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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

 

Nr.12878 Prot                                                                       Shkodër, më  25.08.2017 

 

URDHËR 

 

Nr. 602, datë 25.08.2017 

 

Mbi 

 

“Miratimin e kushteve tё ofrimit të shёrbimit publik tё transportit qytetas të 

udhëtarëve në zbatim tё Vendimit tё Këshillit Bashkiak nr. 21, datë 06.04.2012 

“Për miratimin e kalimit me sipërmarrje të shërbimit të transportit publik urban 

në qytetin e Shkodrës si dhe miratimi i linjave të transportit”, të Vendimit të 

Këshillit Bashkiak nr. 7,  datë 25.02.2015 “Për caktimin e tarifës së transportit 

urban qytetas në Bashkinë Shkodër dhe rihapjen e linjës së transportit urban: 

Qendër –Tregu i shumicës së fruta perime” 

Në mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1/1.1 shkronja “b”, nenit 64, shkronja “a” 

dhe “b” të Ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 për “Vetëqeverisjen vendore”, nenit 86 të 

Ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë" (i ndryshuar); 

Ligjit nr.8308, datë 18.03.1998 për "Transportet rrugore" (i ndryshuar); nenit 113 të Ligjit 

nr. 44/2015, datë 30.4.2015 “Kodi i procedurave administrative i Republikës së 

Shqipërisë”; Udhëzimit  të Ministrit të Transportit dhe Infrastruktrurës nr. 5627, datë 

18.11.2016 për “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin 

e liçensave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të 

udhëtarëve brenda vendit”; Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 21, datë 06.04.2012 “Për 

miratimin e kalimit me sipërmarrje të shërbimit të transportit publik urban në qytetin e 

Shkodrës si dhe miratimi i linjave të transportit”, Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 7,  

datë 25.02.2015 “Për catimin e tarifës së transportit urban qytetas në BAshkinë Shkodër 

dhe rihapjen e linjës së transportit urban: Qendër –Tregu i shumicës së fruta perime”, me 

propozim të Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe ndjekjes së Investimeve të 

Infrastrukturës: 

U R DH Ë R O J: 

 

1. Të gjithë operatorët e licencuar nga Bashkia e Shkodrës pёr ofrimin e shёrbimit 

publik të transportit qytetas të udhëtarëve (nё vijim “Transporti Qytetas”) tё 

zbatojnё: 

 

a. kushtet e pёrgjithshme tё shёrbimit të Transportit Qytetas nё pёrputhje me 
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pёrcaktimet e Aneksit 1 bashkëlidhur këtij urdhri, si dhe kushtet specifike tё 

shёrbimit tё pёrcaktuara pёr secilёn linjё; 

 

b. kushtet teknike të pёrgjithshme tё inventarit/flotёs sё mjeteve të Transportit 

Qytetas nё pёrputhje me pёrcaktimet e Aneksit 2 bashkëlidhur këtij urdhri, si 

dhe kushtet teknike specifike e të detyrueshme për inventarin/flotёn e mjeteve 

të çdo linje; 

 

c. vullnetarisht kushtet e plotёsuese tё shёrbimit të Transportit Qytetas tё 

pёrcaktuara nё Aneksin 3 – “Kushtet e Plotёsuese tё Shёrbimit të Transportit 

Qytetas”, bashkëlidhur këtij urdhri. Zbatimi i tyre do të shërbejё për 

vlerësimin e pёrformancës së veprimtarisë së çdo operatorit. 

 

2. Ngarkohet Komisioni Vlerësues, Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe ndjekjes së 

Investimeve të Inmfrastrukturës për zbatimin e kёtij urdhёri. 

 

3. Ky urdhёr hyn nё fuqi menjёherё. 
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ANEKS 1 

 

KUSHTET E PЁRGJITHSHME TЁ SHËRBIMIT PËR LINJAT E 

TRANSPORTIT QYTETAS 

 

Nё zbatim tё Vendimit tё Këshillit Bashkiak nr. 21, datë 06.04.2012 “Për miratimin e 

kalimit me sipërmarrje të shërbimit të transportit publik urban në qytetin e Shkodrës si 

dhe miratimi i linjave të transportit” (nё vijim referuar si “VKB nr. 21, datë 

06.04.2012”), të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 7,  datë 25.02.2015 “Për caktimin e 

tarifës së transportit urban qytetas në Bashkinë Shkodër dhe rihapjen e linjës së 

transportit urban: Qendër –Tregu i shumicës së fruta perime” (nё vijim referuar si VKB 

nr.7, datë 25.02.2015”) si dhe kushtet e pёrgjithshme tё shërbimit për të gjitha linjat e 

Transportit Qytetas janë: 

 

1. Transportit Qytetas kryhet nga operatorë të licencuar nga Bashkia e Shkodrës dhe 

në zbatim të kontratave përkatëse të shërbimit; 

 

2. Transportit Qytetas ofrohet për të gjithë publikun, pa përjashtime; 

 

3. Transportit Qytetas mbulon territorin e qytetit të Shkodrës, sipas intenerareve, 

stacioneve dhe parametrave të tjerë të përcaktuar tё VKB nr. 21, datë 06.04.2012 

dhe VKB nr. 7, 25.02.2015. 

 

4. Menaxhimi i Transportit Qytetas kryhet nga persona që zotërojnë kompetencën e 

nevojshme profesionale (të pajisur me Çertifikatën e Kompetencës Profesionale) 

për çdo linjë; 

 

5. Transportit Qytetas bëhet sipas periudhave si më poshtë: 

 

a. Për linjën: Bahçallek Fermentim-Bahçallek, Janar – Dhjetor, çdo ditë në 

orën  0630  deri në orën 22ºº. 

b. Për linjën: Shkodër  - Shirok – Zogaj –Shkodër , Janar – Dhjetor, çdo ditë 

në orën  0615  deri në orën 1615. 

c. Për Linjën:  Kiras – Stacioni i Trenit – Kiras, Janar – Dhjetor, çdo ditë në 

orën 0630 deri në orën 2030. 

d. Për Linjën:  Shërbimi urban në Unazë, Janar – Dhjetor, çdo ditë në orën  

0630  deri në orën 2200. 

e. Për Linjën “Qendër –Tregu i shumicës së fruta perime - Qendër”, Tetor –

Mars çdo ditë në orën 0600  deri në orën 2000,  Prill – Shtator çdo ditë, 

0600  deri në orën 2200 

 

6. Transportit Qytetas kryhet sipas intenerarit dhe frekuencës të përcaktuar për çdo 

linjë sikurse pёrcaktuar në urdhërin e posaҫёm të linjës; 
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7. Gjatë kryerjes së shërbimit mjetet qëndrojnë në çdo stacion të linjës të miratuar si 

të  tillë në VKB nr. 21, datë 06.04.2012 dhe VKB nr.7, datë 25.02.2015. 

 

8. Nisja e mjeteve bëhet nga stacioni i fillimit dhe përfundon në stacionin fundor të 

linjës të miratuar si të tillë në VKB nr. 21, datë 06.04.2012 VKB nr.7, datë 

25.02.2015; 

 

9. Stacionet e linjave informatizohen sipas akteve të nxjerra nga organet e Bashkisë 

së Shkodrës. 

 

10. Operatorët informojnë publikun e gjerë lidhur me ofrimin e shërbimit, si dhe në 

raste të devijimeve të përkohëshme në intenerare të miratuara me urdhëra të 

Kryetarit dhe zgjidhë ankesat e publikut lidhur me shërbimin. 

 

11. Udhëtarët pajisen me mjetet e nevojshme të udhëtimit (karta, abone, bileta) sipas 

Udhëzimit nr. 3743, datë 10.07.2017 “Mbi modelet dhe standartet e Biletave të 

transportit rrugor të udhëtarëve”. 

 

 

Transportit Qytetas nuk ofrohet për mallra, bagazhe të përmasave të mëdha (të përcaktuara 

në rregulloren tip të udhëtimit), kafshë ose shpend të egra dhe lëndë të rrezikshme. 
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ANEKS 2 

 

KUSHTET TEKNIKE TË PЁRGJITHSHME PЁR 

 INVENTARIN/FLOTЁS SЁ MJETEVE TË TRANSPORTIT QYTETAS 

 

Nё zbatim tё pikёs 1.3 tё Vendimit tё Këshillit Bashkiak VKB nr. 21, datë 06.04. Për 

miratimin e kalimit me sipërmarrje të shërbimit të transportit public urban në qytetin e 

Shkodrës si dhe miratimi i linjave të transportit” (nё vijim referuar si “VKB nr. 21, datë 

06.04.2012”), të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 7, datë 25.02.2015 “Për caktimin e 

tarifës së transportit urban qytetas në Bashkinë Shkodër dhe rihapjen e linjës së 

transportit urban: Qendër –Tregu i shumicës së fruta perime” si dhe përcaktimin e 

inventarit të mjeteve për këto linja” (nё vijim referuar si (“VKB nr. 7, datë 

25.02.2015”), si dhe kushtet e pёrgjithshme teknike pёr inventarin/flotёn e mjeteve për 

të gjitha linjat e Trasportit Qytetas janë: 

 

1. Për mjetet e Transportit Qytetas me kushte komoditeti, viti i prodhimit të tyre nuk  

mund të jetë më shumë se 15 vite nga aplikimi për çertifikim dhe duhet t’i 

përshtatet parametrave dhe përcaktimeve të çdo linje. 

 

2. Mjetet komode për Transport Qytetas mund të jenë vetëm mjete të prodhuara në 

vendet e Bashkimit Evropian. Për automjetet e reja (të vitit të fundit dhe/ose 

aktual) nuk është kusht që duhet të jenë të prodhuara vetëm në vendet e 

Bashkimit Europian. 

 

3. Transporti qytetës mund të bëhet vetëm me mjete të destinuara për transport  

udhëtarësh, me numër vendesh ulur dhe në këmbë të përshtatshme për transport 

qytetës, me kapacitet të mjeteve jo më pak se 80 vende, me jo më pak se 25% 

vende ulur.  Përjashtim bëjnë mjetet në linjat ku infrastruktura e rrugës lejon 

mjete më të vogla, të përcaktuara me urdhërin përkatës për linjën. 

 

4. 100 % e flotёs sё mjeteve Transportit Qytetas do të jenë të pajisura me 

kondicionim të ajrit, si më poshtë: 

a. Për ngrohje në temperaturë nën 15 gradë celsius (brenda mjetit); 

b. Për ftohje në temperature mbi 22 gradë celsius (brenda mjetit); 

c. Ndërmjet temperaturave 15 dhe 22 gradë celsius, përdoret ventilimi i ajrit. 

 

5. Dyshemeja, tavani dhe paretet anësore të flotёs sё mjeteve tё jenё të veshura, në 

gjendje të mirë për të siguruar hermeticitetin e nevojshëm nga faktorët e jashtëm 

dhe për të garantuar siguri në udhëtim. 

 

6. Flota e mjeteve tё Transportit Qytetas të jetё e pajisur me sistemet e mbrojtjes nga 

zjarri, me kutinë e ndihmës së shpejtë, me dritare emergjence funksionale. 

Pozicioni  dhe mënyra e përdorimit të tyre u behet e njohur udhëtarëve, nëpërmjet 

mbishkrimeve mbi to. 
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7. Dyert e shërbimit të jenë me hapje të komanduar nga shoferi në mënyrë 

automatike. 

 

8. Në mjetet me dy dyer duhet të jenë të shënuara mbishkrimet e orientimit “Hyrje” 

dhe “Dalje”. Në rastet kur mjetet kanë tre dyer, mbishkrimi “Hyrje” do të jetë në 

derën e parë, ndërsa mbishkrimi “Dalje” do të jetë në dy dyert e tjera. 

 

9. Estetika e brendshme (lidhur me vendet e pasagjerëve, dritaret, dyshemetë e 

mjeteve etj.), që konsiston në drejtim të një paraqitjeje dhe mirëmbajtjeje sa më të 

pranueshme e cila respekton në këtë mënyrë kërkesat e komunitetit për një 

shërbim të një cilësie të lartë, do të jetë e detyrueshme për të gjitha mjetet. 

 

10. Estetika e jashtme e të gjithё mjeteve tё Trasportit Qytetas do të jetë e tillë që të 

plotësojë rregullat në zbatim të Kodit Rrugor lidhur me vendosjen mbi mjetet e 

transportit të shkrimeve a shenjave reklamuese të shndritshme ose reflektuese, me 

qëllim që të përjashtohet çdo rrezik verbimi a hutimi për drejtuesit e mjeteve të 

tjera dhe njëkohësisht të pengojë çdo formë reklamimi që ka një përmbajtje, 

domethënie apo synim të kundërt me normat e këtij Kodi. 

 

11. Dritaret duhet të jenë funksionale dhe të mos zihen nga reklama. 

 

12. Ngjyra e mjeteve në një linjë duhet të jetë uniformë. 

 

13. Mjetet të jenë të pajisura me pajisje të veçanta për invalidët, përveç rasteve kur 

infrastruktura rrugore nuk lejon përdorimin e mjeteve të këtyre standardeve, sipas 

përcaktimeve specifike të çdo linje. 

 

14. Në mjetet e Transportit Qytetas të udhëtarëve, ka vende të rezervuara për 

kategoritë e parashikuara në rregulloren tip të udhëtimit. 

 

15. Mjetet e Transportit Qytetas janë të pajisur me emrin e linjës, ngjyrën, numrin, 

dokumentacionin e nevojshëm në mjet dhe shenjat e tjera të identifikimit sipas 

akteve të nxjerra nga organet e Bashkisë së Shkodrës. 

 

16. Personeli i mjeteve të Transportit Qytetas është i pajisur me uniformën, elementët 

e identifikimit përkatëse etj. 

 

17. Mjetet e Transportit Qytetas janë të pajisur me mjete e nevojshme të komunikimit 

dhe sistemet e tjera, sipas akteve të nxjerra nga organet e Bashkisë së Shkodrës. 

 

18. Mjetet e Transportit Qytetas të kenë të instaluar sistemin e njohjes së vendodhjes 

së mjetit (GPS) që do të mundësojë përcaktimin elektronik të: Numrit të mjeteve 

në shërbim; Shpejtësinë e lëvizjes; Vendodhjen; Km e përshkruara. 

 

19. Mjetet e Transportit Qytetas tё jenë të pajisura me sistemet teknologjike SIT, të 

monitorimit dhe kontrollit të flotës, sipas përcaktimeve në akteve ligjore të 

nxjerra nga organet e Bashkisë së Shkodrës dhe kontratave të veçanta për keto 
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sisteme të lidhura midis Bashkisë Shkodër dhe operatorëve të transportit qytetës 

për këto sisteme. 

20. Në momentin e finalizimit të akteve ligjore dhe nënligjore për sistemin e biletës 

elektronike,  operatori  duhet  të  pajisë  Mjetet  e  Transportit  Qytetas  me  

sisteme   që mundësojnë përdorimin e biletës elektonike sipas përcaktimeve në 

akteve ligjore të nxjerra nga organet e Bashkisë së Shkodër dhe kontratave të 

veçanta për keto sisteme të lidhura midis Bashkisë Shkodër dhe operatorëve të 

transportit qytetës për këto sisteme. 

 

 

21. Mjetet e Transportit Qytetas tё janё të pastëra (si nga jashtë dhe nga brenda) dhe 

tё kenë informacionet e nevojshme për publikun (sipas përcaktimeve në 

rregulloren tip të udhëtimit). 

 



Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al 

 

ANEKS 3 

 

 KUSHTET E PLOTЁSUESE TË SHЁRBIMIT TЁ TRASPORTIT QYTETAS 

 

Nё zbatim tё Vendimit tё Këshillit Bashkiak VKB nr. 21, datë 06.04. “Për miratimin e 

kalimit me sipërmarrje të shërbimit të transportit publik urban në qytetin e Shkodrës si 

dhe miratimi i linjave të transportit” (nё vijim referuar si “VKB nr.21,datë 06.04.2012”), 

të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 7, datë 25.02.2015 “Për caktimin e tarifës së 

transportit urban qytetas në Bashkinë Shkodër dhe rihapjen e linjës së transportit urban: 

Qendër –Tregu i shumicës së fruta perime” si dhe përcaktimin e inventarit të mjeteve për 

këto linja” (nё vijim referuar si (“VKB nr. 7, datë 25.02.2015”), kushtet e plotёsuese për 

ofrimin e shёrbimit tё Trasportit Qytetas janë: 

 

1. Operatorët kanë të drejtë të organizojnë seminare/trajnime për stafin e tyre lidhur 

me kryerjen e shërbimit, me shpenzime e veta. 

 

2. Operatorët me shpenzimet e veta, kanë të drejtë të organizojnë 

seminareve/trajnimeve për kategori të ndryshme udhëtarësh, sipas vlerësimit të 

nevojave nga vetë operatorët. 

 

3. Operatorët me shpenzimet e veta, kanë të drejtë të kryejnë fushata sensibilizuese 

lidhur shërbimin e transportit qytetas të udhëtarëve. 

 

Operatorët me shpenzimet e veta, kanë të drejtë të sugjerojnë, përgatisin dhe 

shpërndajnë materiale mësimore lidhur me transportin publik, në shkollat e qytetit 

të Shkodrës, 

 

 


