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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

 

Nr. 12880 Prot                                                                       Shkodër, më  25.08.2017 

 

URDHËRESË 

 

Nr.  604, datë 25.08.2017 

 

 

Mbi 

 

“Caktimin e sistemit të pikëzimit për përzgjedhjen për operim në linjë të rregullt 

udhëtarësh qytetase” 

 

Me qëllim, përcaktimin në nivel vendor dhe respektimin e kritereve dhe standardeve të 

përzgjedhjes së operatorëve si gjatë licencimit për herë të parë ashtu dhe për rinovimin e 

licencave dhe certifikatave të subjekteve që operojnë në linjat qytetase të udhëtarëve, në 

mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1/1.1, shkronja “b”, nenit 23, pika 6, nenit 64, 

shkronjat “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); neneve 12, 13, 14, 17, 22 dhe 24, të Ligjit nr.8308, datë 

18.03.1998 për “Transportet rrugore” (i ndryshuar); Vendimit të Këshillit Ministrave 

nr.325, datë 19.03.2008 për “Miratimin e rregullave për pranimin në veprimtarinë e 

operatorit të transportit rrugor, të mallrave dhe të udhëtarëve, si dhe për njohjen e 

dokumenteve zyrtare, të caktuara për këta operatorë”; Udhëzimit të Ministrit të 

Transportit dhe Infrastrukturës nr.5627, datë 18.112016 “Përcaktimin e kritereve, 

rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave 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”, si dhe përcaktimin e 

inventarit të mjeteve për këto linja, me propozim të Drejtorisë së shërbimeve publike 

dhe ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës dhe Drejtorisë Juridike: 

 

 

 

 

U R D H Ë R O J: 
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1. Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit provues dhe shoqërues të subjekteve, të 

aplikohet sistemi i vlerësimit me pikë dhe rradha e hyrjes së dokumentacionit në 

institucion (nr.hyrës i protokollit), si element bazë për transparencën e procesit të 

licencimit. 

 

2. Sistemi i vlerësimit me pikë do të përbëhet nga: 

 

a) Pikë për mesataren e vitit të prodhimit të të gjitha automjeteve (autobus); 

b) Pikë për pronësinë e automjeteve të paraqitura; 

c) Pikë për eksperiencën e subjektit në transportin e udhëtarëve. 

 

3. Sistemi i vlerësimit me pikë për vitin e prodhimit të automjeteve (autobus)  

 

a. Viti dysheme i përcaktuar ka 1 pikë 

b. Nëse të gjitha automjeteve e linjës që prezantohen janë të të njëjtit vit prodhimi 

atëherë numri i pikëve është: [Viti prezantuar (201x)- Viti dysheme (2001) + 

1]; 

c. Nëse mjetet që prezantohen nuk janë të gjitha të të njëjtit vit prodhimi atëherë 

numri i pikëve bëhet mbi bazën e mesatares së vitit të prodhimit të të gjitha 

automjeteve të linjës: [a-pikët e përfituara nga mjeti ose grupi i mjeteve 

prezantuar sipas formulës – viti prezantuar nga mjeti ose grup mjetet (201y) – 

viti dysheme (2001) +1; duke vazhduar në vijim mbledhjen me b- pikët e 

përfituara nga mjeti ose grup mjetet (201z) – viti dysheme (2001)+1, e kështu 

në vijim + c + d + ......./ në raport me numrin e viteve ose grup viteve të 

prezantuar. 

 

Pra formula konkludohet si (a + b + c+ ....../ Nr. I viteve (grup viteve)].  

   

4. Sistemi i vlerësimit me pikë për pronësinë faktike të  automjeteve ose para-pronësinë të 

faktuar me marrëveshjet paraprake për shitblerje:    

 

a) Për automjete në para-pronësi të aplikantit 100%, mbështetur në akt marrëveshjen 

paraprake të shitblerjes të konfirmuar me një formë pagese ose garancie financiare 5 

pikë;     

b) Për sistemin e vlerësimit lidhur me pronësinë e automjeteve, shoqëruar me 

prezencën e mjeteve të faktuar me dokumentacionin përkatës të autoriteteve 

shqipëtare, në kushtet për të filluar shërbimin në mënyrë të menjëhershme i shton 4 

pikë për cdo mjet prezent, aplikantit. 

 

5. Sistemi i vlerësimit me pikë për eksperiencën e subjektit     

a) Për eksperiencë të subjektit në transportin e udhëtarëve deri në 10 vjet   2 

pikë  

b) Për eksperiencë të subjektit në transportin e udhëtarëve më të madhe se 10 vjet  5 

pikë  

 

6. Ngarkohet Komisioni i Vlerësimit i ngritur me urdhër të Kryetarit të Bashkisë për 

zbatimin e këtij urdhëri. 
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7. Ky urdhë hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


