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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

 

Nr.12879 Prot                                                                       Shkodër, më  25.08.2017 

 

URDHËR 

 

Nr. 603, datë 25.08.2017 

 

Për 

 

“Zbatimin e kushteve teknike tё komoditetit dhe sigurisё të miratuar me Vendimi 

tё Këshillit Bashkiak VKB 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” nga operatorët e “Bahçallëk – Fermentim – 

Bahçallek”, dhe “Shkodër  - Shirokë – Zogaj –Shkodër”, “Kiras – Stacioni i Trenit 

– Kiras”, “Shërbimi urban në Unazë”, me Vendim 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” 

 

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); 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 “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 caktimin 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 dhe 

Drejtorisë Juridike: 

URDHËROJ 

 

1. Zbatimin e kushteve teknike dhe tё komoditetit dhe sigurisё për linjat të miratuara me 

Vendimin e 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. 21/2012”), nga 

operatori/operatorët për linjat: “Bahçallëk – Fermentim – Bahçallek”, “Shkodër  - 

Shirok – Zogaj –Shkodër”, “Kiras – Stacioni i Trenit – Kiras”, “Shërbimi urban në 
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Unazë”. 

 

2. Zbatimin e kushteve teknike dhe tё komoditetit dhe sigurisё për linjat të miratuara me 

Vendimin e 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” (nё vijim referuar si “VKB nr. 

7/2015”) nga operatorët për linjën Qendër –Tregu i shumicës së fruta perime - 

Qendër”. 

  

3. Orari i kryerjes së shërbimit, frekuenca e mjeteve në linjë dhe stacionet sipas 

inteneratit të kësaj linjё të jenë nё pёrputhje me pёrcaktimet e Aneksit 1 – “Kushtet 

Specifike tё Shёrbimit” , bashkëlidhur këtij urdhri. 

 

4. Flota e mjeteve (ose inventari i mjeteve), për ofrimin e shërbit në këtë linjë dhe 

kushtet teknike tё tyre të jenë nё pёrputhje me pёrcaktimet e Aneksit 2 – “Flota e 

Mjeteve dhe Kushtet Teknike Specifike”, bashkëlidhur këtij urdhri 

 

5. Procedurat pёr evidentimin dhe konfirmimin e përmbushjes së kushteve tё 

pёrcaktuara nё pikёn  2 dhe 3 tё kёtij urdhёri, tё kryhen sipas urdhёrave/urdhёresave 

tё dala pёr kёtё qёllim. 

 

6. Ngarkohet Komisioni Vlerësues dhe Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe ndjekjes së 

Investimeve të Infrastrukturës për zbatimin e kёtij urdhёri. 

 

7. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë. 
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ANEKSI 1 

KUSHTET SPECIFIKE TË 

SHЁRBIMIT 

 

1. ORARI I SHËRBIMIT 

 

Shërbimi i transportit në linjë do të jetë: 

 

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

orën  0630  deri në orën 22ºº. 

 

b. Për linjën: Shkodër  - Shirokë – 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 
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2. FREKUENCA E LËVIZJES 

 

Numri i automjeteve në punë sipas intenerarit do të realizojë frekuencën, si më poshtë: 

 

a. Për linjën: Bahçallek Fermentim-Bahçallek, Janar – Dhjetor, Në periudhën: 

Janar -  dhjetor, orari i shërbimit do të jetë nga ora 0630  deri në orën 22ºº. 

 

Me frekuencën si më poshtë: 

Nga ora 6.30 deri në ora 14.30, frekuenca do të jetë 15 minuta;  

Nga ora 14.30 deri në ora 22.00, frekuenca do të jetë 20 minuta;  

 

Stacioni i fillimit: është në Bahçallek pranë mbikalimit të këmbësorëve, në orën 6.30 

Stacioni fundit: është në rrugën “Gjovalin Gjadri”, pranë ish ndërmarrjes “Fermentim” 

ora 2130 niset autobusi i fundit. 

 

b.  Për linjën: Shkodër  - Shirokë – Zogaj –Shkodër, Janar – Dhjetor, Në 

periudhën: Janar -  dhjetor, orari i shërbimit do të jetë nga ora 6.15  deri në 

orën 1615 

 

Me frekuencën si më poshtë: 

Nga ora 6.15 deri në ora 1515, frekuenca do të jetë 9 orë;  

 

Stacioni i fillimit: është pranë në rrugën “Teuta”, përballë hotel “Rozafës”, në orën 6.15 

dhe 15.15 

Stacioni fundit: është në Zogaj,  pranë Xhamisë, ora 15.15  niset autobusi i fundit. 

 

c. Për linjën: Kiras – Stacioni i Trenit – Kiras, Janar – Dhjetor, Në periudhën: 

Janar -  dhjetor, orari i shërbimit do të jetë nga ora 0630deri në orën  2030. 

 

Me frekuencën si më poshtë: 

Nga ora 0630 deri 2030, frekuenca do të jetë 20 minuta; 

Stacioni i fillimit: është pranë Xhamisë në Kiras, në orën 6.30  

Stacioni fundit: është në Stacionin e trenit,  ora 20.10  niset autobusi i fundit. 

 

d. Për linjën: Shërbimi urban në Unazë, Në periudhën: Janar -  dhjetor, orari i 

shërbimit do të jetë nga ora 0630deri në orën  2200. 

 

Me frekuencën si më poshtë: 

Nga ora 0630 deri 1930, frekuenca do të jetë 20 minuta; 

Nga ora 1930 deri 2200, frekuenca do të jetë 30 minuta; 

Stacioni i fillimit: është në rrugën Gjovalin Gjadri, pranë ish Parkut të udhëtarëve, në orën 

630  
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Stacioni fundit: është në rrugën Gjovalin Gjadri, pranë ish Parkut të udhëtarëve, ora 2115  

niset autobusi i fundit. 

 

e. Për linjën: Shërbimi urban në “Qendër –Tregu i shumicës së fruta perime - 

Qendër”,  orari i shërbimit do të jetë: 

 

Për periudhën Tetor –Mars, çdo ditë, në orën 0600 deri në orën 2000 

Me frekuencën si më poshtë: 

Nga ora 0600 deri 2000,  frekuenca do të jetë 20 minuta; 

Stacioni i fillimit: është në sheshin “Demokracia”, pranë shatërvanit në qendër të qytetit, 

në orën 0600. 

Stacioni fundit: është në rrugën Shkodër-Hani Hotit, pranë Tregut të shumicës së fruta-

perimeve , në 1745,  niset autobusi i fundit. 

 

Për periudhën Prill – Shtator çdo ditë, 0600  deri në orën 2200 

Me frekuencën si më poshtë: 

Nga 0600  deri në orën 2200, frekuenca do të jetë 20 minuta; 

Stacioni i fillimit: është në sheshin “Demokracia”, pranë shatërvanit në qendër të qytetit, 

në orën 0600. 

Stacioni fundit: është në rrugën Shkodër-Hani Hotit, pranë Tregut të shumicës së fruta-

perimeve , në 2145,  niset autobusi i fundit. 

 

 

3. STACIONET DHE ITINERARI 

 

Linja: Bahçallek Fermentim-Bahçallek, me itinerar vajtje dhe kthim, dhe stacionet: 

   

  Bahçallek – Fermentim 

   

  Stacioni Nr. 1    Bahçallek 

Stacioni Nr. 2    Kisha e Zojës 

Stacioni Nr. 3    Ura e Bunës 

Stacioni Nr. 4    Bexhisteni 

Stacioni Nr. 5    Fund Xhabijej 

Stacioni Nr. 6    Xhabijej (Dalja Tophanë) 

Stacioni Nr. 7    Dalja Banja e Vogël 

Stacioni Nr. 8    Parrucë 

Stacioni Nr. 9    Radio Shkodra 

  Stacioni Nr. 10  Universiteti 

Stacioni Nr. 11  Sheshi “Rus” 

Stacioni Nr. 12  Sheshi “Preke Cali” 

Stacioni Nr. 13  Sheshi i Spitaleve 

Stacioni Nr. 14  Uzina e Telave 

Stacioni Nr. 15  Fermentim 
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  Fermentim – Bahçallek 

 

Stacioni Nr. 1    Fermentim 

Stacioni Nr. 2    Uzina e Telave 

Stacioni Nr. 3    Sheshi i Spitaleve 

Stacioni Nr. 4    Sheshi Preke Cali 

Stacioni Nr. 5    Sheshi Rus 

Stacioni Nr. 6    Universiteti 

Stacioni Nr. 7    Teatri “Migjeni” 

Stacioni Nr. 8    Parrucë 

Stacioni Nr. 9    Shkolla”Ndre Mjeda” 

Stacioni Nr. 10  Xhabijej (Dalja Tophanë) 

Stacioni Nr. 11  Fund Xhabijej 

Stacioni Nr. 12  Bexhisteni 

  Stacioni Nr. 13  Ura e Bunës  

Stacioni Nr. 14  Kisha e Zojës 

Stacioni Nr. 15  Bahçallek 

 

Linja: “Shkodër - Shirokë – Zogaj  Shkodër” me itinerar vajtje dhe kthim, dhe 

stacionet: 

 

“Shkodër - Shirokë – Zogaj “ 

 

  Stacioni Nr. 1    Hotel “Rozafa” 

Stacioni Nr. 2    Parrucë 

Stacioni Nr. 3    Xhabijej (Dalja Tophanë) 

Stacioni Nr. 4    Fund Xhabijej 

Stacioni Nr. 5    Bexhisteni 

Stacioni Nr. 6    Para Alpetit (Në afërsi në hyrje të urës së re të Bunës) 

Stacioni Nr. 7    Dalja e urë së re (të Bunës) 

Stacioni Nr. 8    Dalja e urë së vjetër (të Bunës) 

Stacioni Nr. 9    Shirokë 

Stacioni Nr. 10  Dalja Shirokë 

Stacioni Nr. 11  Zogaj 

 

“Zogaj -  Shirokë -  Shkodër” 

 

Stacioni Nr. 1  Zogaj 

Stacioni Nr. 2  Dalja Shirokë 

Stacioni Nr. 3  Shirokë 

Stacioni Nr. 4  Dalja e urë së vjetër (të Bunës) 

Stacioni Nr. 5  Dalja e urë së re (të Bunës) 

Stacioni Nr. 6  Para Alpetit (Në afërsi në hyrje të urës së re të Bunës) 

Stacioni Nr. 7  Bexhisteni 

Stacioni Nr. 8  Fund Xhabijej 

Stacioni Nr. 9  Xhabijej (Dalja Tophanë) 

Stacioni Nr. 10 Parrucë 
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  Stacioni Nr. 11 Hotel “Rozafa” 

 

c. Linja   “Kiras – Stacioni i Trenit – Kiras” , me itinerar vajtje dhe kthim, dhe 

stacionet.  

 

Kiras  – Stacioni i Trenit 

 

Stacioni Nr. 1    Xhamija Kiras 

Stacioni Nr. 2    Shkolla Veterinare 

Stacioni Nr. 3    Karvanaj 

Stacioni Nr. 4    Kthesa QPU 

Stacioni Nr. 5    Sheshi para Pallatit të Sportit“Qazim Dervishi” 

Stacioni Nr. 6    Teatri “Migjeni” 

Stacioni Nr. 7    PTT 

Stacioni Nr. 8    Kryqëzimi “Ish Dega” 

Stacioni Nr. 9    Shkolla “Miqësia” 

Stacioni Nr. 10  Ura e Thive 

Stacioni Nr. 11  Rrrethrrotullimi Unaza 

Stacioni Nr. 12  Stacioni i Trenit 

 

 

Stacioni i Trenit  – Kiras 

 

Stacioni Nr. 1    Stacioni i Trenit 

Stacioni Nr. 2    Ura e Thive 

Stacioni Nr. 3    Shkolla “Miqësia” 

Stacioni Nr. 4    Kryqëzimi “Ish Dega” 

Stacioni Nr. 5    PTT  

Stacioni Nr. 6    Teatri “Migjeni” 

Stacioni Nr. 7    Shtëpija e Fëmijës 

Stacioni Nr. 8    Kryqëzimi Kiras 

Stacioni Nr. 9    Xhamija Kiras 

 

 

d.” Linja  për Shërbin Urban në Unazë”, me itinerar vajtje dhe kthim, dhe stacionet.  

 

Nisja: drejtimi orar 

 

Stacioni Nr. 1    Sheshi i Spitaleve 

Stacioni Nr. 2    Varrezat katolike 

Stacioni Nr. 3    Shkolla Pyjore 

Stacioni Nr. 4    Kisha e Madhe 

Stacioni Nr. 5    Kryqëzimi “Ish Dega” 

Stacioni Nr. 6    Rruga e Gjykatës 

Stacioni Nr. 7    Sheshi Isa Boletini 

Stacioni Nr. 8    Qendra Daut Boriçi 

Stacioni Nr. 9    Shkolla “Kol Idromeno” 
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Stacioni Nr.10   Hotel Argenti 

Stacioni Nr. 11    Fundi Unazës (firma Kiri) 

Stacioni Nr. 12    Ish Zunkthat 

Stacioni Nr. 13    Pallatet te Bahçja e Çakejve 

Stacioni Nr. 14    Shkolla ”Salo Halili” 

Stacioni Nr. 15    Kthesa e QPU 

Stacioni Nr. 16    Kryqëzimi te Xhamija e Kirasit 

Stacioni Nr. 17    Ish Poçeria 

Stacioni Nr. 18    Kolegji Turk “Hasan Riza Pasha” 

Stacioni Nr. 19    Kryqëzimi Dobraç 

Stacioni Nr. 20    Tregu Rus 

Stacioni Nr. 21    Kthesa e Policisë 

Stacioni Nr. 22    Sheshi i Spitaleve 

 

Nisja drejtimi antiorar me te njejtat vendodhje te stacioneve 

  

e. “Qendër –Tregu i shumicës së fruta perime - Qendër”, me itinerar vajtje dhe 

kthim, dhe stacionet.  

 

Qendër –Tregu i shumicës së fruta perime 

 

Stacioni Nr. 1    Sheshi “Demokracia” 

Stacioni Nr. 2    Rruga “Qemal Draçini”, degëzimi tek Universiteti “Luigj Gurakuqi” 

Stacioni Nr. 3    Shkolla e Muzikës “Prenkë Jakova” 

Stacioni Nr. 4    Rruga “Europa” 

Stacioni Nr. 5    Tregu i shumicës fruta – perimeve  

 

Tregu i shumicës së fruta perime - Qendër 
 

Stacioni Nr. 1    Tregu i shumicës fruta – perimeve  

Stacioni Nr. 2    Rruga “Europa” 

Stacioni Nr. 3    Sheshi Rus, përballë Shkollës së muzikës “Prenkë Jakova” 

Stacioni Nr. 4    Rruga “Qemal Draçini”, përballë Universiteti “Luigj Gurakuqi” 

Stacioni Nr. 5    Sheshi “Demokracia” 
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ANEKSI 2 

FLOTA E MJETEVE DHE KUSHTET TEKNIKE 

SPECIFIKE 

 

1. Flota e Mjeteve 

 

Flota e mjeteve (ose inventari i mjeteve) në Linjën Bahçallek Fermentim-Bahçallek do të 

jetë 7 (shtatë) me gjatësi maksimale 12 metra. Flota e automjeteve duhet të jetё nё 

pёrputhje me kushtet teknike dhe e pajisur me dokumentacionin e përcaktuar në 

legjislacionin në fuqi. 

 

Flota e mjeteve (ose inventari i mjeteve) në Linjën Shkodër  - Shirokë – Zogaj  Shkodër 

do të jetë 2 (dy)  me gjatësi maksimale 12 metra. Flota e automjeteve duhet të jetё nё 

pёrputhje me kushtet teknike dhe e pajisur me dokumentacionin e përcaktuar në 

legjislacionin në fuqi. 

 

Flota e mjeteve (ose inventari i mjeteve) në Linjën Kiras – Stacioni i Trenit – Kiras, do të 

jetë 3 (tre) me gjatësi maksimale 12 metra. Flota e automjeteve duhet të jetё nё pёrputhje 

me kushtet teknike dhe e pajisur me dokumentacionin e përcaktuar në legjislacionin në 

fuqi. 

 

Flota e mjeteve (ose inventari i mjeteve) në Linjën Shërbimi urban në Unazë, do të jetë 5 

(pesë) me gjatësi maksimale 12 metra. Flota e automjeteve duhet të jetё nё pёrputhje me 

kushtet teknike dhe e pajisur me dokumentacionin e përcaktuar në legjislacionin në fuqi. 

 

Flota e mjeteve (ose inventari i mjeteve) në Linjën Qendër –Tregu i shumicës së fruta 

perime - Qendër, do të jetë 4 (katër)  me gjatësi maksimale 12 metra. Flota e automjeteve 

duhet të jetё nё pёrputhje me kushtet teknike dhe e pajisur me dokumentacionin e 

përcaktuar në legjislacionin në fuqi. 

 

Operatori për ofrimin e shërbimit në këtë linjë, është i detyruar të fusë në qarkullim mjetet 

e nevojshme për plotësimin e frekuencës së parashikuar për linjën. 

 

Plani i Investimeve në flotën e mjeteve për këtë linjë do të miratohet pas përfundimit të 

fazave të licensimit nëpërmjet një aneksi shtesë të këtij urdhëri. 

 

Shёnim: Pёr autobuzёt me kushte komoditeti viti i prodhimit të tyre nuk mund të jetë më 

shumë se 15 vite nga aplikimi për çertifikim dhe duhet ti përshtatet parametrave dhe 

përcaktimeve të linjës, zёvendёsimi i tyre me mjete tё reja mund tё bёhet nё çdo kohё. 

 

2. Kushtet Teknike 

 

Kushtet teknike minimale qё duhet tё plotёsojё flota e automjeteve në Linjën/linjat: 

 

a. “Bahçallek Fermentim-Bahçallek” 

b. “Shkodër  - Shirokë – Zogaj –Shkodër “ 

c. “Kiras – Stacioni i Trenit – Kiras, Janar – Dhjetor” 



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

 

d. “Shërbimi urban në Unazë” 

e. “Qendër –Tregu i shumicës së fruta perime – Qendër” 

 

 janё si mё poshtё vijon: 

 

a. Për automjetet e reja (viti i fundit dhe /ose viti aktual)  nuk është kusht që 

duhet të jenë të prodhuara vetëm në vendet e Bashkimit Europian; 

b. Mjetet duhet të jenë të pajisura me dritare emergjence funksionale. Pozicioni  dhe  

mënyra e përdorimit të tyre u  behet  e  njohur  udhëtarëve,  nëpërmjet  mbishkrimeve mbi 

to. 

c. Dyert e shërbimit të jenë me  hapje  të  komanduar nga  shoferi në  mënyrë  

automatike. 

d. Në dyer duhet  të jenë  të shënuara  mbishkrimet  e orientimit  Hyrje,  Dalje. 

e. 100 % e mjeteve  të inventarit   do të jenë të pajisura  me   kondicionim. 

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

infrastruktura   rrugore  nuk  lejon  përdorimin  e mjeteve  të këtyre standardeve. Të pajisen 

me platformë të sheshtë. 

g. 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. 

h. Estetika e jashtme e të gjitha mjeteve 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. 

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

j. Të jenë  të pajisur  me  kuti  të ndihmës   së shpejtë shëndetësore. 

k. Dyshemeja, tavani dhe paretet anësore të jene të veshura, në gjendje të mirë për të 

siguruar   hermeticitetin  e nevojshëm  nga  faktorët  e jashtëm. 

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


