
  
 
 
 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government  
Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit 
Ministartsvo za Saobračaj, Poštu i Telekomunikacije 

Ministry of Transport and Communications 
 
 
Në mbështetje të nenit 93 (4) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 337 të Ligjit Nr. 
02/L-70 për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor dhe nenit 4 (3) të Rregullores së Punës së 
Qeverisë Nr. 01/2007.  
Me qëllim te krijimit te procedurave dhe përcaktimit te kushteve për ofrimin e shërbimeve te 
homologimit përshtatshmërisë  së automjeteve qe do te hyjnë ne komunikacionin rrugor te 
Republikës së Kosovës   
 
Nxjerr  
 
 

UDHËZIM ADMINISTRATIV nr.2008/08 
 

PËR HOMOLIGIMIN E AUTOMJETEVE. 
 

Neni 1 
 
1.1 Me ketë udhëzim administrativ  përcaktohen obligimet e homologimit te automjetit si tersi, 
forma dhe përmbajtja e certifikatës se përshtatshmërisë, deklarata e përshtatshmërisë se mjetit, 
kushtet dhe kriteret që duhet t’i plotësoj institucioni i autorizuar për homologimin ne 
republikën e Kosovës. 
 

Neni 2 
 
2.1 Autrozimin licencimin e institucionit të autorizuar për homoligimin e automjeteve e bënë 
Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit   (këtu e tutje    ministria). 
 
2.2 Homologimi ne kuptimin e këtij udhëzimi administrativ  është proces qe përcakton mjetin 
si tërësi sipas rregullave te homologimit te pajisjeve dhe pjesëve te automjeteve dhe atyre 
bashkangjitëse (këtu e tutje   mjetet). 
 

Neni 3 
Mjetet te cilat nuk i nënshtrohen homologimit  

 
3.1 Në procedurën e homologimit nga neni 7 dhe 8 të këtij udhëzimi administrativ mund të 
pranohet homoligimi i cili është kryer jashtë Kosovës nëse institucioni i autorizuar konstaton 
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se homoligimi është kryer sipas kushteve përcaktuar  me këtë udhëzim administrativ (në 
pajtueshmëri me ECE dhe EEC rregulloret). 
3.2 Në procedurën e homoligimit nga neni 7 dhe 8 të këtij udhëzimi administrativ pranohet 
dokumenti për homoligimin e tipeve te mjeteve unike  Evropiane për te gjitha mjetet  për  të 
cilat është zbatuar procedura e homologimit te tipeve te mjeteve te përcaktuara për vendet e 
unionit evropian ( në pajtueshmëri me ECE dhe EEC rregulloret). 

 
Neni 4 

4.1 Homoligimi i mjeteve nuk aplikohet për: 
1  mjetet e importuara për anëtaret e përfaqësive diplomatike dhe konzulare te    vendeve 
te huaja në Republikën e Kosovës, të cilat do të kenë shenjat e regjistrimit te përfaqësive 
diplomatike apo konzulare. 
2 mjetet e misionit të Kombeve të Bashkuara apo Bashkimit Evropian në Kosovë, 
3 mjeti me vlerë per muze, me te cilat nënkuptohet mjetet me te vjetra se 30 vite dhe te 

cilave kete status  ja jep organi kompetent; 
4 mjetet të cilat nuk janë paraparë për qarkullimin rrugor dhe te cilat nuk do te 

regjistrohen; 
5  mjetet të cilat me vendim të ministrisë nuk zbatohet procedura e homologimit. 
6 mjetet për  nevoja ushtarake apo të forcës së sigurisë se republikës se Kosovës 
7 mjetet te cilat i importojnë personat ne vendin e banimit në Republikën e Kosovës, të 

fituar ne bazë të vendimit gjyqit mbi trashëgimin; 
8 mjetet e zjarrfikësve. 
4.2 Për importimin e mjeteve me dedikime te posaçme organi kompetent mund te merr 

vendim që të mos zbatohet procedura e homologimit e këtyre mjeteve. 
 
4.3 Kërkesa për zbatimin e dispozitave te pikave 2, 5 dhe 6. paragrafi 1. dhe paragrafi 2. te 
këtij neni i parashtrohet organit kompetent. 
 

 
Neni 5 

Aplikimi  i Homologimit 
 
5. 1 Homologimi realizohet si homologim i tipit te mjeteve dhe homologimi i mjeteve 
individuale. 
 
5.2 Homologimi i tipit te mjeteve ne bazë te këtij Udhëzimi Administrativ  është procedurë për 
përcaktimin e përshtatshmërisë te mjeteve sipas rregullave, a realizohet për mjetet te cilat 
prodhohen ne mënyrë serike ose sillen nga jashtë ne Kosovë . 
 
5.3 Homologimi i mjeteve individuale  ne bazë te këtij udhëzimi administrativ është procedurë 
e përcaktimit të përshtatshmërisë individuale të mjeteve, ndërsa zbatohet për mjetet e reja të 
cilat furnizuesi nuk është posedues i vërtetimit të përshtatshmërisë së tipit të mjetit, 
individualisht importohen për shkak shitjes ose i importon personi fizik ose juridik për nevojat 
e veta.  
 
5.4 Homologimi i mjeteve individuale zbatohet edhe ne mjetet e përdorura te cilat importohen  
 

 2



5.5 Mjetet e përdorura sipas këtij udhëzimi administrativ  konsiderohen mjetet  te cilat nga 
regjistrimi i pare kanë kaluar se paku 3  muaj  dhe ne këtë periodë kane kaluar se paku 3000 
km. 
 
5.6 Homologimi i mjeteve individuale zbatohet edhe tek mjetet të cilat janë nën kontroll të 
doganave dhe shiten në vende publike, përkatësisht të cilat qeveria e Kosovës i’a lejon pa 
shtesë organeve shtetërore dhe organizatave në pajtim me rregulloret e doganave. 

 
Neni 6 

Kategorizimi i mjeteve  
 
6.1 Mjetet në bazë këtij udhëzimi administrativ nën kuptohen mjetet të kategorizuar sipas 
Shtojcës I, e cila është bashkangjitur këtij udhëzimit administrativ.  
 
6.2 Me tip te mjetit ne bazë te këtij udhëzimi administrativ nënkuptojmë te gjitha mjetet e 
kategorisë së njëjtë, nga prodhuesit e njëjtë, me shenjë të njëjtë të prodhimit e cila nuk 
ndryshon dukshëm në fuqinë e motorit dhe karoseris. Tipi i mjeteve mund te përmbaj variantin 
dhe nën tipin. 
 
6.3 Variantet e tipit te mjeteve ne baze të këtij Udhëzim Administrativ janë te gjitha mjetet e 
një tipi te cilat nuk dallohen sipas formës se karoseris dhe motorit- sa i përket procedurës se 
punës, radhitja e cilindrave, fuqia (me tepër se 30%)dhe vëllimi punues (me tepër se 
20%)sipas numrit dhe radhitjes se boshtit transmetues si dhe në bazë të numrit dhe radhitjes së 
boshtit drejtues. 
6.4Zbatimi i variantit të tipit te mjeteve në bazë të këtij Udhëzimi Administrativ janë mjetet 
me një variant me dallime te vogla në mesë veti. 
 

Neni 7 
Homolgimi i mjeteve  

 
7.1 Homologimi i mjeteve sipas këtij udhëzim administrativ nënkuptohet kontrollimi i 
dokumentacionit dhe mjetit, lëshimin  e raportit për plotësimin e kushteve te parapara dhe 
lëshimin e certifikatës se përshtatshmërisë. 
7.2 Kontrollimi i dokumentacionit, mjetit dhe lëshimi i raportit mbi plotësimin e kushteve te 
tipit te homologuar dhe homologimi individual e kryen institucioni i autorizuar nga Ministria. 
 
7.3 Te homologimi i tipit te  mjetit, kontrollimi i dokumentacionit është verifikimi i 
përshtatshmërisë i te dhënave teknike te mjetit me te dhënat e dokumentacionit te prodhuesit ( 
te dhënat teknike dhe leja e homologimit ), si dhe verifikimi i përshtatshmërisë së lejes se 
homologimit sipas  kushteve te caktua, ndersa kontrollimi i mjeteve është kontrollim i shenjës 
së homologimit në pajisje dhe pjesëve të mjetit,  verifikimi i përshtatshmërisë të montimit të 
pjesëve me dokumentacion të prodhuesit dhe verifikimi i parametrave matës të  mjetit sipas 
nevojës dhe metodave  të zgjedhura për  shkaqe  te rastësishme  dhe shenjave të  nevojshme  
për identifikimin e mjetit ( nr. i shasis etj.). 
 
7.4 Te homologimi i mjeteve individuale, kontrollimi i dokumentacionit është verifikimi i 
përshtatshmërisë i te dhënave teknike te mjetit dhe verifikimi dëshmive te prodhuesit për  
përshtatshmërinë e pajisjeve  dhe pjesëve të  mjetit sipas  kushteve të përcaktuara , ndërsa 
kontrollimi teknik është kontrollim i shenjës se homologimit ne pajisje dhe në pjesët  e  mjetit 
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si dhe verifikimi i parametrave matës te mjetit, sipas nevojës edhe shenjat për identifikimin e 
mjetit (p.sh VIN shenja -nr shasis etj). 
 

Neni 8 
Procedura e Homologimit  

 
8.1 Kërkesa për zbatimin e procedurës se homologimit e tipit të mjetit e bart furnizuesi dhe 
bënë dërgimin e mjetit ne kontroll tek institucioni i autorizuar. 
 
8.2 Kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni mund te bej edhe prodhuesi i jashtëm. 
 
8.3 Kërkesën për zbatimin e procedurës te homlogimit te mjetit individual e bën furnizuesi  i 
mjetit drejtpërsëdrejti te institucionit  i autorizuar dhe e dërgon mjetin në kontrollim për 
homologim. 
 
8.4 Kërkesës për zbatimin e procedurave te homologimit te tipit i mjeteve i bashkëngjitet te 
dhënat teknike te mjetit me dëshmi te prodhuesit  për vlefshmërinë e tij dhe lejen e 
homologimit individual si dëshmi e prodhuesit për përshtatshmërinë e pajisjeve dhe pjesëve te 
mjetit sipas kushteve të rregulloreve përkatëse.  
 
8.5 Me kërkesë për zbatimin e procedurës se homologimit të mjetit individual i bashkëngjiten 
të dhënat teknike për mjetin dhe dëshmia e prodhuesit për përshtatshmërinë e pajisjeve dhe 
pjesëve te mjetit sipas kushteve te parapara ne bazë të rregulloreve përkatëse. 
 
8.6 Me rastin e homologimit, institucioni i autorizuar e kryen kontrollimin e parë teknik te 
automjetit dhe i lëshon certifikaten e rregullsisë se kontrollimit teknik. 

 
Neni 9 

Lëshimi i Certifikatës  
 
9.1 Te homologimi i tipit te mjetit, pasi i plotëson kushtet e përcaktuara Institucioni i 
autorizuar  e lëshon certifikatën për përshtatshmërinë e  tipit te mjetit. 
 
9.2 Te dhënat baze për përshtatshmërinë e tipit të mjetit nga paragrafi 1 i këtij neni furnizuesi 
e lëshon deklaratën për përshtatshmërinë e mjetit me te cilën shfrytëzuesi garanton 
përshtatshmërinë e  mjetit me tipin e mjetit te homologuar ne Kosovë. 
 

Neni 10 
Refuzimi i Homologimit  

 
10.1 Nëse gjate kontrollimi te dokumentacionit dhe mjetit nga neni 7 paragrafi 4 te këtij 
udhëzim administrativ konstatohet qe tipi i mjetit nuk i plotëson kushtet e parapara, 
institucioni i autorizuar nuk e lëshon  vërtetimin për përshtatshmërinë e tipit të mjetit . 
 
10.2 Kundër vendimit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk është e lejuar ankesa, por  mund te 
paraqitet padi në gjykatë sipas ligjit ne fuqi ne republikën e Kosovës . 
 

Neni  11 
Lëshimi i certifikatës për mjetet individuale  
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11.1 Te homologimi i mjeteve individuale  institucioni i autorizuar me raportin e arsyeshëm 
mbi plotësimin e kritereve të përcaktuar lëshon certifikatën  për  përshtatshmërinë e mjetit të 
kontrolluar individual. 
 
11.2 Zbatimi i procedurës së homologimit të mjeteve individuale kufizohet  në 10 mjete, ne 
rastet  kur gjatë importimit për të shitur: 
 

1) furnizuesi i cili është posedues i vërtetimit për përshtatshmërinë e tipit te mjeteve i 
importon  10  modelet (mostrat) e para të një variante te tipit te mjeteve cila nuk është 
e përfshin ne këtë vërtetim, 

2) furnizuesi importon 10 modelet e para te një tipi të mjetit për te cilën nuk është zbatuar 
homologimi i tipit të mjetit në Kosovë. 

 
11.3 Për zbatimin e procedurës së homologimit te mjetit te veçante ne rastet nga paragrafi 2 i 
këtij  neni është e nevojshme paraprakisht pëlqimi paraprak i institucionit  te autorizuar. 
 
11.4 Dispozitat nga paragrafi 2 i këtij neni nuk i përket importimit te mjeteve me super 
strukturën e homologimit të mjeti themelor për te cilat furnizuesi është posedues i vërtetimit 
për  homologimin  e tipit të mjetit. 
 

Neni 12 
Refuzimi i homologimit për mjetet individuale  

 
12.1 Nëse me kontrollimin e dokumentacionit dhe mjetit nga neni 7 paragrafi 3 dhe 4 të këtij 
Udhëzim Administrativ vërtetohet qe mjeti individual  nuk i plotëson kriteret e përcaktuara, 
institucioni i  autorizuar  nuk ia lëshon  vërtetimin për përshtatshmërinë e mjetit te kontrolluar 
individual. 
 
12.2 Nëse mjeti nuk i plotëson kushtet e përcaktuara, institucioni i autorizuar  mund te jap afat 
prej 30 ditësh që të mënjanohen shkaqet për te cilat mjeti individual nuk i ka plotësuar kriteret 
e përcaktuara. Njoftimi  për ketë  i dërgohet doganave. 
 
12.3 Kundër vendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund te shtrohet ankesë në Ministri ne afat 
prej 15 dite nga data e pranimit te vendimit. 

 
Neni 13 

Autorizimi i Institucionit për Homologim 
 
13.1 Ministria do autorizoj institucionin për homologimin e mjeteve, përkatësisht për pune 
profesionale dhe teknike i cili i plotëson këto kushte: 

1) që ne çdo vend (pikë) kontrollit (testimit) disponon me hapësirë të përshtatshme te 
punëtorisë në të cilën është e mundur të behet kontrollimi i mjetit, e cila  hapësirë 
duhet t’i plotësoj kriteret duke u bazuar ne dimensionet e jashtme të mjetit, në të cilën 
është e mundur puna pa pengesë e punëtorëve  të cilët kryejnë kontrollimin e mjetit 
dhe punët tjera profesionale dhe teknike për të cilën është i autorizuar institucioni dhe  
të disponoj me zyre dhe pajisje të përshtatshme; 
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13.2 Punëtoret te cilët i kryejnë punët profesionale dhe teknike në procedurën e homoligimit të 
mjetit  janë të obliguar që të kenë provimin e dhënë sipas programit për aftësim për punët e 
zbatimit të  procedurës së homoligimit  të mjeteve individuale. 
13.3 Programin nga paragrafi 2 i këtij neni e nxjerr Ministria dhe emëron  komisionin për 
dhënien e këtij provimi. 
 
13.4 Për dhënien e provimit nga paragrafi 3 të këtij neni Ministria e lëshon licencë. 
 
13.5 Punëtorët të cilët i kryejnë punët  në procedurën e homoligimit të mjeteve individuale 
janë të detyruar të japin provimin brenda 6 muaj nga data e hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi 
administrativ . 
 
13.6 Punëtorët e institucionit të autorizuar te cilet janë të certifikuar nga ndonjë organizatë 
profesionale e vendeve të BE-së, ju pranohen dhe nuk kan nevoj ti nënshtrohen provimit si në 
paragrafin 13.2 të këtij neni.  

 
Mbikëqyrja profesionale 

Neni 14 
 

Mbikëqyrjen profesionale të qendrave të kontrollit teknik të automjeteve ( në tekstin e 
mëtutjeshëm : qendra ) e kryen institucioni i autorizuar për homologim.  
 

Neni 15 
Mbikëqyrja profesionale ( në tekstin e mëtutjeshëm mbikëqyrja) kryhen me kontrollime te 
rregullta dhe te jashtëzakonshme. 
Mbikëqyrja e rregullt kryhet sipas programit të kontrollimeve të rregullta të institucionit të 
autorizuar. 
Mbikëqyrja e jashtëzakonshme kryhet sipas nevoje jashtë planprogramit të institucionit të 
autorizuar dhe me kërkesën e ministrisë. 

 
Neni 16 

 
16.1. Institucioni është i obliguar që me shkrim të lajmërojë qendrën për dukutir, punën dhe 
veprimet tjera të cilat i ka hasë në rastin e kontrollit. 
 
16.2. Institucioni i autorizuar është i obliguar që rregullisht të informoj ministrinë përmes 
raporteve me shkrim për gjendjen në qendrat e kontrollit  teknik të automjetit. 
 
16.3. Institucioni obligohet që të gjitha vërejtjet e qytetarëve në lidhje me ofrimin e 
shërbimeve të kontrollit teknik në qendër ti verifikoj dhe të njoftoj ministrinë. 
 

Neni 17 
 

Mbikëqyrja përfshinë: 
 

1. Kontrolli i gjendjes së objektit, hapësirës së personeli, gjendja dhe funksionimi i 
pajisjeve. 

2. Vërteton dhe përgatit programin për kontrollimi të rregullta , jashtëzakonshme dhe 
periodike të kontrollimeve teknike. 
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3. Mbikëqyrë punën e inspektuesve të automjeteve në drejtim të zbatimit të mjetit dhe 
rregulloreve për kontrollim teknik të automjeteve, gjegjësisht vlerëson suksesin e 
inspektuesve të automjeteve 

4. Kontrollon kualitetin e punës të ofruar nga qendra. 
5. Kontrollon zbatimin e procesit të vlerësimit të rregullsisë së automjetit me rastin e 

kontrollimit teknik. 
6. Mbikëqyrë rregullsinë e pagesave dhe transaksioneve tjera financiare të cilat i kryen 

qendra. 
7. Propozon masa për ngritjen e cilësisë dhe funksionalitetit të punëve në qendër. 
8. I propozon ministrisë masa për qendrën e cila nuk i përmbahen rregullave dhe bëjnë 

shkelje të  
9. Propozon marrjen e licencës qendrës e cila në një mënyrë jo profesionale i ofrojnë 

shërbimet e  kontrollit teknik. 
10. Kontrollon mënyrën e përmbajtjes së evidencës, përgatitja dhe mbushjen e formularëve, 

përcjelljen e raporteve tek ministria dhe institucioni. 
11. Pranon dhe zgjedhë ankesa të qytetarëve në punën e qendrave. 
12. Pranon dhe zgjedhë ankesat personelit i cili punon në qendër. 
13. Kontrollon mënyrën e sjelljes së pronarit të qendrës ndaj personelit. 
14. Përgatit formularët e nevojshëm për qendrën. 
15. Përgatit formën e lejes për inspektuesit e automjetit dhe mbanë evidencën. 
16. Vlerëson dhe vendos udhëheqësin e qendrës. 
17. kryen punë të tjera të cilat ia beson ministria. 
 

Neni 18 
 
Mbikëqyrjen mund ta bëjnë personat të cilët së paku kanë kualifikim superior ( fakulteti ose 
gradën master), së paku një vit përvojë pune dhe patentë shofer të kategorisë “B”. 
 

Neni 19 
Revokimi i autorizimit  

  
19.1 Instituticioni  i autorizuar i cili nuk i plotëson kushtet nga nenin 13 i këtij Udhëzimi 
Administrativ, Ministria do t’ia revokoj autorizimin. 
 
19.2 Mjetet të cilat importohen në Kosovë duhet të jenë të homoliguar në pajtueshmëri me 
dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ në mënyrë që të mund të bëhet doganimi i tyre. 
 
19.3 Mjetet të cilat prodhohen në Kosovë duhet  të jenë të homoliguar në pajtueshmëri me 
dispozitat e këtij udhëzimi administrativ para se të marrin pjesë në komunikacionin rrugor në 
Kosovë. 

Neni 20 
 
20.1 Vërtetimi për përshtatshmërinë e mjetit individual të kontrolluar apo deklaratën për 
përshtatshmërinë e mjetit  medoemos i bashkëngjitet kontrollimi teknik tek regjistrimi i pare i 
mjetit në Kosovë, kurse numri vërtetimit përkatësisht deklaratës shënohet në procesverbalin e 
kontrollimit teknik të mjetit dhe në listën regjistruese. 
 
20.2.Me regjistrim të parë nga paragrafi 1 i këtij neni nënkuptohet edhe regjistrimi i 
përkohshëm i mjetit. 
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Neni 21 

 
21.1. Forma dhe përmbajtja e formularit për përshtatshmërinë e tipit të mjetit, vërtetimi për 
përshtatshmërinë e mjetit individual te kontrolluar dhe deklarata mbi përshtatshmërinë e 
mjeteve i përcakton  institucioni i autorizuar ndërsa miratohen nga Ministria. 
 

Neni  22 
 

22.1. Institucioni i autorizuar është i obliguar qe te ruajnë sekretin e shënimeve  tek të cilat 
arrijnë gjatë zbatimit të procedurës së homologimit.  
 
22.1. Shënimet nga paragrafi 1 i këtij neni institucioni i autorizuar duhet t’i ruaj së paku 10 
vite. 

Neni 23                          
Plotësimi dhe ndryshimi 

 
23.1. Ministri i Transportit dhe Postelekomunikacionit mundet qe për interes publik te 
plotësojë, ndryshoje apo zëvendësoi këtë udhëzim administrativ. 

 
Neni 24 

Mbikëqyrja dhe Zbatimi 
 

Mbikëqyrjen e zbatimit te këtij udhëzimi administrativ e bene ministria . 
 

Neni 25 
 

Dispozita e këtij udhëzim administrativ fillojnë të zbatohen prej 01.janar 2009  
 

Neni 26 
 

Ky Udhëzim Administrativ hynë në fuqi ditën e nënshkrimit nga Ministri. 
 

Fatmir Limaj, Minister 
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Shtojca : 
 

KATEGORIZIMI I MJETEVE 
 

 

 

 
SHENJA 

 
PËRSHKRIMI I KATEGORIVE 

L MOPEDËT DHE MOTOQIKLETAT 
Automjetet rrugore me më pak se 4 rrotë 

L1
Automjetet me 2 rrotë, me vëllim punues të motorit ≤ 50 cm3 dhe shpejtësi  ≤ 50 km/h 
 

L2
Automjetet me 3 rrotë, me vëllim punues të motorit ≤ 50 cm3 dhe shpejtësi  ≤ 50 km/h 
 

L3
Automjetet me 2 rrotë, me vëllim punues të motorit > 50 cm3 dhe shpejtësi  > 50 km/h 
 

L4

Automjetet me 3 rrotë,me rrotat e vendosura simetrikisht në raport me boshtin gjatësor të automjetit, me 
vëllim punues të motorit >50  cm3 dhe shpejtësi > 50 km/h 
 

L5

Automjetet me 3 rrotë,me rrotat e vendosura simetrikisht në raport me boshtin gjatësor të automjetit, me 
vëllim punues të motorit >50  cm3 dhe shpejtësi > 50 km/h 
 

M 
AUTOMJETET PERSONALE DHE AUTOBUSAT 
Automjetet për bartjen e personave me së paku 4 rrotë gjegjësisht automjetet me tri rrotë nëse masa 
më e madhe e lejuar  > 1000 kg. 

M1
Automjetet për bartjen e personave të cilat përpos ulëses së shoferit kanë më së shumti edhe 8 ulëse 
 

M2

Automjetet për bartjen e personave të cilat përpos ulëses së shoferit kanë më  shumë se 8 ulëse dhe 
masa më e madhe e lejuar  ≤ 5000 kg  
 

M3

Automjetet për bartjen e personave të cilat përpos ulëses së shoferit kanë më  shumë se 8 ulëse dhe 
masa më e madhe e lejuar  > 5000 kg 
 

N 
AUTOMJETET TRANSPORTUESE 
Automjetet transportuese për bartjen e ngarkesës me së paku 4 rrotë, gjegjësisht automjetet me tri rrotë 
nëse masa më e madhe e lejuar > 1000 kg 

N1
Automjetet transportuese për bartjen e ngarkesës me masë më të madhe të lejuar ≤ 3500 kg 
 

N2

Automjetet transportuese për bartjen e ngarkesës me masë më të madhe të lejuar >3500 kg dhe 
 <12000 kg 
 

N3
Automjetet transportuese për bartjen e ngarkesës me masë më të madhe të lejuar >12000 kg 
 

O MJETET QË BASHKANGJITEN 
Rimorkiot duke përfshirë edhe gjysëmrimorkiot 

O1
Rimorkiot me një bosht me masë më të madhe të lejuar < 750 kg,përveç gjysëmrimorkiove 
 

O2
Rimorkiot me masë më të madhe të lejuar ≤ 3500 kg përveç rimorkiove të kategorisë O1 
 

O3
Rimorkiot me masë më të madhe të lejuar >3500 kg mirëpo ≤ 10000 kg 
 

O4
Rimorkiot të cilave masa më e madhe e lejuar është > 10000 kg 
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