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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

 

Nr. 12881 Prot                                                                       Shkodër, më  25.08.2017 

 

URDHËRESË 

 

 

Nr. 605, datë 25.08.2017 

 

Pёr 

“Procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes sё operatorёve për linjat e transportit 

qytetas tё udhëtarëve, si dhe rinovimin e licencave për këto linja” 

 

 

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 ҫertifikatave të subjekteve që operojnë në linjat qytetëse të udhëtarëve, 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); 

neneve 12, 13, 14, 17 , 22 dhe 24, të 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"; Vendimit të Këshillit të 

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” (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 

çertifikatave 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”, 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”, me propozim të Drejtorisë së 

Shërbimeve Publike dhe ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës: 

 

U R DH Ë R O J: 

 

1. Miratimin e “Procedurave dhe kritereve tё përzgjedhjes sё operatorёve për linjat e 

transportit qytetas tё udhëtarëve, si dhe rinovimin e licencave për këto linja”, sipas 

Aneksi 1 bashkёlidhur. 
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2. Ngarkohet Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit  të Investimeve, 

Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, 

ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës ,Drejtoria Juridike,Policia Bashkiake dhe 

Komisioni Vlerësues për zbatimin e kësaj Urdhërese. 

 

3. Kjo urdhëresё hyn në fuqi menjëherë. 
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ANEKSI 1 

 

Procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes sё operatorёve për linjat e transportit qytetas 

tё udhëtarëve, si dhe rinovimin e licencave për këto linja 

 

1. Objekti i urdhëresës 

 

Kjo urdhëresë ka për objekt përcaktimin e procedurave të përzgjedhjes së operatorëve si 

gjatë licencimit  për herë të parë ashtu dhe për rinovimin e licencave dhe çertifikatave të 

subjekteve që operojnë në linjat qytetëse të udhëtarëve. 

 

2. Statusi juridik i operatorëve 

 

Të gjithë operatorët që do të aplikojnë për licencim apo rinovim të  licencave, në 

veprimtarinë e transportit të udhëtarëve në linja të rregullta qytetëse, duhet të kenё 

personalitet juridik. 

 

3. Kushtet bazë për licencim 

 

Personi juridik që kërkon të përzgjidhet dhe licencohet në linja të rregullta qytetëse, duhet 

të provojë se plotëson kushtet e mëposhtme: 

a. ka reputacion të mirë; 

b. ka qëndrushmërinë e duhur financiare; 

c. përmbush kërkesat për kompetencë profesionale; 

d. ka një vendosje efektive dhe të qëndrueshme në Shqipëri; 

 

4. Reputacioni i mirë 

 

Subjekti konsiderohet me reputacion të mirë kur: 

a. drejtuesi/drejtuesit e veprimtarisë së subjektit provojnë se nuk ka kryer shkelje në 

lidhje me: 

a. rregullat që lidhen me kohën e drejtimit të mjetit dhe periudhat e pushimit të 

drejtuesve të mjeteve, kohën e punës, si dhe instalimin dhe përdorimin e pajisjes 

regjistruese; 

b. trajnimin e drejtuesve të mjeteve; 

c. mirëmbajtjen dhe kontrollin e detyrueshëm teknik, periodik e vjetor të mjeteve; 

d. rregullat e operimit në tregun e transportit të udhëtarëve; 

e. mbingarkimin e mjetit, duke kaluar në këtë mënyrë ngarkesën e lejuar sipas lejes 

së qarkullimit të tij; 

f. peshat dhe përmasat e mjeteve maksimale, që përdoren në qarkullimin brenda 

vendit; 

g. instalimin dhe përdorimin e pajisjes së kufizimit të shpejtësisë në disa kategori 

mjetesh; 

h. lejen e drejtimit të mjetit; 

i. mbrojtjen e mjedisit; 

j. drejtimin e mjetit nga drejtues nën efektin e lëndëve droguese ose psikotrope. 
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b. Drejtuesi/drejtuesit i veprimtarisë së saj është i rehabilituar. 

c. Nuk ka qenë më parë i dënuar për shkelje serioze të rregullave në fuqi në lidhje me 

pagesat dhe kushtet e punës të drejtuesve të mjeteve profesionistë, trafikun rrugor, 

sigurinë rrugore, përgjegjësinë profesionale. 

Subjekti, që kërkon të ushtrojë veprimtarinë në transportin rrugor dhe personat që janë 

caktuar në drejtimin e veprimtarisë së këtyre ndërmarrjeve, duhet të deklarojnë në 

dokumentet e lëshuara, se plotësojnë kushtin e reputacionit të mirë dhe gjendjen e tyre 

gjyqësore nëpërmjet formularëve dhe deklaratave përkatëse. 

 

Strukturat e transportit mund të verifikojnë zyrtarisht deklarimet për plotësimin e kushtit të 

reputacionit të mirë dhe gjendjes gjyqësore, për ndërmarrjen dhe drejtuesin e veprimtarisë 

së saj, pranë institucioneve përkatëse sipas kuadrit ligjor në fuqi. 

 

Strukturat e transportit do të njohin një dokument të nxjerrë nga një regjistër juridik ose në 

mungesë të tij, një dokument të lëshuar nga autoriteti gjyqësor ose administrativ në shtetin 

anëtar të BE-së,  ku ndërmarrja e transportit është e vendosur, të cilët vërtetojnë kriteret e 

mësipërme. Dokumentet e lëshuara sipas kësaj pike janë të vlefshme brenda tre muajve nga 

data e lëshimit të tyre. 

 

Personat të cilët kanë kryer shkelje, konsiderohen se e plotësojnë kushtin e reputacionit të 

mirë, kur këta persona kanë konsumuar një periudhë rehabilitimi 2-vjeçare, për shkelje 

sipas pikave (i) deri, (x), të shkronjës "a" të pikës “i” mё sipёr. 

 

5. Kapitali i mjaftueshëm 

 

Subjektet duhet të garantojnë se zotërojnë një kapital të mjaftueshëm për administrimin e 

veprimtarisë së operatorit të transportit rrugor. Kërkesa për gjendje të besueshme financiare 

plotësohet kur disponohen burime të mjaftueshme financiare, të cilat garantojnë ecurinë e 

ndërmarrjes së transportit. Subjekti duhet të ketë kapital të vlefshëm dhe rezervë gjatë 

gjithë periudhës së ushtrimit të veprimtarisë, të një shume të barabartë me ose që tejkalon 

shumën e përgjithshme të 140 000 (njëqind e katërdhjetë) lekë për mjetin e parë dhe 70 000 

(shtatëdhjetë mijë) lekë për çdo mjet tjetër në përdorim. 

 

Strukturat e transportit do të pranojnë dokumente të lëshuara nga çdo bankë, institucion 

financiar ose institucione të ngarkuara për këtë qëllim në shtetin anëtar të BE-së, ku 

ndërmarrja e transportit rrugor ose filiali i saj është vendosur. 

 

6. Kompetenca profesionale 

 

Kompetenca profesionale plotësohet me zotërimin e Çertifikatës së Kompetencës 

Profesionale nga pronari/administratori ose drejtuesi teknik i veprimtarisë së subjektit i 

kontraktuar për këtë qëllim, sipas kritereve përkatëse lidhur me numrin e mjeteve që 

menaxhohen. 

 

7. Transporti qytetas 

 

Transporti qytetës është një shërbim i veçantë që plotëson nevojat e popullsisë së qytetit, 
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duke kryer shërbim të rregullt me autobusë brenda vijave kufizuese ose duke lidhur qendra 

të rëndësishme ekonomike dhe sociale me pjesët e tjera të qytetit. Me vendim të Këshilli 

Bashkiak, duke u mbështetur në nevojat e popullsisë për transportin qytetës, përcaktohen 

linjat qytetase përkatëse në qytetin e Shkodrës. 

 

Transporti qytetës kryhet me autobus, vetëm nga shoqëritë, të cilat kanë të shprehur në 

aktet e themelimit, si objekt të veprimtarisë, veprimtarinë e transportit të udhëtarëve. 

Viti i prodhimit të automjeteve (autobus) që do të përdoret në transportin e brendshëm të  

udhëtarëve në linjat qytetëse, do të jetë sipas përcaktimeve në urdhra përkatës të Kryetarit 

të Bashkisë mbi miratimin e kushteve tё pёrgjithshme dhe tё posaҫme tё ofrimit tё 

shёrbimit publik tё trasportit qytetёs tё udhёtarёve. 

 

Për çdo linjë qytetëse të re apo të mbetur vakant, sipas urdherave përkatës të Kryetarit të 

Bashkisë, për Standardet e Detyrueshme të Shërbimit dhe Standardet e Detyrueshme të 

Linjës, do të aplikohet për licencim nga ana e subjekteve të interesuara. Këto standarde 

shpallen publikisht së bashku me njoftimin për aplikim. 

 

8. Shpallja e linjave të lira 

 

Struktura përkatëse në bashki, brenda 15 ditëve, nga dita kur linja në transportin e 

udhëtarëve qytetës miratohet apo ngelet e lirë për arsye të ndryshme, përcaktojnë 

standardet e detyrueshme të linjës. Strukturat e licencimit brenda 15 ditëve nga dita e 

përcaktimit të kushteve tё posaҫme tё ofrimit tё shёrbimit tё linjёs/ve, publikojnë kushtet 

dhe njoftimin për linjën e lirë, si dhe fillojnë procedurat për licencimin e saj. 

 

9. Afati i paraqitjes dhe shqyrtimit të dokumentacionit 

 

Afati për paraqitjen e dokumentacionit nga ana e subjekteve do të jetë 10 ditë nga dita e 

shpalljes/njoftimit. Përzgjedhja mund të vazhdojë edhe me një subjekt, mjafton që subjekti 

të plotësojё të gjitha  kushtet/kriteret e nevojshme. Shqyrtimi i dokumentacionit nga ana 

strukturave të licencimit duhet të kryhet brenda 21 (njëzet e një) ditëve nga data e njoftimit 

për aplikim. 

Në rast se subjekti aplikues ka mangësi në dokumentacion, lajmërohet zyrtarisht, dhe i lihet 

një afat 7 (shtate) ditor për plotësimin e mangësive. 

 

10. Dokumentacioni i nevojshëm 

 

Të gjitha subjektet që do të aplikojnë për licencim në linjat qytetëse të reja apo të mbetura 

vakant, do t’i nënshtrohen përzgjedhjes. Aplikimi kryhet për çdo linjë të veçantë nga 

subjektet e interesuara. Përzgjedhja e subjektit fitues do të bёhet nëpërmjet 

dokumentacionit të paraqitur nga subjektet. Dokumentacioni i detyrueshëm për t’u 

paraqitur do të jetë: 

 

a. Kërkesa e aplikantit, e cila duhet te përmbajë, llojin e veprimtarisë që kërkon të kryejë 

dhe adresën e plote te selisë/filialit, numrin e telefonit, faksit, email etj. 

b. Akti i themelimit dhe statuti, ku specifikohet transporti i udhëtarëve si fushë e 

ushtrimit të veprimtarisë. 
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c. Operatori duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë të 

shtetit dhe paraqet kopje të Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit të lëshuar nga 

Qendra Kombëtare e Biznesit, i cili duhet të vërtetojë se: 

(i) subjekti nuk është në proçes falimentimi, 

(ii) subjekti nuk është i dënuar për shkelje penale. 

d. Një dokument që vërteton se kapitalet/asetet e subjektit tuaj nuk janë në duart e 

përmbaruesit gjyqësor apo ekziston një urdhër sekuestroje për to, lëshuar nga Zyra e 

Përmbarimit. 

e. Një dokument që vërteton se subjekti nuk ka kryer shkelje serioze të ligjeve të 

transportit, Kodit Rrugor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor. 

f. Deklaratë (të mbajtur përpara noterit) që merr përsipër plotësimin e parametrave 

tekniko- ekonomik të përcaktuara nga autoriteti licencues, në rast të shpalljes fitues. 

g. Programi vjetor ekonomiko-financiar dhe i zhvillimit të veprimtarisë për biznesin që 

parashikohet të ushtrohet (planbiznesi). 

h. Garanci ose depozitë bankare 140 000 lekë, për mjetin e parë dhe 70 000 lekë për çdo 

mjet shtesë, ose dokumentacion që provon se vlerësimin e gjendjes financiare në 

shumën e mësipërme ose e kapërcen atë; (bilancin vjetor të sipërmarrjes; fondet që ajo 

disponon, përfshirë depozitat bankare; kreditë dhe huat lehtësuese; asetet duke 

përfshire pronat të cilat ndërmarrja mund t’i lërë peng si garanci; kostot duke përfshirë 

koston e blerjes ose pagesën fillestare të mjetit; makineri - pajisjet dhe kapitalin 

punues). 

i. Dokumentacion që vërteton zotërimin e kompetencës profesionale dhe eksperiencës, 

kontratën e punës (të lidhur përpara noterit), me kohëzgjatje të paktën pesëvjeçare me 

drejtuesin teknik të veprimtarisë, që plotëson kërkesën për kompetencë profesionale, 

për rastet kur kjo nuk plotësohet nga administratori ose pronari/pronarët e shoqërisë, si 

dhe dokumentacion që  vërteton eksperienca të ngjashme në këtë fushë. Bashkalidhur 

paraqitet gjithashtu edhe  deklarata noteriale e të punësuarit te pajisur me CKP, lidhur 

me numrin e mjeteve që menaxhohen. 

j. Formularin e vetdeklarimit të gjendjes gjyqësore për drejtuesin e veprimtarisë dhe 

administratorin e saj. 

k. Listë me targat e automjeteve, që do të përdorë (në formë përshkrimi dhe katalogu 

fotografik) ku prezantohet: 

(i) Kapaciteti transportues. 

(ii) Paraqitja e jashtme. 

(iii) Paraqitja e brendshme. 

(iv) Përshtatshmëria e autobusëve ndaj personave me aftësi të kufizuar. 

(v) Numri i dyerve. 

(vi) Raporti i vendeve ulur, ndaj atyre në këmbë. 

(vii) Mjetet e informimit dhe komunikimit. 

l. Lejet e qarkullimit (kontratat e qiramarrjes), 

m. Referenca dhe çdo dokument tjetër që vërteton eksperiencë në transportin e 

udhëtarëve; 

n. Si dhe çdo dokumentacion tjetër që kërkohet sipas standardeve të linjës të përcaktuara 

në urdhrin përkatës apo legjislacionit në fuqi. 

o. Për mjetet e paregjistruara në Republikën e Shqipërisë, paraqitet marrëveshje 

paraprake për shitblerje sipas njërit prej rasteve në vijim,  
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(i) me pronarin e automjeteve,  

(ii) me koncesionarin ose ndërmjetësin në rastin kur ka përiudhë tanzitore për të 

pasur të drejtën e posedimit të mjeteve, 

(iii) me prodhuesin/ose koncesionarin në rastin e paraqitjes në procedurën e 

konkurimit me mjete të  reja.  

 

Në të gjitha rastet subjekti duhet të paraqesë dokumentacionin e nevojshëm i cili vërteton 

se subjekti që merr përsipër furnizimin e mjeteve ka sipas dokumentacionit të vendit të 

orgjinës, të drejtën për të pasur në pronësi ose gëzuar të drejtën e shitblerjes së mjeteve të 

paraqitura. Mjetet shoqërohen më dokumentacionin teknik dhe përshkrues (kushtet teknike, 

katalogë, etj, të gjitha të përkthyera në gjuhën shqipe dhe të noterizuara).  

 

Në rastin e mjeteve të reja paraqiten kontrata të ngjashme të shitblerjes që 

prodhuesi/koncesionari ka realizuar. Marëveshja paraprake e shitblerjes në rast se 

shoqërohet me garanci financiare të parapaguara, ose ngurtësuara në funksion të furnizimit 

të mjeteve përbën kusht për të përfituar pikë shtesë në sistemin e pikëzimit gjatë 

konkurimit. Vlera e sigurimit/ngurtësimit financiar përcaktohet në vartësi të kritereve 

teknike dhe vitit të prodhimit të mjeteve që do kërkohet në cdo rast specific 

 

Kandidati/Ofertuesi i huaj, nëse nuk është i regjistruar në regjistrat profesionalë ose 

tregtarë të shtetit, duhet të marrë pjesë në formën e bashkimit me një shoqëri të regjistruar 

në regjistrat profesionalë dhe tregtarë shqiptarë dhe nevojitet të plotësoj të gjitha kriteret e 

parashikuara nga legjislacioni në fuqi për subjektet e huaja të cilët kërkojnë të ushtrojnë 

veprimtari tregtare në Republikën e Shqipërisë, si dhe duhet të vërtetojë se ai i plotëson të 

gjitha kërkesat e renditura më sipër. Nëse dokumentet e sipërpërmendur nuk lëshohen në 

shtetin e tyre të origjinës, atëherë paraqitet dokumentacion i ngjashëm i cili vërteton 

kërkesat e mësipërme. Dokumentacioni i lëshuar nga shtetet e huaja nevojitet të plotësojë 

kërkesat ligjore të legjislacionit në fuqi, si dhe të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i 

noterizuar. 

 

11. Kushte pёrparёsie gjatë përzgjedhjes 

 

Pas plotësimit të dokumentacionit të mësipërm dhe paraqitjes së tij, si kushte pёrparёsie për 

përzgjedhjen e subjektit fitues të së drejtës së transportit të udhëtarëve në linja qytetëse do 

të jenë: 

 

a. Mesatarja e vitit të prodhimit të të gjitha automjeteve (autobus) të paraqitura (numri i 

automjeteve që  do të paraqiten, do te jetë sipas standardit përkatës të linjës); 

b. Regjimit juridik të pronësisë së automjeteve të paraqitura, si dhe/ose garatimi finaciar 

i marëveshjes paraprake të blerjes së mjeteve; 

c. Eksperienca e subjektit në transportin e udhëtarëve. 

 

12. Vlerësimit i kandidatit/ofertёs 

Sistemi i vlerësimit me pikë do të jetë pjesë e një urdhërese të vëҫantë të Kryetarit të 

Bashkisë së Shkodrës, që miratohet për këtë qëllim. 

 

13. Metodologjia që do të përdoret 
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Procesi i shqyrtimit të dokumentacionit provues dhe shoqërues, do të ketë metodologjinë e 

mëposhtme: 

 

a. Në bazë të dokumentacionit provues dhe shoqërues, si dhe sipas sistemeve të 

mësipërme të pikëzimit, llogariten pikët për të gjithë aplikantët. 

b. Subjektet renditen sipas pikëve të fituara në rast pikësh të barabarta sipas nr. hyrës të 

protokollit në Bashkinë e Shkodrës. 

c. Renditja e mësipërme pasqyrohet në procesverbalin e shqyrtimit, i cili përmban të 

gjithë subjektet sipas radhës: 

• subjekti në vend të parë; 

• subjektet në vendin e dytë, tretë e kështu me radhë, sipas pikëve; 

• sa subjekte nuk plotësojnë kriteret apo paraqesin dokumentacion të 

parregullt.  

 

Proçesverbali i paraqitet Kryetarit të Bashkisë për marrjen e vendimit për licencimin e 

subjektit. 

 

14. Faza e dytë e përzgjedhjes 

 

Faza e dytë e përzgjedhjes zhvillohet vetëm me aplikantin fitues sipas Vendimit të 

Kryetarit të Bashkisë dhe në rast të s’kualifikimit të tij në fazën e dytë, vijohet me 

aplikantin e dytë dhe kështu me radhë, por në të gjitha rastet pas përmbushjes së kritereve 

dhe standardeve të nevojshme të kërkuara dhe marrjes së vendimit përkatës. 

 

Në fazën e dytë paraqitet dokumentacioni si më poshtë: 

Formularin e autodeklarimit 

 

a. Leja e drejtimit (fotokopje e noteruar) dhe kontratat e punës me drejtuesit e 

automjeteve (me afat jo më pak se një vit, fotokopje e noterizuar ose origjinal); 

b. Kontratë me ofiçinë riparimi automjetesh. (origjinale, bashkëngjitur NIPT-in e 

ofiçinës); 

c. Akt-vlerësimin e plotësimit të kushteve të komoditetit; 

d. Vetёdeklarimin e gjendjes gjyqësore të drejtuesve të automjeteve; 

 

Si dhe çdo dokumentacion tjetër që kërkohet sipas standardeve të linjës të përcaktuara në 

urdhrin përkatës apo legjislacionit në fuqi. 

 

Nëse në fazën e parë, janë paraqitur automjetet të paregjistruara në Republikën e 

Shqipërisë, nëpërmjet marrëveshjes paraprake për shitblerje sipas njërit prej rasteve tё 

pёrcaktuara nё pikёn  (i), (ii) dhe (ii) tё pikes 10, germa “o” subjekti duhet të paraqesë 

dokumentacionin e nevojshëm i cili vërteton se subjekti që merr përsipër furnizimin e 

mjeteve ka sipas dokumentacionit të vendit të orgjinës, të drejtën për të pasur në pronësi 

ose gëzuar të drejtën e shitblerjes së mjeteve të paraqitura. Mjetet shoqërohen më 

dokumentacionin teknik dhe përshkrues (kushtet teknike, katalogë, etj, të gjitha të 

përkthyera në gjuhën shqipe dhe të noterizuara). 

Ndёrsa nё rastet e tjera, duhet të paraqes regjistrimin e tyre, nëpërmjet: 
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a. listës me targat e automjeteve; 

b. lejet e qarkullimit; 

c. akt-vlerësimin e plotësimit të kushteve të komoditetit; 

d. lejet e drejtimit të drejtuesve të automjeteve; 

e. vetdeklarimin e gjendjes gjyqësore të drejtuesve të automjeteve. 

 

15. Licenca 

 

Licenca do të lëshohet me afat 10 (dhjetë) vjeçar nga dita e lëshimit të saj, me të drejtë 

rinovimi dhe kundrejt tarifave përkatëse të miratuara. 

Licenca nuk mund të transferohet nga mbajtësi (titullari) i saj, tek një subjekt tjetër. 

Subjekti fitues pajiset me çertifikata me afat 5 (pesë) vjeçar për secilin automjet (autobus) 

që do të operojë në linjën përkatëse. Afati i certifikatave që shoqërojnë licencën nuk e 

kalojnë afatin e vlefshmërisë së licencës. Të gjithë automjetet e çertifikuara, mund të 

ndryshohen para dhe gjatë ushtrimit të veprimtarisë, por me kusht që viti i prodhimit të 

automjetit të ri, që do të çertifikohet, të jetë minimalisht sa viti i prodhimit të automjetit të 

ndryshuar ose me më pak vite prodhimi. 

 

Pas miratimit të licencës dhe nënshkrimit të kontratës përkatëse të shërbimit me Bashkinë e 

Shkodrës, poseduesi i saj duhet detyrimisht të fillojë shërbimin brenda 20 (njëzet) ditëve 

nga lëshimi i liçencës. Ai mund të përfitojë një shtyrje afati edhe për 10 ditë të tjera, me 

miratim të strukturave bashkiake administruese të shërbimit të transportit. 

16. Refuzimi i kërkesës për licencim 

 

Kërkesa për licencim refuzohet kur subjekti që kërkon të licencohet: 

a. nuk plotëson kërkesat sipas kësaj urdhërese; 

b. ka paraqitur informacion jo korrekt në lidhje me të dhënat e kërkuara për marrjen e 

licencës provohet se deklarimet nga personi/personat për marrjen e licencës janë të 

pavërteta 

 

17. E drejta për ankim 

 

Në rast se subjektet kanë pretendime, atëherë atij i lind e drejta e ankesës me shkrim, 

brenda 1 muaji nga dita kur aplikanti ka marrë njoftimin (shpallje publike) për 

mosmiratimin e kërkesës sipas Ligjit nr. 44/2015, datë 30.4.2015 “Kodi i procedurave 

administrative i Republikës së Shqipërisë". 

Ankimimi nga ana e subjekteve, nuk pezullon vazhdimin e procçesit me subjektet e tjera të 

përzgjedhura. Autoriteti kompetent shqyrton ankimin e subjektit dhe del me një vendim 

brenda 1 muaji nga data e depozitimit të ankimimit. Vendimi i organit më të lartë 

administrativ është përfundimtar dhe i formës së prerë. 

 

18. Parimi i miratimit në heshtje 

 

Në rastin e mosveprimit nga ana e administratës (mosdhënies së përgjigjes), 3 muaj nga 

dita e dorëzimit të dokumenteve, Licenca/Certifikata quhet e miratuar, sipas parimit të 

miratimit në heshtje. Në këtë rast struktura e licencimit duhet të pajisë subjektin që 

plotëson kriteret dhe ka aplikuar i pari sipas nr.hyrës të dokumentacionit në bashki, me 
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licencën e kërkuar. 

 

19. Administrimi dhe arkivimi i dokumentacionit 

 

Pas përfundimit të shqyrtimit të aplikimeve të paraqitura, i gjithë dokumentacioni 

administrohet nga strukturat e licencimit. Struktura e licencimit mban shënime të plota 

nëpërmjet Arkivit Qendror të Bashkisë dhe ndjek procedurat e publikimit në Regjistrin 

Kombëtar të Lejeve dhe Licencave sipas ligjit. Struktura e licencimit arkivon praktikat, 

duke mbajtur shënimet e plota, të arkivimit dhe dorëzimit të tyre. 

 

Dokumentacioni ruhet në këtë zyrë për një periudhë pesëvjeçare dhe më pas dorëzohet në 

arkivin qendror. Dokumentacioni që arkivohet duhet të përmbajë: 

a. Dokumentacionin që është dorëzuar nga aplikanti; 

b. Vendimin e Kryetarit të Bashkisë për miratimin ose mosmiratimit e licencës; 

c. Për rastet e miratimit të licencës, fotokopje e licencës së lëshuar dhe certifikatave; 

d. Për rastet e mosmiratimit, dokumentacioni ruhet deri në përfundimin e afatit për ankim 

dhe më pas i kthehet subjektit. 

 

20. Rinovimi i Licencës 

 

Për rinovimin e Licencës dhe certifikatave, subjekti është i detyruar të aplikojë 30 ditë 

përpara përfundimit të afatit të vlefshmërisë. Licenca rinovohet një herë në 10 (dhjetë)vjet 

dhe çertifikatat rinovohen një herë në 5 (pesë) vjet.  Për rinovimin e licencës, subjekti 

paraqet dokumentacionin e mëposhtëm: 

e. Formularin e autodeklarimit (për pronarin dhe drejtuesin teknik dhe origjinal) dhe 

NIPT-i sekondar për çdo mjet (fotokopje) 

f. Formularin tip të vetdeklarimit të gjendjes gjyqësore (për pronarin dhe drejtuesin teknik 

origjinal dhe kopje të dokumenteve të identifikimi). 

g. Ekstraktin e regjistrimit tregtar për të dhënat e subjektit, ku do të jetë e specifikuar 

veprimtaria e transportit të udhëtarëve (fotokopje); 

h. Evidencat statistikore vjetore, sipas formularit të miratuar nga Ministria (origjinal); 

i. Lejet e qarkullimit për çdo mjet me targat përkatëse. (fotokopje të noteruara); 

j. Akt-vlerësimin e plotësimit të kushteve të komoditetit për transportin e udhëtarëve 

brenda vendi (fotokopje të noteruara); 

k. Akt-vlerësimin e plotësimit të kushteve të komoditetit, të automjeteve (fotokopje e 

noteruar); 

l. Deklaratën e nënshkruar nga drejtuesi i veprimtarisë, ku deklaron se shoqëria/ drejtuesi 

nuk ka kryer shkelje në fushën e transportit. 

m. Dokumentacion që vërteton zotërimin e kompetencës profesionale dhe eksperiencës, 

kontratën e punës (të lidhur përpara noterit), me kohëzgjatje të paktën njëvjeçare me 

drejtuesin teknik të veprimtarisë, që plotëson kërkesën për kompetencë profesionale, 

për rastet kur kjo nuk plotësohet  nga administratori ose pronari/pronarët e shoqërisë. 

(fotokopje të noterizuar); 

n. Dokumentin që vërteton kapitalin e mjaftueshëm që garanton administrimin e 

veprimtarisë së transportit (140000 (njëqind e katërdhjetë mijë) lekë për mjetin e parë 

dhe 70.000 (shtatëdhjetëmijë) lekë për çdo mjet tjetër origjinal ose fotokopje të 

noteruar); 
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o. Lejet e drejtimit dhe kontratat e punës për të gjithë të punësuarit për drejtimin e mjeteve 

(fotokopje të noteruara); 

p. Vërtetimin e deklarimit të mjeteve të certifikuara të vitit paraardhës, pranë organeve 

tatimore 

q. (fotokopje të noteruara); 

r. Sigurimi i përgjegjësisë së pronarit të mjetit të transportit për dëme shkaktuar palëve të 

treta dhe pasagjerëve (fotokopje e noteruar); 

s. Licencën dhe certifikatat e mjeteve që do të rinovohen (fotokopje) 

t. Si dhe çdo dokumentacion tjetër që kërkohet sipas standardeve të linjës të përcaktuara 

në urdhrin përkatës apo legjislacionit në fuqi. 

 

Procedura e rinovimit të licencës duhet të kryhet brenda afatit kohor prej 30 ditësh 

kalendarike. Në rast të vonesave të krijuara nga strukturat që administrojnë licencimin në 

Bashkinë e Shkodrës, subjekti i licencuar pajiset me licencë provizore (autorizim) kundrejt 

tarifave përkatëse. 

 

21. Komunikimi me subjektet 

 

Strukturat e licencimit, kanë të drejtën e komunikimit zyrtar me subjektet e licencuara. 

Strukturat e licencimit duhet t'i japin përgjigje subjektit për çdo kërkesë apo ankesë, brenda 

30 ditëve nga data e dorëzimit të kërkesës apo ankesës. 

 

22. Ndryshimi i automjeteve të çertifikuara 

 

Në rast të dëmtimit të pariparueshëm, mospërmbushjes së kriterit për vit prodhimi, si edhe 

arsye të tjera të ligjshme, automjeti i çertifikuar ndryshohet. Procedura e ndryshimit të 

automjetit kryhet nëpërmjet vetёdeklarimit sipas udhëzimeve përkatëse në fuqi dhe 

formularit tip të miratuar nga Bashkia, ku bashkëlidhur formularit paraqitet edhe: 

 

a. Leja e qarkullimit të mjetit të ri me të cilin aplikohet (kontrata e huamarrjes, fotokopje 

të noteruara); 

b. Akt-vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit (fotokopje të noteruar); 

c. Të tjera sipas përcaktimeve ligjore në fuqi; 

 

Si dhe çdo dokumentacion tjetër që kërkohet sipas standardeve të linjës të përcaktuara në 

urdhrin përkatës apo legjislacionit në fuqi. Pas paraqitjes së këtij dokumentacioni, 

strukturat e licencimit pajisin subjektin me çertifikatën përkatëse për automjetin e ri. 

 

Të gjitha automjetet e përcaktuara në urdhrat përkatës të Kryetarit të Bashkisë mbi 

miratimin e kushteve tё posaҫme tё ofrimit tё shёrbimit publik tё trasportit qytetёs tё 

udhёtarёve dhe kontratёs përkatëse, ndryshohen detyrimisht brenda planifikimit tё bёrё pёr 

investimet e shtrira nё vite sipas cdo rasti specifik. Çertifikikatat e operimit të mjeteve të 

përdorura deri në këtë kohë, shfuqizohen. 

 

23. Pavlefshmëria e licencës dhe çertifikatave 

 

Liçenca dhe certifikatat janë të pavlefshme kur: 
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d. Ka përfunduar afati i vlefshmërisë; 

e. Janë bërë të palexueshme ose mungojnë specifikimet e mëposhtme: 

(i) Emri i subjektit fizik; 

(ii) Emri i shoqërisë dhe adresa e selisë; 

(iii) Nënshkrimi i autoritetit kompetent dhe vula përkatëse; 

(iv) Data e fillimit dhe mbarimit të periudhës së vlefshmërisë. 

 

Zëvendësimi i liçencës dhe çertifikatave bëhet me kërkesë të titullarit të saj. Për rastet kur 

deklarohen të humbura, të vjedhura, të shkatërruara ose kur ka humbur vlefshmërinë si më 

sipër, Bashkia lëshon dublikatë me të njëjtin përmbajtje dhe afat vlefshmërie, kundrejt 

tarifave përkatëse. 

 

24. Revokimi i licencës 

 

Për shkelje të dispozitave ligjore në fuqi dhe të kuadrit rregullator vendor, lidhur me 

transportin publik të udhëtarëve, ndërmjet masave të tjera të parashikuara në këtë kuadër, 

do të aplikohet dhe: 

Sistemi i pikëzimit i parashikuar në udhëresën e Kryetarit tё Bashkisё pёr monitorimin, 

inspektimin, raportimin dhe vlerёsimin e performancёs nё shёrbimin publik tё transportit  

qytetёs tё udhёtarёve dhe zbatimin masave pёr shkeljet e konstatuar. 

Detyrimet kontraktore sipas kontratës të shërbimit për sigurimin e përgjegjës profesionale, 

sigurimit të kontratës dhe detyrimet e tjera kontraktore të përcaktuara në këto kontrata. 

 

25. Periudha tranzitore 

 

Të gjithë subjektet e liçencuara në momentin e hyrjes në fuqi të kësaj urdhërese, kryejnë 

normalisht procedurat, pavarёsisht vitit të prodhimit të automjetit. Rinovimi i mëtejshëm i 

liçencave, çertifikatave apo ndryshimi i automjeteve do të kryhen sipas përcaktimeve në 

urdhrat përkatës të Kryetarit të Bashkisë. 

Në rast të moszbatimit të mjeteve sipas kushteve tё posaҫme tё ofrimit tё shёrbimit, 

Bashkisë së Shkodrës i lind e drejta e shfuqizimit të licencës së lëshuar. 

 

26. Zbatimi i urdhëresës 

 

Ngarkohet Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit  të Investimeve, Drejtoria e 

Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së 

Investimeve të Infrastrukturës ,Drejtoria Juridike,Policia Bashkiake dhe të gjithë operatorët 

e licencuar nga Bashkia e Shkodrës për zbatimin e kësaj urdhërese. 

 

Për ndjekjen e procedurës për vlerësimin e dokumentacionit për përzgjedhjen e operatorëve 

më konkurs të hapur, ngrihet komisioni me urdhër të Kryetarit të Bashkisë me përbërje prej 

minimalisht 5 (pesë) anëtarësh. 

 

 

  


