
Shërbime në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike 

 

 Kërkesë për t'u pajisur me leje për të shfrytëzuar hapësirën publike   

 Kërkesë për t'u pajisur me leje për vendosje reklamash   

 Kërkesë për t'u pajisur me leje non stop karburante   

 Kërkesë për vendosje lojërash në hapesirë publike       

 Kërkesë për t'u pajisur me leje për shitës ambulant              

 Rinovim i liçencës për agjenci transporti ndërkombëtar udhëtarësh        

 Rinovim i liçences për agjenci transport udhëtaresh dhe shërbimi taksi brenda vendit                                    

 Rinovim i çertifikatës për transport mallrash brenda vendit per llogari te vet        

 Rinovim i liçencës për transport udhëtarësh me taksi       

 Rinovim i çertifikatës të lëshuar për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të 

vet brenda vendit   

 Rinovim i çertifikatës për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të udhëtarëve 

brenda vendit      

 Rinovim i liçencës për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të udhëtarëve 

brenda vendit 

 Rinovim i çertifikatës për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të transportit 

të udhëtareve brenda vendit    

 Rinovim i liçencës për kryerjen e shërbimeve te rregullta të specializuara, te transportit te 

udhëtareve brenda vendit 

 Rinovim i çertifikatës për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit       

 Rinovim i çertifikatës për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit  

 Rinovim i çertifikatës për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetëse të transportit 

rrugor të udhëtarëve. 

 Rinovim i liçencës për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të transportit rrugor të 

udhetarëve brenda vendit 

 Rinovim i çertifikatës për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të transportit rrugor të 

udhëtarëve brenda vendit. 

 Rinovim i liçencës për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetës të transportit rrugor 

të udhëtarëve brenda vendit . 

 Rinovim i liçencës për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetës të transportit rrugor. 

 Kërkesë për t'u pajisur me leje për vend parkim të rezervuar          

 Autorizim qarkullimi           

 Licencë për agjenci transporti ndërkombëtar udhëtarësh        

 Licencë për agjenci transport udhëtaresh dhe shërbimi taksi brenda vendit     

 Certifikatë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet     

 Licencë për transport udhëtaresh me taksi                                                                                                   

 Certifikatë e lëshuar për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të vet brenda 

 Certifikatë e lëshuar për operacione të transportit të udhëtareve për llogari të vet brenda 

vendit                    



 Certifikatë për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të udhetareve brenda 

vendit                      

 Licencë për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të udhetareve brenda vendit                          

 Licencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të transportit të udhëtarëve 

brenda vendit     

 Licencë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit 

 Certifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit 

 Certifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të transportit rrugor të udhetarëve 

brenda vendit 

 Licencë për kryerjen e shërbimeve te rregullta qytetës të transportit rrugor të udhëtarëve         

 Certifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetës të transportit rrugor të 

udhëtarëve                

  Licencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetës të transportit rrugor të 

udhëtarëve          

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                             
 

 
 

 
 

 

 
  

  


