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KREU I  

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME  

Neni 1  

Kjo rregullore vjen në mbështetje të pikës 9, të nenit 72 të Kodit Rrugor, pikës 3, të nenit 224 të 

Vendimit nr.153, datë 07.4.2000 të Këshillit të Ministrave “Për miratimi e rregullores në zbatim 

të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të 

Infrastrukturës dhe Energjisë “Për miratimin dhe certifikimin e xhamave të errësuar me 

materiale të fabrikuara dhe të homologuara nga prodhuesi, për përdorimin e tyre në 

autovetura”, (botuar në FZ nr.140, hyrë në fuqi me datë 17.10.2019) të Rregullores nr.43, datë 

12.02.2014 të Komisionit Ekonomik Europian, si dhe të Direktivës nr.2007/46/CE.  

Neni 2  

Në zbatim të kuadrit ligjor, një xham do të konsiderohet i errësuar në rast se tejçueshmëria e 

dritës është më pak se 70%. Mund të lejohet errësimi i xhamave të përparëm anësor me kushtin 

që të mos cënohet sistemi i shikimit prapa sipas parashikimit të shkronjës “f”, të pikës 1, të nenit 

72 të Kodit Rrugor.   

Nuk lejohet që xhami i përparëm ballor të ketë tejçueshmëri drite më pak se 70%. Ndalohet 

aplikimi i materialeve errësuese në xhamin e përparmë ballor.   

Në rast se konstatohet që niveli i tejçueshmërisë është më pak se 70%, apo është aplikuar material 

errësues në xhamin e përparëm ballor, nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor (në vijim DPSHTRR) do të refuzohet shërbimi. Ulja e tejçueshmërisë së dritës 

për xhamat anësor të pasëm dhe xhamin fundor lejohet deri në 10%.  

Në rast se autovetura ka dritë sinjalizuese në xhamin fundor, nuk lejohet që të aplikohet material 

errësues mbi të.   

Nuk përfshihet në fushën e zbatimit të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të 

Infrastrukturës dhe Energjisë, të gjithë autoveturat që kanë aplikuar materiale në xhamat e tyre, 

por që nuk ulin tejçueshmërinë e dritës nën 70%. Tejçueshmëria e dritës në xham sëbashku me 

materialin e aplikuar të mos jetë nën 70%. Për këtë rast nuk bëhet e nevojshme pajisja me 

certifikatë nga DPSHTRR.   

Në rast se nga aplikimi i dy faktorëve niveli i tejçueshmërisë është nën 70%, do të konsiderohet 

se është xham i errësuar me material dhe hyn në fushën e zbatimit të Udhëzimit nr.5, datë 

07.10.2019 të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë.    

Neni 3  
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Nuk lejohet që për uljen e tejçueshmërisë së dritës nën 70% të përdoren:  

1. Materiale me ngjyra monokromatike, si e kuqe, jeshile, blu, e verdhë, portokalli;  

2. Materiale që krijojnë efekt pasqyrues në aplikimin e tyre në xhamat e autoveturës;  

3. Materiale që kufizojnë shikueshmërinë vetëm në njërën anë të xhamave të autoveturës;  

4. Materiale që krijojnë efekte turbulluese në aplikimin e tyre në xhamat e autoveturës;  

5. Materiale që bëjnë errësimin e xhamave të autoveturës dhe që janë në gjendje të 

lëngshme, apo errësimi kryhet përmes përdorimit të materialeve spërkatëse.  

Ndalimi i parashikuar në paragrafin e parë të këtij neni vlen edhe për rastet kur aplikohen 

materiale në xhama, por që nuk ulin tejçueshmërinë e dritës nën 70%.   

Neni 4  

Në zbatim të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë “Për 

miratimin dhe certifikimin e xhamave të errësuar me materiale të fabrikuara dhe të homologuara 

nga prodhuesi, për përdorimin e tyre në autovetura”, nuk përfshihen të gjithë autoveturat që 

janë të pajisur me xhama të errët që në fazën e fabrikimit të autoveturës.   

Autoveturat që kanë xhama të errët që në fazën e fabrikimit kanë të bashkëngjitur shenjën e 

miratimit të tipit KE sipas parashikimeve të Direktivës nr.2007/46CE dhe Rregullores nr.43, datë 

12.02.2014 të Komisionit Ekonomik Europian konsiderohen që janë të homologuar.   

Në zbatim të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë “Për 

miratimin dhe certifikimin e xhamave të errësuar me materiale të fabrikuara dhe të homologuara 

nga prodhuesi, për përdorimin e tyre në autovetura”, nuk përfshihen autoveturat që u janë 

vendosur xhama të errët të ndryshme nga xhamat që kanë pasur që në fazën e fabrikimit të 

autoveturës.   

Megjithatë, xhamat e errët të vendosur në autoveturë pas fazës së fabrikimit, do të konsiderohen 

se janë të homologuara vetëm në rast se kanë të bashkëngjitur shenjën e  

miratimit të tipit KE sipas parashikimeve të Direktivës nr.2007/46/CE dhe Rregullores nr.43, 

datë 12.02.2014 të Komisionit Ekonomik Europian. Në mungesë të shenjës së miratimit të tipit 

KE, këto xhama nuk konsiderohen të homologuara.  

Për autoveturat që kanë xhama të fabrikuar si të errët dhe janë të homologuar për shkak të shenjës 

së miratimit të tipit KE, nuk bëhet e nevojshme miratimi i xhamave të homologuar të pasëm, si 

dhe nuk lëshohet certifikatë nga ana e DPSHTRR-së.   

Për autoveturat që kanë xhama të fabrikuar si të errët dhe janë të homologuar për shkak të shenjës 

së miratimit të tipit KE, do të bëhet miratimi i xhamave të homologuar anësor të përparmë si dhe 

lëshohet certifikatë nga ana e DPSHTRR-së.   

Grilat që janë pjesë konstruktive të autoveturës, në zbatim të Kodit Rrugor dhe akteve nënligjore 

të dala në zbatim të tij, nuk përfshihen në fushën e zbatimit të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 

të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë “Për miratimin dhe certifikimin e xhamave të 
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errësuar me materiale të fabrikuara dhe të homologuara nga prodhuesi, për përdorimin e tyre 

në autovetura”. Duke qënë pjesë konstruktive të autoveturës nuk bëhet e nevojshme pajisja me 

certifikatë miratimi nga DPSHTRR.   

Neni 5  

Në zbatim të pikës 3, të nenit 224, të Vendimit nr.153, datë 07.04.2000 të Këshillit të Ministrave 

“Për miratimi e rregullores në zbatim të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, si dhe të 

Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë “Për miratimin dhe 

certifikimin e xhamave të errësuar me materiale të fabrikuara dhe të homologuara nga 

prodhuesi, për përdorimin e tyre në autovetura”, përjashtohen nga detyrimi për të pasur 

certifikatë homologimi të gjithë kategoritë e mjeteve të tjera përveç autoveturave.   

Neni 6  

Drejtoria Rajonale përkatëse e Shërbimeve të Transportit Rrugor pas shqyrtimit të 

dokumentacionit të administruar ku konfirmohet se materiali errësues i xhamave është i fabrikuar 

e i homologuar nga prodhuesi i tij, lëshon certifikatën e miratimit të errësimit të xhamave me 

material të fabrikuar e të homologuar. Kjo certifikatë miratimi përmban dhe element sigurie.   

Neni 7 Certifikata 

e miratimit përmban tre seksione:  

1. Në seksionin e parë, përfshihen të dhënat e identifikimit të treguesve të të 

autoveturës;  

2. Në seksionin e dytë, përfshihen të dhënat se për cilët xhama janë aplikuar 

materiale errësuese si dhe nëse ky errësim është kryer përpara regjistrimit të mjetit 

për qarkullim në territorin e Republikës së Shqipërisë.   

3. Në seksionin e tretë, përfshihen të dhënat e subjektit të licensuar, përkatësisht  

NIPT (NUIS), të dhënat e Formularit DSM-01, numrin serial të faturës tatimore 

(numrin e regjistrit elektronik) dhe afatin e vlefshmërisë së certifikatës së 

miratimit.   

Neni 8  

Certifikata që konfirmon se xhami është i errësuar me materiale të fabrikuara e të homologuara 

nga prodhuesi i tyre, do të ketë afat vlefshmërie të njëjtë me afatin e vlefshmërisë të fletës së 

garancisë të lëshuar nga subjekti i licensuar, por ky afat vlefshmërie nuk mund të jetë më shumë 

se dhjetë (10) vjet, kur nga prodhuesi i materialit parashikohet një garanci më e madhe se aq.   

Për rastin kur autovetura ka xhama të errësuar me material dhe që provohet se prejardhja e tyre 

është përpara regjistrimit për qarkullim në territorin e Republikës së Shqipërisë, kohëzgjatja e 

vlefshmërisë së certifikatës do të jetë 10 (dhjetë) vjet.  

Për rastin kur autovetura ka xhama të fabrikuar si të errët, kanë një nivel tejçueshmërie drite jo 

më pak se 50% si dhe kanë shenjën e miratimit të tipit KE, nuk kanë afat vlefshmërie. Shënimi 

në seksionin e tretë të certifikatës së miratimit nuk është e nevojshme.   
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Neni 9  

Njësia përgjegjëse për përditësimin e informacionit të faqes zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme 

të Shërbimeve të Transportit Rrugor konfiguron një rubrikë specifike ku liston dhe përditëson 

subjektet e licensuar në vështrim të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të 

Infrastrukturës dhe Energjisë “Për miratimin dhe certifikimin e xhamave të errësuar me 

materiale të fabrikuara dhe të homologuara nga prodhuesi, për përdorimin e tyre në 

autovetura”.    

Neni 10  

Në zbatim të pikës 12 të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të Infrastrukturës dhe 

Energjisë “Për miratimin dhe certifikimin e xhamave të errësuar me materiale të fabrikuara dhe 

të homologuara nga prodhuesi, për përdorimin e tyre në autovetura” Njësia e Marrëdhënieve 

me Publikun dhe Informacionin bashkërendon punën me Drejtorinë Ekonomike  për të evidentuar 

listën e autoveturave që janë pajisur me certifikatën e miratimit për errësimin e xhamave me 

materiale të fabrikuara e të homologuara nga prodhuesi.   

Lista e evidentuar, i përcillet periodikisht, çdo javë Drejtorisë së Policisë Rrugore me qëllim 

njohjen e tyre me autoveturat që kanë një certifikatë miratimi për errësimin e xhamave me 

materiale të fabrikuara e të homologuara nga prodhuesi. Drejtoria e Policisë Rrugore, mund të 

kërkoj kryesisht dhe listën e autoveturave që janë pajisur me certifikatë miratimi për errësimin e 

xhamave me materiale të homologuara nga prodhuesi.    

KREU II  

REGJISTRIMI PËR HERË TË PARË I AUTOVETURAVE ME XHAMA TË 

ERRËSUAR ME MATERIAL TË FABRIKUAR E HOMOLOGUAR NGA 

PRODHUESI I TYRE.  

Neni 11  

Specialisti i Degës së Regjistrimit të Mjeteve, i ngarkuar për identifikimin e treguesve të mjetit, 

përkatësisht të autoveturës së re, të importuar apo të blerë brenda vendit, zbaton parashikimet e 

pikave 1 dhe 2, të nenit 4, të Udhëzimit nr.4, datë 28.06.2019 të Ministrit të Infrastrukturës dhe  

Energjisë “Për dokumentet për qarkullim e regjistrim të mjeteve rrugore”. Specialisti i  

ngarkuar, kur konstaton që autoveturat e parashikuara nga ky nen, kanë xhama të errësuar me 

materiale, kërkon gjithashtu një nga dokumentat e mëposhtëm:  

1. Dokumentin e origjinës nga prodhuesi me shënimin që vërteton errësimin e xhamit/ave;  

2. Dokumentin e homologimit të materialeve për errësimin e xhamave nga institucioni 

kompetent përkatës, ose deklaratën e përputhshmërisë nga prodhuesi;  

3. Shënimin përkatës në dokumentin me treguesit teknik të mjetit, ose dokument tjetër me 

shënimin përkatës nga vendi i origjinës së mjetit.  

Neni 12   
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Specialisti i Degës së Regjistrimit të Mjeteve, i ngarkuar për identifikimin e treguesve të mjetit, 

përkatësisht të autoveturës së përdorur, të importuar apo të blerë brenda vendit, zbaton 

parashikimet e pikës 3, të nenit 4, të udhëzimit nr.4, datë 28.06.2019 të Ministrit të 

Infrastrukturës dhe Energjisë “Për dokumentet për qarkullim e regjistrim të mjeteve rrugore”.  

Specialisti i ngarkuar, kur konstaton që autoveturat e parashikuara nga ky nen, kanë xhama të 

errësuar me materiale, kërkon gjithashtu një nga dokumentat e mëposhtëm:  

1. Dokumentin e origjinës nga prodhuesi me shënimin që vërteton errësimin e xhamit/ave;  

2. Dokumentin e homologimit të materialeve për errësimin e xhamave nga institucioni 

kompetent përkatës, ose deklaratën e përputhshmërisë nga prodhuesi;  

3. Shënimin përkatës në dokumentin me treguesit teknik të mjetit, ose dokument tjetër me 

shënimin përkatës nga vendi i origjinës së mjetit.  

Neni 13  

Specialisti i Degës së Regjistrimit të Mjeteve, i ngarkuar për identifikimin e treguesve të mjetit, 

pasi shqyrton dhe bën verifikimin, përcakton nëse duhet të lëshohet certifikatë miratimi për 

xhama të errësuar me material të fabrikuar e të homologuar nga prodhuesi i tyre.   

Neni 14  

Në rast të miratimit të materialit të përdorur për errësimin e xhamit si të fabrikuar e të 

homologuar, bën plotësimin e të dhënave të certifikatës në dokumentin e vënë në dispozicion në 

formatin elektronik. Paralelisht, të dhënat e certifikatës do të regjistrohen dhe në regjistrin 

elektronik në format excel (.xls) sipas formatit bashkëlidhur.  

Nga ana e specialistit të Degës së Regjistrimit të Mjeteve gjatë identifikimit të treguesve të mjetit, 

kryen skanimin e një prej dokumentave të përmendura në nenin 11, ose nenin 12 sipas rastit.   

Nga ana e specialistit të Degës së Regjistrimit të Mjeteve, i ngarkuar për identifikimin e  

treguesve të mjetit, në dosjen e autoveturës depoziton dokumentacionin e parashikuar në nenin  

12 të kësaj rregulloreje. Bazuar në dokumentacionin e sjellë, specialisti do të krijoj fashikullin e 

xhamave të errësuar dhe ky fashikull do të vendoset në dosjen bazë të mjetit.   

Specialisti bën plotësimin e fushave të dedikuara me shkronja kapitale dhe në fushat ku nuk bëhet 

plotësim të dhënash bën shënimin me shkronja kapitale “N/A”.  

Në identifikimin për herë të parë të treguesve të mjetit, specialisti i Degës së Regjistrimit të 

Mjeteve, plotëson fushat e dedikuara, në rastin kur në xhama janë aplikuar materiale errësuese 

dhe ka dokumentacionin provues nga vendi i origjinës. Me plotësimin e fushave që tregojnë se 

errësimi është kryer përpara regjistrimit për herë të parë të autoveturës në territorin e Republikës 

së Shqipërisë, në seksionin “Të dhënat identifikuese të subjektit të licensuar”, fushat e dedikuara 

nuk bëhet plotësim të dhënash, por bëhet shënimi me shkronja kapitale “N/A”.   
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Në rastin kur xhamat e përparmë anësor janë të fabrikuar si të errët, niveli i tejçueshërisë është 

jo më pak se 50% si dhe kanë shenjën e miratimit të tipit KE, nga ana e specialistit të Degës së 

Regjistrimit të Mjeteve, nuk kërkohet ndonjë nga dokumentet e përmendura në nenin 12 të kësaj 

rregulloreje.   

Pasi është bërë hedhja e të dhënave në formën e aplikimit, printohet e lëshohet “certifikata e 

miratimit” të errësimit të xhamave me material të fabrikuar e të homologuar nga prodhuesi i  

tyre e cila nënshkruhet nga specialisti që ka kryer shërbimin dhe vuloset me vulën e identifikimit 

të treguesve të mjetit.   

Shërbimi nga specialisti i Degës së Regjistrimit të Mjeteve, duhet të përfundohet brenda 30 

minutave.   

Neni 15  

Në të gjitha rastet e parashikuara nga nenet 11 dhe 12, specialisti i Degës së Regjistrimit të 

Mjeteve i ngarkuar për identifikimin e treguesve të mjetit, kur konstaton se aplikuesi nuk ka një 

nga dokumentët e parashikuara, do t’i refuzohet shërbimi nga ana e Drejtorisë Rajonale 

përkatëse.  

Neni 16  

Dokumentat përkatës që provojnë se errësimi i xhamave është bërë me material të fabrikuara e 

të homologuara nga prodhuesi i tyre, në rast se janë në gjuhë të huaj, duhet të duhet të jenë të 

përkthyera në gjuhën shqipe dhe të noterizuara.  

KREU III  

ERRËSIMI I XHAMAVE ME MATERIALE TË FABRIKUARA E TË  

HOMOLOGUARA PAS REGJISTRIMIT PËR HERË TË PARË TË AUTOVETURËS  

Neni 17  

Çdo person fizik ose juridik që ka në pronësi një autoveturë të regjistruar për qarkullim në 

territorin e Republikës së Shqipërisë do të aplikojë që të pajiset me “certifikatë miratimi” të 

xhamave të errësuar me material të fabrikuar e të homologuar nga prodhuesi i tyre.  

Neni 18  

Çdo person fizik ose juridik që ka në pronësi një autoveturë, që ka errësuar xhamat me material, 

pas regjistrimit të mjetit për herë të parë, duhet të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale të 

Shërbimeve të Transportit Rrugor ku ka vendbanimin apo selinë e personit juridik.  

Neni 19   

Çdo aplikant, kur paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale, depoziton si dokumentacion për qëllim 

nisjen e procedurës së shqyrtimit, dokumentet e mëposhtme:  

1. Dokumentin e identifikimit;  



 

____________________________________________________________________________________________________

_  

Adresa: Rr. “Muhedin Llagani” Nr.10,Tiranë;Tel.: 

+355 68 801 5 833;Fax.: +355 (0) 42238175            

e-mail:dpshtrr@dpshtrr.gov.al; ëëë.dpshtrr.gov.al  

2. Lejen e qarkullimit të mjetit;  

3. Dokumentacionin nga subjekti që ka kryer errësimin e xhamave në autoveturë, 

sipas modelit të përcaktuar nga DPSHTRR-ja (Formulari DSM-01);  

4. Garancinë për punimet e kryera për errësimin e xhamave;  

5. Faturën tatimore të lëshuar nga subjekti i licensuar që ka kryer shërbimin.  

6. Një kopje të deklaratës doganore të produktit të futur në qarkullim.  

7. Një kopje të certifikatës së vlefshme ISO 9001 për cilësinë e produktit, që mund 

të ketë ardhur nga prodhuesi direkt, ose nëpërmjet distributorit të tij të autorizuar.   

Neni 20  

Specialisti i Degës së Regjistrimit të Mjeteve, i ngarkuar për identifikimin e treguesve të mjetit, 

pasi shqyrton dhe bën verifikimin, përcakton nëse duhet të lëshohet certifikatë miratimi për 

xhama të errësuar me material të fabrikuar e të homologuar nga prodhuesi i tyre.   

Neni 21  

Në rast të miratimit të materialit të përdorur për errësimin e xhamit si të fabrikuar e të 

homologuar, bën plotësimin e të dhënave të certifikatës në dokumentin e vënë në dispozicion në 

formatin elektronik. Paralelisht, të dhënat e certifikatës do të regjistrohen dhe në regjistrin 

elektronik në format excel (.xls) sipas formatit bashkëlidhur.   

Nga ana e specialistit të Degës së Regjistrimit të Mjeteve, i ngarkuar për identifikimin e  

treguesve të mjetit, në dosjen e autoveturës depoziton dokumentacionin e parashikuar në nenin  

19 të kësaj rregulloreje. Bazuar në dokumentacioni e sjellë, specialisti do të krijoj fashikullin e  

xhamave të errësuar dhe ky fashikull do të vendoset në dosjen bazë të mjetit.  

Specialisti bën plotësimin e fushave të dedikuara me shkronja kapitale dhe në fushat ku nuk bëhet 

plotësim të dhënash bën shënimin me shkronja kapitale “N/A”.  

Pasi është bërë hedhja e të dhënave në formën e aplikimit, printohet e lëshohet “certifikata e 

miratimit” të errësimit të xhamave me material të fabrikuar e të homologuar nga prodhuesi i  

tyre e cila nënshkruhet nga specialisti që ka kryer shërbimin dhe vuloset me vulën e identifikimit 

të treguesve të mjetit.   

Shërbimi nga specialisti i Degës së Regjistrimit të Mjeteve, duhet të përfundohet brenda 30 

minutave.   

Neni 21/a  

Fashikulli i xhamave të errësuar që krijohet për herë të parë nga specialisti i Degës së Regjistrimit 

të Mjeteve, i ngarkuar për identifikimin e treguesve të mjetit, duhet të dorëzohet brenda ditës te 

Kryetari i Degës së Regjistrimit të Mjeteve.   
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Specialisti i Degës së Regjistrimit të Mjeteve, i ngarkuar për identifikimin e treguesve të mjetit 

që kryen procedurat e lëshimit të certifikatës së miratimit për errësimin e xhamave krahas 

veprimeve të tjera të parashikuara në nenin 21 të kësaj rregulloreje, plotëson dhe kapakun e 

fashikullit duke evidentuar shërbimin e kryer, ndërsa nga ana e brendshme e tij shënon 

dokumentet që janë pjesë e fashikullit. Pjesë e dokumenteve është dhe kopja e certifikatës së 

miratimit për errësimin e xhamave.  

Specialist i i Degës së Regjistrimit të Mjeteve, i ngarkuar për identifikimin e treguesve të mjetit, 

në fund të ditës përmbledh në një procesverbal të gjithë fashikujt me targat përkatëse të çdo mjeti 

të cilit i janë miratuar errësimet e xhamave.   

Fashikujt me procesverbalet përkatëse nënshkruhen nga specialisti përkatës dhe dorëzohen për 

verifikim dhe nënshkrim pranë kryetarit të Degës së Regjistrimit të Mjeteve. Këto fashikuj 

dërgohen nga Kryetari i Degës së Regjistrimit të Mjeteve pranë zyrës së Arkivës së Drejtorisë 

Rajonale përkatëse.  

Specialistët e Arkivit vendosin fashikullin e xhamave të errësuar në dosjen e mjetit të cilit i  

përket ky fashikull i krijuar.  

Fashikulli i errësimit të xhamave nuk mund të tërhiqet nga Specialisti i Degës së Regjistrimit të 

Mjeteve, i ngarkuar për identifikimin e treguesve të mjetit në një moment të dytë.   

Fashikulli i errësimit të xhamave mund të tërhiqet vetëm nga kryetari i Degës së Regjistrimit të 

Mjeteve.   

Ky fashikull mund të tërhiqet vetëm për shkaqet e mëposhtme:  

1. Kur sillet pranë Degës së Regjistrimit të Mjeteve për shërbimin e errësimit të xhamave, 

mjeti që i përket ky fashikull si dhe nuk është e mundur të vijohet menjëherë procedura 

përmes sistemit edpshtrr;  

2. Kur kërkohet informacion apo një kopje e fashikullit të xhamave të errësuar nga eprorët 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor ose Drejtori 

Rajonal i Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor përkatës;  

3. Kur kërkohet informacion apo një kopje e fashikullit të xhamave të errësuar nga organet 

e ndjekjes penale si Policia e Shtetit, Prokuroria, etj.   

Kur procedura e kërkuar nga Dega e Regjistrimit të Mjeteve lidhet me miratimin e errësimit të 

xhamave me materiale të fabrikuara e të homologuara nga prodhuesi, nga arkivi del vetëm 

fashikulli i xhamave të errësuar.  

Procedura e parashikuar në pikën 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni, zbatohet në çdo rast tjetër që lidhet 

me procedurën e miratimit të errësimit të xhamave me materiale të fabrikuara e të homologuara 

nga prodhuesi i tyre.  

Neni 22  
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Në rast se nga specialisti i ngarkuar konstatohet se aplikuesi nuk disponon një nga  dokumentët 

e parashikuara në nenin 19 të kësaj rregulloreje, do t’i refuzohet shërbimi nga ana e Drejtorisë 

Rajonale përkatëse.  

  

  

  

  

KREU IV  

SUBJEKTI I LICENSUAR  

Neni 23  

Subjekt i licensuar për të kryer errësimin e xhamave me material të fabrikuar e të homologuar 

nga prodhuesi, është çdo person fizik ose juridik në vështrim të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008  

“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i cili në përputhje me ligjin nr.9573, datë 3.7.2006, është 

i pajisur me një licensë të kategorisë VII.3.B.1/b.  

Neni 24  

Subjektet e përmendura në nenin 23 të kësaj rregulloreje, për shërbimin e kryer duhet të lëshojnë:  

1. Dokumentacionin që ka kryer errësimin e xhamave në autoveturë, sipas modelit të 

përcaktuar nga DPSHTRR-ja (Formulari DSM-01); 2. Garancinë për punimet e 

kryera për errësimin e xhamave;  

3. Faturën tatimore për shërbimin që ka kryer.  

4. Një kopje të deklaratës doganore të produktit të futur në qarkullim.  

5. Një kopje të certifikës së vlefshme ISO 9001 për cilësinë e produktit, që mund të 

ketë ardhur nga prodhuesi direkt, ose nëpërmjet distributorit të tij të autorizuar.   

Neni 25  

Formulari DSM-01 është dokumenti standart që do të plotësohet nga subjekti i licensuar që bën 

errësimin e xhamave me material të fabrikuar. Ky formular do të përfshijë dhe garancinë e 

subjektit të licensuar që ka kryer errësimin e xhamave me materiale.   

Ky formular përmban tre seksione, përkatësisht:  

1. Seksioni i parë ku përshkruhet marka, modeli dhe targa e autoveturës që ka kryer 

errësimin e xhamave.   

2. Seksioni i dytë ku përshkruhen xhamat që janë errësuar dhe materialin përkatës të 

përdorur për errësimin e tyre, duke përfshirë llojin e filmit dhe numrin serial të lastrës në 

konfeksionin maksimal për secilin xham, ndaj të cilës është aplikuar materiali errësues.   
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3. Seksioni i tretë ku përshkruhet garancia që ofron subjekti i licensuar për shërbimin e 

kryer, garancinë e prodhuesit/distributorit të materialit, datën e hartimit të formularit, 

numrin rendor që ka formulari në shërbimet e kryera në atë ditë si dhe NIPT (NUIS) të 

subjektit të licensuar që ka kryer shërbimin.    

Neni 26  

Dokumentet e përmendura në nenin 24 të kësaj rregulloreje, do të jetë objekt kontrolli nga 

struktura përgjegjëse që kontrollon veprimtarinë e njësive të autoriparimit. 

 Në rastet kur nga kontrolli konstatohen problematika në lidhje me plotësimin e dokumentacionit 

përmendur në nenin 24 apo problematika të tjera në lidhje me mos reflektimin e shërbimit të 

mjetit për pajisjen me xhama të errësuar në regjistrin e mjeteve që disponon subjekti i licencuar 

për shërbimin e kryer, struktura përgjegjëse e kontrollit merr masat administrative të 

parashikuara në nenin 37, e vijim të ligjit  nr. 9573, datë 3.7.2006 “Për autoriparimin, shitblerjen, 

depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë 

përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to”.  

DPSHTRR automatikisht merr masa për heqjen e emrit të subjektit nga rubrika specifike ku 

liston dhe përditëson subjektet e licensuar në vështrim të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të 

Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë “Për miratimin dhe certifikimin e xhamave të errësuar 

me materiale të fabrikuara dhe të homologuara nga prodhuesi, për përdorimin e tyre në 

autovetura”.    

Kjo masë merret nga DPSHTRR edhe në çdo rast tjetër kur ndaj subjektit të licencuar ka filluar 

një procedim administrativ, civil dhe/ose penal nga institucionet ligjzbatuese, mbi objektin e 

veprimtarisë që ushtron.   

KREU V  

TARIFAT E SHËRBIMEVE   

Neni 27  

Për shërbimin e ofruar Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor aplikohen 

tarifat e mëposhtme:  

1. Për xhamin fundor, xhamat anësor të pasëm dhe xhamat trekëndor të autoveturës, 

të errësuar aplikohet një tarifë e përgjithshme prej 1500 lekë përfshirë TVSH.   

2. Në rastet kur është errësuar vetëm njëri nga xhamat e cituar në pikën 1 të këtij 

neni, përsëri aplikohet një tarifë  prej 1500 lekë përfshirë TVSH.   

3. Për xhamat anësor të përparmë të autoveturës, të errësuar me material dhe që ka 

një tejçueshmëri drite deri në 50% aplikohet një tarifë prej 20 000 lekë përfshirë 

TVSH.   

4. Për Certifikatën e miratimit të errësimit të xhamave me material të fabrikuar e të 

homologuar nga prodhuesi, aplikohet një tarifë prej 1500 lekë përfshirë TVSH.  
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5. Në rastin kur certifikata e miratimit humbet, dëmtohet apo ndryshohet targa e 

autoveturës, për lëshimin e certifikatës me të njëjtin afat vlefshmërie dhe të dhëna 

aplikohet një tarifë prej 200 lekë përfshirë TVSH.  

Neni 28  

Mbahet parasysh për xhamat e përparmë anësor se nivel tejçueshmërie drite deri në 50%, 

konsiderohet niveli i errësimit që krijohet nga xhami jo i errët dhe nga materiali i përdorur për të 

bërë errësimin e tij. Nga përdorimi i dy faktorëve të errësimit, rezultati i errësimit nuk duhet të 

jetë më shumë se 50%.  

Neni 29  

Matja e nivelit të tejçueshmërisë së dritës për xhamat e autoveturës do të bëhet me pajisje 

elektronike të certifikuara e të kalibruara. Pajisja bën matjen e nivelit të tejçueshmërisë së dritës, 

pra sa dritë lejon të kaloj brenda në kabinë xhami përkatës që matet.   

Në matjen e nivelit të tejçueshmërisë së dritës për këto xhama, duhet të mbahet parasysh që për 

shkak të vetive kimike e fizike të xhamave dhe materialit të përdorur ka një gabim në matje. 

Toleranca në gabim do të jetë në ±3%.  

Xhamat e autoveturave të cilat do të verifikohen me pajisjen matëse duhet të jenë të pastruara.  

Pajisja matëse përbëhet nga dy pjesë të veçanta që bashkohen me fushë magnetike. Një nga pjesët 

e pajisjes që ka ekranin dhe butonin e ndezjes, emeton dritë. Ndërkohë pjesa tjetër e pajisjes bën 

reflektimin e dritës. Të dy pjesët e pajisjes matëse bashkohen, pa pasur xham apo pengesa 

ndërmjet tyre.  

Pasi janë bashkuar dy pjesët e pajisjes matëse, bëhet ndezja e saj. Specialisti i Degës së 

Regjistrimit të Mjeteve, i ngarkuar për identifikimin e treguesve të mjetit, duhet të mbajë pajisjet 

të bashkuara deri në momentin që në ekranin e aparatit matës të shfaqet vlera “100%”.  Pasi të 

shfaqet kjo vlerë, bëhet veçimi i dy pajisjeve për t’u vendosur në xhamin, tek i cili do të bëhet 

matja.   

Pjesa që bën reflektimin e dritës së pajisjes, vendoset në pjesën e brendshme të xhamit të 

autoveturës. Ndërsa pjesa që lëshon dritën e pajisjes, tek i cili ndodhet dhe ekrani dhe butoni i 

ndezjes, vendoset në pjesën e jashtme të xhamit të autoveturës.   

Pjesa që bën reflektimin e dritës së pajisjes që vendoset brenda xhamit, puthitet fort me xhamin. 

Më pas vendoset paralelisht pjesa që lëshon dritën e pajisjes. Puthitja e dy pjesëve do të bëhet 

duke u ndihmuar dhe nga magnetet që ato kanë.   

Pjesët duhet të vendosen në pozicionin vertikal. Për xhamat anësor pajisja matëse do të vendoset 

në qendër të xhamit dhe e orientuar në pjesën lart. Për xhamin fundor, pajisja matëse do të 

vendoset në qendër të saj.   
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Pasi është bërë vendosja e pajisjes në xham, Specialisti i Degës së Regjistrimit të Mjeteve, i 

ngarkuar për identifikimin e treguesve të mjetit, shtyp vetëm një herë butonin e ndezjes. Pas 

shtypjes së butonit, nuk lejohet që pajisja të lëvizet përpara se të nxirret niveli i tejçueshmërisë 

së dritës së xhamit. Në rast se pajisja lëvizet, procedura duhet të kryhet nga fillimi.  

Në momentin që do të evidentohet niveli i tejçueshmërisë së dritës në ekranin e pajisjes matëse, 

nga ana e specialistit do të bëhet fotografimi i saj me vlerën e treguar. Në këtë foto, do të shfaqet 

dhe leja e qarkullimit të mjetit e cila do të vendoset pranë pajisjes matëse.  

Pas kësaj, specialisti do të bëj printimin e fotos, duke e bashkëlidhur dhe e administruar në 

fashikullin e xhamave të errësuar.   

Pas përfundimit të procedurës konkrete, bëhet fikja e pajisjes matëse.   

Në të gjithë procedurën e matjes së nivelit të tejçueshmërisë së dritës, nuk lejohen që të vendosen 

apo të afrohen pajisje që emetojnë valë eletromagnetike, apo fushë magnetike, pranë pajisjes që 

bën matjen e nivelit të tejçueshmërisë së dritës.  

Në procedurën e matjes së nivelit të tejçueshmërisë së dritës, xhami që verifikohet duhet të jetë 

i mbyllur. Në momentin e fotografimit të vlerës së nivelit të matjes të treguar në ekranin e pajisjes 

dhe lejes së qarkullimit pranë saj, dera e autoveturës duhet të jetë e mbyllur. Distanca e 

fotografimit duhet të jetë e tillë që të jenë të lexueshme të dhënat e lejes së qarkullimit dhe nivelit 

të tejçueshmërisë së dritës të treguar në ekranin e pajisjes, por jo më larg se një metër.   

  

  

  

  

KREU VI  

DISPOZITA PËRMBYLLËSE  

Neni 30  

Në rast se certifikata e miratimit humbet, dëmtohet apo shkatërrohet, çdo person i interesuar ka 

të drejtë të drejtohet pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor ku ka 

juridiksionin për t’u pajisur me dublikatin e saj.   

Për pajisjen me dublikatin e certifikatës së miratimit, personi i interesuar duhet të paraqesë:  

1. Një dokument identifikimi;  

2. Lejen e qarkullimit të mjetit;  

3. Certifikatën e miratimit në rastin kur ajo është e dëmtuar;  

Në rastin kur humbet certifikata, aplikanti mund të pajiset me një certifikatë të re, vetëm pas 

plotësimit të formularit të vetdeklarimit.   
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Neni 31  

Specialisti verifikon nëse personi i interesuar ka një certifikatë miratimi brenda afatit të 

vlefshmërisë së saj.   

Neni 32  

Specialisti plotëson fushat përkatëse duke u mbështetur në certifikatën e miratimit të lëshuar më 

herët nga Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor si dhe duke bërë shënimin në 

rubrikat e dedikuara për dublikatin apo për lëshimin e certifikatës së miratimit me targë të re.   

Merr nga qytetari vërtetimin e kryerjes së pagesës përkatëse të bërë nga qytetari dhe vijon me 

lëshimin e dublikatit të certifikatës së miratimit me të njëjtin afat vlefshmërie me certifikatën e 

deklaruar të humbur, të dëmtuar apo të shkatërruar.   

Shërbimi duhet të përfundohet brenda 30 minutave nga momenti i aplikimit të qytetarit.   

Për rastin kur ndryshohet targa e autoveturës, ndiqet e njëjta procedurë e parashikuar si në rastin 

kur lëshohet dublikati i certifikatës së miratimit kur ajo humbet, dëmtohet apo shkatërrohet.   

Neni 33  

Titullarët e institucioneve shtetërore, për autoveturat që disponojnë në inventarin e tyre, mund të 

kërkojnë përmes një shkrese zyrtare miratimin dhe certifikimin e xhamave të errësuar me 

material të fabrikuar e të homologuar nga prodhuesi i tyre kur errësimi i xhamave vjen në 

funksion të veprimtarisë së tyre funksionale, apo nevojave specifike.   

Neni 33/a  

Certifikata e miratimit të xhamave të errësuar me material të fabrikuar e të homologuar nga 

prodhuesi i tyre, mund të revokohet në rastet e mëposhtme:  

1. Kur pas certifikimit, bëhet ndryshimi i materialeve të aplikuara për errësimin e xhamave 

me materiale që bëjnë errësimin e xhamave të autoveturës në kundërshtim me 

parashikimet ligjore përkatëse;  

2. Kur pas certifikimit, ulet tejçueshmëria e dritës nën vlerat minimale të parashikuara 

(nën 10% për xhamat e pasëm anësor dhe xhamin fundor si dhe 50% për xhamat e  

përparmë anësor);  

3. Kur certifikata e miratimit shërben si një mënyrë për të krijuar abuzime, apo kur qëllimi 

i saj keqpërdoret.   

Në rastin kur dyshohet se një autoveturë ka kryer një nga shkeljet e mësipërme, bëhet njoftimi i 

Task-Forcës si dhe Drejtorisë Vendore të Policisë së Shtetit, Komisariatit të Policisë Rrugore që 

të bëhet gjetja e autoveturës dhe të bëhet verifikimi paraprak nga ana e tyre.  

Në rast se verifikimi bëhet nga ana e Task-Forcës dhe konstatohet që ka shkelje të parashikimeve 

ligjore, njoftohet menjëherë Komisariati i Policisë Rrugore që të vijojë me procedurën për 

mbajtjen e procesverbalit të konstatimit, tërheqjen e lejes së drejtimit dhe dërgimin për shqyrtim 

pranë organit administrativë përkatës, sipas parashikimeve të nenit 201 të Kodit Rrugor.  
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Në rast se brenda një muaji nga momenti i njoftimit të dyshimit të shkeljes, nuk është bërë e 

mundur gjetja e autoveturës, bëhet njoftimi i subjektit që kryen kontrollin teknik periodik me 

qëllim verifikimin e saj nga ana e tyre.  

Në rastin kur është vërtetuar shkelja, Dega e Regjistrimit të Mjeteve që ka lëshuar certifikatën e 

miratimit të xhamave të errësuar me material të fabrikuar e të homologuar nga prodhuesi, bën 

revokimin e saj. Akti i revokimit i përcillet për dijeni menjëherë Drejtorisë së Përgjithshme të 

Shërbimeve të Transportit Rrugor, përkatësisht të Drejtorisë së Regjistrimit të Mjeteve. Më pas 

akti i revokimit, i përcillet për dijeni Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Revokimi 

pasqyrohet në sistem nga Dega e Regjistrimit të Mjeteve që ka lëshuar certifikatën e miratimit 

të xhamave të errësuar me material të fabrikuar e të homologuar.  

Neni 34  

Për të gjithë autoveturat e regjistruara dhe që kanë pasur xhama të errësuar me materiale përpara 

datës së hyrjes në fuqi të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të Infrastrukturës dhe 

Energjisë, në rast se nuk kanë një nga dokumentet provuese të parashikuara në nenin 12, apo 

dokumentet provuese të parashikuara në nenin 24 të kësaj rregulloreje, do të refuzohet shërbimi 

dhe nuk do të pajisen me certifikatë miratimi të errësimit të xhamave me materiale të fabrikuara 

e të homologuara nga prodhuesi i tyre. Subjektet e parashikuara në këtë nen do të kenë afat 

brenda një viti nga hyrja në fuqi e Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 për të bërë rregullimet 

përkatëse sipas parashikimeve ligjore në fuqi.  

Neni 35  

Nuk zbatohet neni 13 i Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 i Ministrit të Infrastrukturës dhe 

Energjisë për të gjithë autoveturat e regjistruara pas datës së hyrjes në fuqi të saj. Autoveturat e 

parashikuara në këtë nen, do të jenë objekt kontrolli dhe në mungesë të një certifikate miratimi 

të lëshuar nga DPSHTRR, do të jenë subjekt i masave administrative të parashikuara nga Kodi 

Rrugor.   

Kjo rregullore është miratuar me Urdhërin nr.995, datë 30.10.2019 të Drejtorit të Përgjithshëm 

të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Trasportit Rrugor dhe është azhornuar me 

Urdhërin nr.995/1, datë 06.12.2019.  

Kjo rregullore është miratuar me Urdhërin nr.995, datë 30.10.2019 të Drejtorit të Përgjithshëm 

të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Trasportit Rrugor dhe është azhornuar me 

Urdhërin nr.995/1, datë 06.12.2019 dhe me Urdhërin nr.464, datë 28.07.2020.  
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