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Regjistrimi, leja e qarkullimit dhe certifikata e përshtatshmërisë 

teknike për qarkullimin e makinave bujqësore 

 

1. Makinat bujqësore të treguara në nenin 57, pika 2, shkronja “a”, 

numrat 1 dhe 2, shkronja “b”, numri 2, duke përjashtuar rimorkiot bujqësore 

me peshë të përgjithshme jo më të madhe se 1.50 tonë, për të qarkulluar në 

rrugë duhet të regjistrohen dhe të pajisen me lejen e qarkullimit. Ndërsa 

makinat bujqësore të treguara në nenin 57, pika 2, shkronja “a”, numri 3, 

dhe shkronja “b”, numri 1, me përjashtimet 128 e parashikuara në nenin 

106, pika 1, dhe rimorkiot bujqësore me peshë të përgjithshme jo më të 

madhe se 1.50 tonë, për të qarkulluar në rrugë duhet të pajisen me 

certifikatën e përshtatshmërisë teknike për qarkullim. 

2. Leja e qarkullimit ose certifikata e përshtatshmërisë teknike për 

qarkullim lëshohet nga degët e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor. Këto zyra marrin masa për regjistrimin e makinave 

bujqësore të treguara në nenin 57, pika 2, shkronja “a”, numrat 1 dhe 2, 

shkronja “b”, numri 2, duke përjashtuar rimorkiot bujqësore me peshë të 

përgjithshme jo më të madhe se 1.50 tonë, në emër të pronarit të mjetit ose 

të atij që kryen punime agromekanike apo dhënie me qira makinash 

bujqësore, si dhe në emër të enteve a shoqërive publike. 

3. Ndryshimi i pronësisë i makinave bujqësore që i nënshtrohen 

regjistrimit, si dhe ndryshimi i vendqëndrimit ose vendbanimit të pronarit 

të tyre, duhet t’u njoftohet brenda 10 ditëve zyrave të drejtorisë së 

Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, së bashku me 

dokumentacionin përkatës dhe lejen e qarkullimit nga pronari i ri dhe nga 

zotëruesi i lejes së qarkullimit. Këto zyra shënojnë ndryshimet përkatëse në 

lejen e qarkullimit. Kur kërkesa e paraqitur për ndryshimin e pronësisës 

është veprim i njëanshëm, këto zyra duhet të sigurojnë edhe një deklaratë 

për marrje përgjegjësie dhe të marrin masa për njoftimin e pronarit të ri 

sipas procedurës së përcaktuar në nenin 94, pika 4, kur kjo është e 

zbatueshme. 

4. Regjistrimi i ndryshimit të pronësisë është i mundur vetëm kur 

pronari i ri plotëson kërkesat e pikës 2. 



5. Aktet në zbatim të këtij Kodi përcaktojnë përmbajtjen dhe 

karakteristikat e lejes së qarkullimit dhe të certifikatës së përshtatshmërisë 

teknike me tipin e homologuar, si dhe procedurat për kryerjen e 

ndryshimeve të parashikuara në pikat 2, 3 dhe 4. 

6. Cilido që qarkullon në rrugë me një makinë bujqësore, për të cilën 

nuk është lëshuar leja e qarkullimit ose certifikata e përshtatshmërisë 

teknike për qarkullim, ose që nuk respekton kushtet e përcaktuara në lejen 

e qarkullimit ose në certifikatën e 129 përshtatshmërisë teknike për 

qarkullim, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dhjetë mijë 

deri në dyzet mijë lekë. Për rastet kur nuk bën njoftimin e ndryshimit të 

pronësisë ose vendqëndrimit a vendbanimit në kohën e caktuar, ndëshkohet 

me masë administrative me gjobë nga dy mijë e pesëqind deri në dhjetë 

mijë lekë. Pasojë e kësaj shkeljeje është edhe masa plotësuese 

administrative e tërheqjes së lejes së qarkullimit ose të certifikatës së 

përshtatshmërisë teknike për qarkullim. 


