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1 –Tarifa e pagesës për qëndrimin e anijes në kalatë:
a- Zënje kalate për veprime tregtare:
-për anijet që trasportojnë mallra të përgjithshme........................

0,07 Euro për GRT

-për anijet që trasportojnë mallra të lëngshme ose rifuzo.............

0,1 Euro për GRT

-për anijet e trasportit të udhëtarve, Ro/Ro, jahte,sportive >100 Grt ... 0,07 Euro për GRT
-për jahte dhe mjete të tjera kënaqësie nën 100 GRT ................ 10 Euro në ditë (ose pjesë të saj).
Shënim: Për anijet me flamur Shqiptar tarifat zbatohen në masën 50%.

b- Për qëndrimin në kalat për veprimeve jo tregtare tregtare............ 3 Euro për metër/linear(LOA),

për ç’do ditë, apo pjesë të saj.

c- Për anijet me flamur Shqiptar të subjekteve të regjistruara në Republikën e Shqipërisë,të anijeve të

shëbimeve detare, etj për veprime jo-tregtare janë si më poshtë:
Për anijet deri 500 GRT ............................................................... 40 Euro në muaj
Nga 501 GRT deri 1000 GRT .................................................... 70 Euro në muaj
Nga 1001 GRT deri 3000 GRT ..................................................... 100 Euro në muaj
Nga 3001 GRT deri 5000 GRT ......................................................150 Euro në muaj
Nga 5000 GRT deri 10.000 GRT ...................................................200 Euro në muaj
Mbi 10.000 GRT ............................................................................ 300 Euro në muaj
Shënim: Përjashtohen nga pagesa e tarifës së kalatës (vendakostimit):
a) Luftëanijet ose anijet nën komandën e forcave shqiptare, apoe një force vizitore,
b) një anije që i përket Qeverisë Shqiptare ose një vendi të huaj dhe që nuk ështëë angazhuar në veprimtari
tregtare,
c) një anije e përjashtuar nga aplikimi i këtyre tarifave, si rezultat i ndonjë marrëveshje ndërmjet Shqipëris ose
dhe një vendi të huaj.

“Porti detar” Vlorë sh.a

Page 3

Tarifat Portuale-“Porti Detar” Vlorë sh.a
2.- Tarifat e imbarkimit dhe disimbarkimit të pasagjerëve.
2.1.Imbarkim dhe disimbarkim (gjithsej) i pasagjerëve në tragete.
Nr.

Emërtimi

Lloji i shërbimit.

Vlefta( Euro)

a.

Tarifë imbarkimi 0-2 vjeç

Pasagjer.

Falas.

b.

“

2-12 vjeç

“

“

2 Euro

c.

“

Mbi 12 vjeç

“

“

5 Euro

2.2

Imbarkimit dhe disimbarkimit (gjithsej) në Kroҫerat.

Mr.

Emërtimi

Vlefta.

a.

Tarifë imbarkimi per pasagjer mbi 0-2 vjeç

0 euro/personi.

b

Tarifë imbarkimi(zbarkimi) 2 -12 vjeç

1 euro

c

Tarifë imbarkimi mbi 12 vjjeҫ

3 euro

2.3. Imbarkimi dhe disimbarkimi (gjithsej) i pasagjerëve në Hidroplanë 1 euro/personi
2.4
Nr.
01.
02

3-

Imbarkimi dhe disimbarkimi i mjeteve në tragete.
Lloji i mjetit
Vetura dhe mjete nën deri 3,5 ton
Mjete mbi 3,5 ton (trajlera, kamjon ) etj

Tarifa në imbarkim-zbarkim (gjithsej)
6 euro/mjet
14 euro/mjet

Tarifa e forcave të sigurisë (FSAP)

Mr. Emërtimi

Vlefta.

01.

Tarifa e forcave të sigurisë për pasagjerët në imbarkim me linja ndërkombtare.

0,5 euro/ personi.

02

Tarifa e forcave të sigurisë për pasagjerët në zbarkim me linja ndërkombtare

0,5 euro/personi

03.

Tarifa e forcave të sigurisë në imbarkim per mjetet deri në 3,5 ton

1 Euro/mjet

04.

Tarifa e forcave te sigurisë në zbarkimi të mjeteve deri dhe 3,5 ton

1 euro/mjet

05.

Tarifa e forcave të sigurisë në imbarkim per mjetet mbi 3,5 ton

2 euro/mjet

06

Tarifa e forcave te sigurisë në zbarkimi të mjeteve mbi 3,5 ton

2 euro/mjet
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Shenim: Tarifat e mësipërme ( përjashtuar pikapika 2.4), janë të përcaktuara nga urdhëri i përbashkët i
Ministrisë së transportit dhe infrastrukturës dhe Ministria e Finacave.( Urdhëri nr. 3069, datë 14.06.2016).

4- Tarifat e përpunimit të mallrave, me mjetet e anijes (vinҫ , pirun, etj).
Mr. Emërtimi

Vlefta.

01.

Tarifa e përpunimit të mallit ҫimento me paleta

260 lekë/ton

02

Tarifa e përpunimit të mallit ҫimento rifuxho

220 lekë/ton

03.

Tarife e përpunimit matejale ndërtimi(tulla, tjegulla,pllaka shtrimi, dekorative etj) 300 lekë/toni
me paleta me peshë 0,5 deri 2 ton)

04.

Tarifa e përpunimit mallra ushqimore me paleta ( o,5 deri 2 ton)

320 lekë/ton

05.

Tarifa e përpunimit të mallrave ushqimore me thasë

400 lekë/ton

06.

Tarifa e përpunimit te pllakave të gurit me paleta jo standarte me pesh deri 5 ton

230 lekë/ton

07.

Tarifa e përpunimit me Big back (thas të mëdhenj) me peshë nga 0,5 deri 3 ton

260 lekë/ton

08.

Lidhje ҫeliku, hekur, tuba me lidhje, rrotativa teli etj me peshë nga 1 deri 3 ton

290 lekë/ton

09.

Tuba ҫeliku,shufra hekuri, etj, te pa lidhura me pesh nga 0-1 ton

320 lekë /ton

10.

Blloqe guri, mermeri etj me peshë deri deri 5 ton

300 lek/ton

11.

Makineri me peshë mbi 15 ton

270 lekë/ton

12.

Makineri me peshë nga 5 deri 15 ton

1200 lekë/ton

13.

Mallra me koli me peshë deri 50 kg

1000 lekë/ton

14.

Mallra të ndryshme me Ro/Ro

150 lekë/ton

15.

Skrap (rifurxho)

280 lekë/ton

16.

Lëndë druri e paketuar

330 lekë/ton

17.

Mallra të pa paketuara si goma , plastik, etj

1000 lekë/ton

18.

Vaj ushqimor ( nga anije tanker i pa amballazhura)

300 lekë/ton

19.

Bitum i lëngshëm

260 lekë/ton

20.

Mallra inerte me grif ( si kripë, zhavorr etj)

300 lekë/ton
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5- Tarifat për përdorimin e mekanizmave të portit dhe të të tretëve.
Nr.

Emërtimi.

Lloji i mjetit.

Njësia. Vlefta.

01

Tarifa e përdorimit të vinҫit për mallra të standartizuara

vinçi.

ton

120 lekë

02.

Tarifa përdorimit të pirunit mallra me paleta

piruni

ton

60 lekë

03.

Tarifa përpunimi në dizpozicioni ( për mallra gjenrale)

vinçi

Orë

3.000 lekë

04.

Tarifa përpunimi për operacion jo portuale

vinçi

Orë.

6.000 lekë

05.

Tarifa përpunimi në dizpozicion për operacione jo portuale.

Piruni

Orë.

2.000 lekë

06

Tarifa për operim te mjeteve në pronësi të të tretve.

Vinç deri 15 t

<ditë

07

Tarifa për operim te mjeteve në pronësi të të tretve.

Autovinç 15-25t

Ditë

1.000 lekë

08

Tarifa për operim te mjeteve në pronësi të të tretve.

Autovinç mbi 25t

Ditë

15.000 lekë

09

Tarifa për operim te mjeteve në pronësi të të tretve.

Pirun deri 5 t

Ditë

300 lekë

10

Tarifa për operim te mjeteve në pronësi të të tretve.

Pirun mbi 5 t

Ditë

500 lekë

11

Tarifa te mjeteve në pronësi të anijeve që operonë kalatë .

Piruna deri 5 t

ditë

200 lekë

12

Tarifa te mjeteve në pronësi të anijeve që operonë kalatë

Piruna mbi 5 t

ditë

300 lekë

13 Tarifa për operim te mjeteve në pronësi të të tretve.(mallra rif.)

Vac.poma etj

ditë

1.000 lekë

Mjet transporti

hyrje

100 lekë

13

Tarifë hyrse e mjeteve trasporuse (për ç’do hyrje)
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6- Tarifat për magazinim dhe qeradhënies.
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Emërtimi.
Tarifa depozitimi mallrash
Tarifa ambjente me qera ( Zyra)
Tarifa për qendrim Trajler me koke
Trajler pa koke ose rimorkio
Kokë trajleri
Autoveturë
Kamion tek
Furgon
Parkim mujor, të Trajler,Kamion,etj
Koke trajleri,autoveture,furgon
Tarifë reklame e thjesht

Shesh i hapur
10 lekë ne ditë

Magazinë e mbyllur
100 Lekë/m2
1 300 Lekë/m2

500 lekë/ditë
400 lekë/ditë
100 lekë/ditë
150 lekë/ditë
300 lekë/ditë
200 lekë/ditë
5 000 lekë/muaj
4 000 lekë/muaj
5000 m²

Shënim:vendosje reklamash me drita etj çmimi i diskutushëm në varësi të sipërfaqes dhe shpenzimeve të tjera.
Magazinimi për 5 ditët e para është falas, dhe mbas 15 ditësh aplikohet shtesë 50%, dhe mbas një muaji 100%

7- Tarifa për shërbimin e FSAP-it dhe MNZ për përpunimin e mallrave.
Nr.
01
02

Emërtimi.
Tarifë për shërbimin nga FSAP-it
Tarifë për shërbimin e MNZ(mallra te rrezikshme).

Cmimi
5 lekë/ton
55 lekë/ton

Shënim. Tarifat e mësipërme janë për ditë normale pune. Për ditë të festave zyrtare ose turni i tret, aplikohet
20% shtesë.
Kur përpunimi kryehet me mjetet e anijes, apo të subjektit dhe nuk kërkon angazhim të puntorve të ngarkim
shkarkimit, nuk aplikohet tarifa shtesë si më sipër.
Nuk aplikohet tarifa shtesë (20%), edhe për subjektet që eksportojnë mallra.
Në raste të përpunimit të mallrave të rrezikshme të klasifikuara në kodin ndërkombtar, aplikohet shtesë tarife
50%
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8- Normat e përpunimit të mallrave.
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ton ton për 8
orë
Çimento me paleta ose sling mbi 1000 kg
450
Materjale ndërtimi (tulla, tjegulla, kolë,llaç,pllaka etj me paleta ) deri 1000 kg
200
Mallra ushqimore me paleta ose slinga ose të përziera (si Birra,verë,konjak etj)
150
Mallra ushqimore të paketuar me thasë lini ose plastmasi.
150
Mallra me lidhje,çeliqe, tubo,llamarinë,hekur betoni,profile etj
250
Blloqe guri, mermeri etj, me peshë 1000kg deri 5000 kg
300
Makineri apo mallra me përmasa të mëdha me peshë mbi 15000 kg
E diskutushme.
Mallra të paketuara në thasë të mëdhenj( big baks), me peshë nga 1000kg deri 5000 kg
220
Mallra të pa amballazhuara apo të paketuar në koli deri 50 kg
75
Mallra të ndryshme të paketuara në paleta, ose lidhje të trasportuar me Ro/Ro
400
Pllak Guri me paleta me peshë 1000kg deri 5000 kg
300
Mallra rifuxho(çimento,bitum etj, nga anija në mjetin transportues apo e kundërta)
300
Mallra të pa paketuara,ose mallra të ndryshme si amballazh, goma,arka etj, mbi 3m³/ton 120
Makineri të pa amballazhuara me peshë 5000 kg deri15.000 kg
250
Lënd druri me palet apo fasheta me peshë 1000 deri 4000 kg
200
Skrap (nga mjeti ne anije)
350
Vaj ushqimor (i pa përpunuar)
300
Mazut i lëngshëm (nga boti në anije)
275

Emërtimi i mallit

Shënim: Për mallrat që nuk janë të përcaktuar në këtë tabelë do të ndiqet ngjashmëria e mallit ose me urdhër të
veçant. Kur koha e përpunimit tejkalohet, pa shkaqe të arsyetuora si kohë e keqe, vonesa nga autoritetet
shtetrore,difekte të mekanizmave ne varësi të portit etj, aplikohet gjobë 10.000 (dhjetëmijë) lekë në ditë, ose pjesë
të saj. Për mallrat që eksportohen apo për ato që përpunohen me mjetet e vet anijes kur nuk pengohet puna për
përpunimin e anijeve të tjera nuk aplikohet kamat vonesa. Kjo gjë pasqyrohet në kontratat e përpunimit.
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9- Të ndryshme.
9.1

- orari i punës
a- Administrata ora 08-16, nga e hëna deri të premten.

b-Ngarkim –shkarkimi, dispeçerat, spontatorët, biletaprersit, mekanizatorët (vinçier, pirunist), punonjësit e
terminalit etj, orari përcaktohet në grafikun e punës mujore, duke zbatuar plotësishtë kuadrin ligjor dhe kodin
e punës. Orari i punës është me dy turne.
Kur punohet ditët e pushimit, jepet leja ditën pasardhëse, ose brenda javës.
Shënim: Në se ka kërkesë nga subjekte për të punuar turni i tretë për raste të veçanta, bëhet aprovimi duke njoftuar
edhe autoritetet e tjera në mënyrë zyrtare (me shkrim).
9.2 - Hyrja në fuqi e tarifave do të bëhet datë 01.08.2016.
Ҫdo ndryshim bëhet me urdhër të posaҫem.

DREJTORI
TED NASTO
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