12.2015 për “Vetëqeverisjen vendore”; Kreut II.4 të Ligjit nr.8308, datë 18.03.1998 për 

“Transportet Rrugore” (i ndryshuar); nenit 85 të Ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i 
Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar); nenit 2, nenit 3, pika 3 të Ligjit nr.115/2014, datë 

31.07.2014 për “Ndarjen Administrativo–Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në 
Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar); Ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 për “Tregëtarët dhe 
shoqëritë tregëtare” (i ndryshuar); Ligjit nr.10081, datë 23.02.2009 për ‘Licensat, autorizimet dhe 

lejet në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar); Kreut V, pikat 4, 5 dhe 6 të Vendimit të Këshillit 
Ministrave nr.510, datë 10.06.2015 për “Miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe 

detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo 
dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi 
Administrativo-Territorial”; Vendimit të Këshillit Ministrave 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 zyrtare, të caktuara për këta operatorë” (i 

ndryshuar); Udhëzimit të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit nr.1649, datë 16.08.1999 
mbi “Plotësimin e disa kushteve të veçanta në transportin rrugor të udhëtarëve” (i ndryshuar); 
Udhëzimit nr.20, datë 10.10.2007 për “Modelet e licensave, autorizimeve dhe çertifikatave për 

ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor” (i ndryshuar); Udhëzimit nr.12, datë 19.07.2007 për 
“Përcaktimin e numrit të autoveturave taksi, shtypjen dhe emëtimin e licensave, bllokut të udhëtimit 

dhe regjistrit të shërbimit taksi” (i ndryshuar); Udhëzimit 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);  

 

 

((ii) Neni 4, pika 1 ndryshon si më poshtë: 

 

Taksi: mjet motorik i prodhuar vetëm për transportin e udhëtarëve me vende të ulura jo më pak se 4 

dhe jo më shumë se 8, përveç atij të drejtuesit të automjetit, që ka jo më pak se katër dyer për 
autoveturat dhe jo më pak se tre dyer funksionale për mikrobuzët dhe është i pajisur me taksimetër. 

 
(iii) Neni 4, pika 3 ndryshon si më poshtë: 

 

Taksimetër: nënkupton një instrument matës, i cili, në përputhje me karakteristikat e mjetit ku 
vendoset dhe tarifat për të cilat fiksohet, llogarit, në mënyrë automatike dhe të vazhdueshme, 

shumën që do të paguhet nga përdoruesi i mjetit publik, i quajtur taksi, në bazë të distancës së 
përshkuar dhe/ose kohës, për të cilën mjeti është përdorur. 
 

(iv) Neni 8, pika 2 ndryshon si më poshtë: 

 

Numri i licencave për automjetet e e shërbimit taksi 4+1 për qytetin e Tiranës është i pakufizuar. 
 
(v) Neni 8, pika 3 ndryshon si më poshtë:  

 

Raporti i licencave të taksive 4+1 me licencat e taksive 8+1 do të jetë: për çdo 1000 automjete taksi, 

95% automjete taksi 4+1 dhe 5% automjete taksi 8+1. 
 

(vi) Neni 8 pika 4 shfuqizohet. 
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(vii) Neni 9 ndryshon si më poshtë: 

 

Licencimi i subjekteve (Fizik dhe Juridik), të cilët do të operojnë në shërbimin taksi 4+1 dhe 8+1, 

do të kryhet mbi bazën e shqyrtimit korrekt dhe transparent të dokumentacionit provues dhe 
shoqërues. Brenda afatit 60 ditë kalendarike nga data e aplikimit, subjekti merr përgjigjen nëse ka 
fituar të drejtën e licencimit. 

 
(viii) Neni 10 shfuqizohet. 

 
(ix) Neni 11 ndryshon si më poshtë: 

 

Dokumentacioni për aplikim, paraqitet pranë Qendrës së Licencimit, Tiranë, çdo ditë pune nga ora 
8:00 deri në orën 16:00. Domumentacioni paraqitet nga vet aplikanti ose persona të autorizuar me 

prokurë për subjektet fizikë dhe nga administratori ose person i autorizuar prej tij, për subjektet 
juridikë. 
 

(x) Neni 12 ndryshon si më poshtë: 

 

Çdo subjekt fizik mund të aplikoj vetëm për një licencë dhe me një automjet, ndërsa personat 
juridik aplikojnë për një numër të pakufizuar licencash (mjetesh). 
 

(xi) Nenet 20, 21, 22, 23, 24, 25 shfuqizohen. 

 

(xii) Neni 26 ndryshon si më poshtë: 

 
Dokumentacioni i dorëzuar për licencim shqyrtohet nga stafi i zyrës së licencave pranë Bashkisë. 

Hartohet materiali dhe i dërgohet Kryetarit të Bashkisë, Tiranë për vendimarrje. 
 

(xiii) Neni 30, pika 1 ndryshon si më poshtë: 

 
Licenca për shërbimin taksi 4+1 dhe 8+1 jepet nga Kryetari i Bashkisë. 

 
 

(xiv) Neni 34, pika 2 ndryshojnë si më poshtë: 

 
Pas konfirmimit të ndryshimit të mjetit nga strukturat e licencimit, subjektet paraqesin gjithashtu 

dhe dokumentacionin e mëposhtëm: 
 

a) Lejen e qarkullimit ku ngjyra e automjetit është ajo e përcaktuar nga Bashkia (fotokopje e 
noteruar); 

b) Fletën e rezervimit të targave të reja taksi (fotokopje e noteruar);  

c) Aktvlerësimin e plotësimit të kushteve të komoditetit, të autoveturës në shërbimin taksi 
(fotokopje e noteruar); 

d) Dokumentin e verifikimit dhe plumbosjes së taksimetrit të lëshuar nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Metrologjisë dhe Kalibrimit (fotokopje e noteruar); 

e) Licencën e lëshuar nga Bashkia (origjinal); 

f) Dhe çdo dokumentacion tjetër të kërkuar nga strukturat e licencimit. 
  

(xv) Neni 36/1 shfuqizohet. 

 
(xvi) Neni 39 ndryshon si më poshtë: 
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1. Transporti i udhëtarëve në shërbimin taksi 4+1 dhe 8+1 vende, lejohet vetëm me mjete të 
destinuara për transport udhëtarësh. Subjektet që i nënshtrohen licencimit, mjeti duhet të 

plotësojë një nga kriteret e mëposhtme: 
2. Për cdo aplikim të ri, mjeti duhet të jetë i prodhuar (i) jo më shumë se dy vite nga viti i 

aplikimit për licencë për personin/at fizik dhe (ii) në të njëjtin vit me vitin e aplikimit 

për licencim për shoqërinë/të tregtare, si dhe specifikat teknike të mjetit/ve duhet të 
plotësojnë një nga kushtet e mëposhtme:  

a) të jetë “Euro 6” ose një standart më i ri (nëse vendoset një i tillë);  
b) të jetë “Elektrik” .  

c) të jetë “Hibrid”.  
3. Pavarësisht nga sa më sipër, porosia e kryer në gjashtëmujorin e dytë të vitit paraardhës (e  

dokumentuar si e tillë), do të konsiderohet si “vit prodhimi” nëse aplikimi kryhet në tre 

mujorin e parë të vitit pasardhës.  
4. Në rastin e rilicencimit mjeti nuk mund të jetë më i vjetër se 15 vite nga viti i aplikimit për 

rilicencim. 
 

(xvii) Neni 51 ndryshon si më poshtë: 

 
Strukturat e hartimit të politikave për shërbimin taksi 4+1 dhe 8+1 në Bashkinë e Tiranës, pas 

vendimit të marrë nga Këshilli Bashkiak, në lidhje me caktimin e vlerave të tarifave dhe çmimeve, 
njofton Drejtorinë e Përgjithshme të Kalibrimit dhe Metrologjisë, Inspektoriatin e Kontrrollit në 
Rrugë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe Policinë Tatimore 

për aplikimin e këtyre tarifave. 
 

(xviii) Neni 55 ndryshon si më poshtë: 

 
Ofrimi i shërbimit taksi është i organizuar dhe zhvillohet në të gjitha akset rrugore, brenda 

juridiksionit të Bashkisë Tiranë. Taksitë mund të qëndrojnë në të gjitha vendet e rezervuara për 
shërbimin publik taksi, sipas detajimit të rrugëve me Urdhër Kryetari, të cilat janë pajisur me 

sinjalistikën përkatëse, duke ju nënshtruar tarifave të përcaktuara me Vendim të Këshillit Bashkiak 
sipas zonimit. Automjetet e shërbimit taksi 4+1 dhe 8+1 mund të akomodohen në vendqëndrime 
private dhe thirren në shërbim nëpërmjet sistemit radio taksi. 

 
(xiv) Neni 59, pika 3 ndryshon si më poshtë: 

 

Të qëndrojnë në të gjitha vendet e rezervuara për shërbimin publik taksi, sipas detajimit të rrugëve 
me Urdhër Kryetari, të cilat janë pajisur me sinjalistikën përkatëse, duke ju nënshtruar tarifave të 

përcaktuara me Vendim të Këshillit Bashkiak sipas zonimit. 
 

(xv) Neni 59, pika 8 ndryshon si më poshtë: 

 

Të dorëzojë pranë Qendrës së Licencimit, Tiranë në Bashkinë e Tiranës, brenda 24 orëve nga 

përfundimi i shërbimit, çfarëdo objekti të harruar nga klientët në brendësi të mjetit. 
 

(xvi) Neni 59, pika 10 ndryshon si më poshtë: 
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T’i dorëzojë pasagjerit faturën tatimore me TVSH, e cila duhet të përmbajë numrin e licencës, datën 
dhe shumën që tregon taksimetri. Gjithashtu duhet të tregohen shtojcat eventuale ose reduktimi i 

tarifave të aplikuara. 
 

(xvii) Neni 59, pika 12 ndryshon si më poshtë: 

 

Të ekspozojë në mënyrë të dukshme në brendësi të mjetit shenjën dalluese që përmban numrin e 

licencës, numrin e telefonit të Qendrës së Licencimit, Tiranë në Bashkinë e Tiranës, të cilës do ti 
drejtohet për reklamimet eventuale lidhur me shërbimin e ofruar. 

 

(xviii) Neni 73 pika 4 shfuqizohet. 

 

(xix) Neni 75 ndryshon si më poshtë. 

 

Të gjithë subjektet e licencuara në momentin e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, kryejnë 
normalisht procedurat e rilicencimit, konform nenit 39 pika 4. Këtu përfshihen edhe subjektet e 
licencuara nga ish-njësitë adminsitrative në rast se dokumentacioni i dorëzuar nga strukturat 

përkatëse të njësive rezulton se ka qënë konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.  
 

2. Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Drejtoria e Përgjithshme Juridike e 
Aseteve dhe Licensimit, Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor, Drejtoria e Licensimit dhe 
Gjendjes Civile dhe të gjithë subjektet e licensuara taksi për zbatimin e këtij Vendimi. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6 të nenit 55 të ligjit nr.139/2015 për 

“Vetëqeverisjen vendore” dhe pas konfirmimit ligjor nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë. 
 

 

 

 

K R Y E T A R 
 

 
 

ALDRIN DALIPI 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


