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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

 

 

Nr. 12882 Prot                                                                       Shkodër, më  25.08.2017 

 

URDHËRESË 

 

Nr.  606, datë 25.08.2017 

 

 

Për 

“Monitorimin, inspektimin, raportimin  dhe vlerёsimie e performancёs nё shёrbimin 

publik tё transportit qytetës tё udhёtarёve dhe zbatimin e masave pёr shkeljet e 

kontratёs së shërbimit të transportit qytetës” 

 

 

1. Qëllimi dhe Objekti  

 

1.1 Për zbatimin e detyrimeve ligjore dhe kontraktore, dhe rritjen e cilësisë së 

shërbimit të ofruar në fushën e transportit publik Bashkia e Shkodrës ka të drejtën 

dhe detyrimin tё bёjë vlerësimin e shërbimit të transportit publik të udhëtarëve tё 

ofruar nga operatorët e liçensuar në linjat qytetëse nga Bashkia e Shkodrës. 

Ndёrsa, operatori ka detyrimin e krijimit të kushteve të përshtatshme për ushtrimin 

e kësaj prerogative nga Bashkia e Shodrës. 

 

1.2 Pёsa mё sipёr, kjo urdhëresë ka për qëllim të përcaktojë metodologjinё pёr 

monitorimin, kontrollin, raportimin dhe vlerësimin e shërbimit të transportit 

qytetës të udhëtarëve tё ofruar nga operatorët e liçensuar nga Bashkia e Shkodrës. 

 

 

2. Forma dhe metodologjia e monitorimit 

 

2.1  Monitorim ёshtё procesi i vlerёsimit tё shërbimit të transportit publik qytetës të 

udhëtarëve tё ofruar nga operatorët e liçensuar nga Bashkia e Shkodrës, i cili 

kryhet sipas modaliteteve tё përcaktuara në këtë urdhëresë.  

 

2.2 Procesi i monitorimit realizohet nga strukturat pёrgjegjёse pёr transportin publik tё 

udhëtarëve në Bashkinë e Shkodrës, në bazë të akteve ligjore, nënligjore, 

rregullatore dhe kontraktore në fuqi dhe synon të vlerësojë efikasitetin, impaktin 

dhe qëndrueshmerinë e shërbimit të ofruar. Procesi i monitorimit segmentohet ne 
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disa hallka pune që konsistojnë në shqyrtimin e dokumentacionit pjesë e dosjes së 

licencimit, inspektimit dhe grumbullimit të informacionit në terren, konsolidimi i 

gjetjeve/të dhënënave që vijnë nga terreni dhe raportimi i tyre marrja e masave dhe 

hartimi i raporteve paraprake dhe vjetore. 

 

2.3 Struktura pёrgjegjёse pёr monitorimin e transportit publik tё udhëtarëve në 

Bashkinë e Shkodrës është Drejtoria e Shërbimeve Publike, Sektori i sinjalistikës, 

transportit dhe mobilitetit, Inspektorët e lagjeve të qytetit, sipas kompetencave 

përkatëse (në vijim të gjitha së bashku dhe sipas kontekstit “Struktura/t 

Monitoruese”). Në momentin e krijimit të sistemeve GPS ose SIT monitorimi do 

të kryhet kryesisht në mënyrë elektronike dhe do të zëvendosojë inspektimet në 

terren në masën që ato janë të zëvendësueshme. Të gjitha këto struktura kanë 

aksesin në sistemin GPS ose sistemet SIT dhe do të monitorojnë/inspektojnë 

nëpërmjet tyre në masën e lejueshme nga fusha e përgjegjesisë së mbuluar prej 

tyre. 

 

2.3 Struktura pёrgjegjёse pёr vlerёsimin e shërbimit të transportit publik qytetës të 

udhëtarëve tё ofruar nga operatorët e liçensuar është Komisionit Vlerësues, i cili 

kryhet në bazë të informacionit tё mbledhur nga Strukturat Monitoruese në kuadër 

të ushtrimit të përgjegjësive të tyre dhe sipas rregullave e procedurave të 

përcaktuara në këtë urdhëresë. Komisioni i Vlerësues ngrihet me urdhër të 

Kryetarit të Bashkisë dhe përbëhet nga përfaqësues të Strukturave Monitoruese. 

 

2.4  Me qëllim mbledhjen e informacionit për efekt vlerësimi: 

(i) Sektori i sinjalistikës, transportit dhe mobilitetit bashkë me inspektorët e 

lagjeve përkatëse përgatitin çdo muaj programin e inspektimit për secilën linjë. 

Programi i inspektimit përfshin kontrolle të ushtruara në terren nga 

inspektorët/specialistët e Sektorit të sinjalistikës, transportit dhe mobilitetit dhe 

nëpermjet sistemeve GPS ose SIT në momentin që këto sisteme do të vendosen 

në regjim pune (në vijim “Programi i Inspektimit të SSTM”).  

(ii) Policia Bashkiake harton çdo muaj programin e inspektimit për secilën linjë. 

Programi i i nspektimit përfshin kontrolle të ushtruara në terren nga inspektorët 

e PB; 

(iii)  SSTM(sektori përkatës për liçensimin dhe regjistrimin në databaze të 

liçencave dhe certifikatave) regjistron në një database të posaçëm të dhënat e 

mëposhtme që kanë të bëjnë me procedurat e licensimit dhe çertifikimit; 

(iv) DSHPNII koordinon informacionin e mbledhur dhe të raportuar nga strukturat 

e  tjera monitoruese dhe luan rolin e sekretariatit në lidhje me përgatitjen e 

materialeve që i paraqiten për shqyrtim Komisionit Vlerësues duke bërë 

zbardhjen e vendimeve përkatëse.  

 

2.5 Strukturat Monitoruese raportojnë pranë Komisionit Vlerësues informacionin e 

mbledhur për çdo linjë (në vijim “Raporti Mujor”): 

(i) raporti SSTM dhe Inspektorëve të lagjeve duhet të përmbajё minimalisht: llojin 

e shkeljes, masat e marra ndaj operatorit me gjobë, rekomandimin e lënë për 

plotësimin e shkeljes. SSTM përcjell raportin pranë DSHPNII brenda 15 ditëve 

nga përfundimi i muajt (në vijim “Raporti Mujor SSTM&IL”); 
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(ii) raporti PB duhet të përmbajё minimalisht: llojin e shkeljes, masa e marra ndaj 

operatorit me gjobë, rekomandimin e lënë për plotësimin e shkeljes. PB përcjell 

raportin pranë DSHPNII brenda 15 ditëve nga përfundimi i muajit (në vijim 

“Raporti Mujor PB”); 

(iii) raporti specialistit/ve për liçensimin pranë DSHPNII, duhet të përmbajё 

minimalisht: informacione që lidhen me database të krijuar nga sistemi i 

sektorit perkates (për dhënien e licansave dhe certifikatave dhe qe ben 

regjistrimin e tyre ne database), lidhur me procedurat e liçensimit dhe 

çertifikimit. Specialisti/tët për liçensimin, përcjell raportin pranë DSHPNII, 

brenda 15 ditëve nga përfundimi i muajt (në vijim “Raporti Mujor SL”) 

(iv) raporti i DSHPNII hartohet një herë në gjashtë/dymbëdhjetë muaj dhe është 

një përmbledhje të dhënave dhe gjetjeve të vijnë nga Srtukturat Monitoruese të 

tjera dhe gjashtë muaj/viti kalendarik (në vijim “Projekt – Raporti i Vleresimit 

Paraprak“ ose “Projekt – Raporti i Vleresimit Vjetor”). DSHPNII, nëse 

vlerëson, paraqet  raporte jashtë kalendarit për vlerësim të menjëhershëm, nëse 

gjykon se janë vërejtur ndërprerje ose shkelje të rënda të kushteve të shërbimit. 

 

2.6 Me ngritjen e sistemeve GPS ose SIT në raportimet për masat e marra si rezultat i 

monitorimit në këto sisteme do të jenë të dokumentuara dhe do të shoqërojnë 

raportin  e Strukturave Monitoruese që do të kenë akses në këto sisteme. Gjatë 

vlerësimit, raporti/et i gjeneruar nga këto sisteme kanë përparësi ndaj raportit/ve që 

vijnë nga inspektimet në terren nëse keto raporte kanë informacione që bien ndesh 

mes tyre. 

 

2.7 Komisioni Vlerёsues bën vlerësimin në bazë të raporteve të paraqitura nga 

Strukturat Monitoruese duke u mbështetur kryesisht në: 

 

(i) vlerësimin e nivelit të përmbushjes se cilësisë së shërbimit;  

(ii) identifikimin e saktë të mangësive dhe çështjeve që kërkojnë zgjidhje në 

drejtim të përmbushjes së detyrimeve; 

(iii) rekomandimet për eliminimin e mangësive të raportuara nga Strukturat 

Monitoruese dhe zgjidhjen për çështjet e identifikuara. 

Këto vlerësime i dërgohen zyrtarisht secilit operator për dijeni si dhe depozitohen 

në dosjen e operatorit, me qëllim vlerësimin e performancës së çdo operatori. 

 

2.8 Komisioni i Vlerësues në bazë të Projekt Vlerësimit Paraprak të përcjellë nga 

DSHPNII çdo 6 muaj harton një raport vlerësimi paraprak, i cili i njoftohet 

operatorit të linjës brenda 10 ditëve nga hartimi i tij. Operatori i interesuar mund 

t’i paraqesë ankesa/observacione Komisionit Vlerësues brenda 10 ditëve nga 

marrja e njoftimit. Komisioni Vlerësues shqyrton ankesat/observacionet brenda 5 

ditëve nga marrja e tyre dhe i paraqet për miratim Kryetarit të Bashkisë raportin e 

vlerësimit paraprak, i cili i komunikohet në vijim operatorit të liçencuar (në vijm 

“Raporti i Vlerësimit Paraprak”). Në rastet e vlerësimeve jashtë rendit kalendarik 

që lidhen me ndërprerje ose shkelje të rënda të kushteve të shërbimit që janë të 

parashikuar në aneksin përkatës, Komisioni Vlerësues pas konfirmimit se 

strukturat përkatëse kanë njoftuar zyrtarisht operatorin për konstatimet, i paraqet 

drejtpërdrejtë për miratim Kryetarit të Bashkisë raportin për marrjen e masave. 
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2.9 Komisioni Vlerësues në bazë të dy Raporteve Vlerësues Paraprak harton raportin e 

vlerësimit vjetor për çdo 365 ditë operim të secilës linjë, i cili i njoftohet operatorit 

të linjës brenda 10 ditëve nga hartimi i tij. Operatori i interesuar mund të paraqesë 

ankesa Komisionit Vlerësues brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit. Komisioni 

Vlerësues shqyrton ankesat brenda 5 ditëve nga marrja e tyre dhe i paraqet për 

miratim Kryetarit të Bashkisë raportin e vlerësimit vjetor, i cili i komunikohet në 

vijim operatorit të liçencuar (“Raporti i Vlerësimit Vjetor”).   

 

 

3. Inspektimi  

 

3.1 Qёllimi i inspektimit ёshtё verifikimi i kushteve teknike, të sigurisë dhe 

komoditetit të mjeteve (në vijim së bashku “kushtet teknike”) dhe performancës së 

shërbimit të transportit publik qytetës. Inspektimi do tё ushtrohet mbi operatorin, 

stafin e mjetit dhe udhëtarët.  

 

3.2 Inspektimi në terren nga SSTM dhe Inspetorët e lagjeve ushtrohet në seanca sipas 

grafikut të përcaktuar nga Programi i Monitorimit. Por, në të gjitha rastet dhe për 

të gjithë operatorët (për secilën linjë), do të kryhen jo më pak se dy seanca 

inspektimi në javë. 

 

3.3 SSTM dhe Inspetorët e lagjeve mund të ushtrojnë ispektime në terren - në 

përputhje në fushën e përgjegjësisë së institucionit që përfaqësojnë - vetëm pasi të 

kenë kryer trajnimin dhe të kenë marrë dhe të kenë përfituar  dije të plotë mbi 

udhëzimet përkatëse nga  Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes së 

Investimeve të infrastrukturës. pёr kёtё qёllim. PB mund të ushtrojnë ispektime në 

terren – në përputhje me fushën e përgjegjësisë së institucionit që përfaqëson. Për 

kompletimin e aftësive të tyre profesionale duhet që të kryejnë trajnimin dhe të 

marrin dijenitë përkatse mbi udhëzimet e Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe 

Ndjekjes së Investimeve në Bashkinë Shkodër për këtë qëllim. 

 

3.4 Gjatë inspektimit operatori i linjës/stafi i mjetit duhet të bashkëpunojë dhe t’i 

paraqesë inspektorit të gjithë dokumentacionin që duhet të mbajë në një mjet në 

zbatim të ligjit dhe akteve nënligjore përkatëse. Nëse e gjykon të domosdoshme 

inspektori mund të marrë për verifikim një ose disa dokumente të mjetit/stafit të 

linjës kundrejt një procesverbali të nënshkruar nga palët, të cilat i dorëzohen 

përsëri subjektit nëse ato rezultojnë të rregullta. 

 

3.5 Gjatё ushtrimit të inspektimit nga Strukturat Monitoruese përgjegjese mbahen 

aktet e mёposhtme:  

a. proces verbal;  

b. akt-kontrolli; 

c. gjobë në vend, sanksion ose penalitete nёse konstatohet shkelje e kushteve tё 

kontratёs apo kushteve teknike të përcaktuara në aktet ligjore, nënligjore dhe 

rregullatore në fuqi. 
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3.6 Aktet e kontrollit apo proçesverbalet e mbajtura ankimohen pranë Komisionit 

Vlerësues nga ana e operatori i interesuar sipas Ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 

“Për kundravajtjet administrative” të ndryshuar, dhe Ligjit nr. 44/2015, datë 

30.4.2015 “Kodi i procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

 

5. Llojet e shkeljeve 

 

5.1 Sipas legjislacionit dhe akteve rregullatore në fuqi lidhur me liçensimin e 

shërbimit publik të transportit qytetës të udhëtarëve dhe kushteve kontraktore, 

cilësia e shërbimit do të verifikohet nëpërmjet monitorimit/kontrollit të shërbimit, 

ku shkelje do të konsiderohen: 

 

a. Shkelje e kushteve teknike të linjës të përcaktuara në kontratë/VKB/urdhëra dhe 

urdhëresa për linjën: 

 

i. mosmarrja e masave të nevojshme sipas afateve të përcaktuara në kontratë 

lidhur me vitet e moshës mesatare të përcaktuar të mjeteve (rinovim i flotës); 

ii. mosmarrja e masave të nevojshme sipas afateve të përcaktuara në kontratë 

lidhur me vendosjen e sistemeve GPS/ SITare; 

iii. mosmarrja e masave të nevojshme sipas afateve të përcaktuara në kontratë 

lidhur me informatizimin e stacioneve; 

iv. mosmarrja e masave të nevojshme sipas afateve të përcaktuara në kontratë 

lidhur me informatizimin BUS. 

v. mosmarrja e masave të nevojshme sipas afateve të përcaktuara në kontratë, 

lidhur me vendosjen e sistemeve pёr biletat elektronike; 

vi. mosraportimi në mënyrë periodike brenda javës së parë të çdo muaji të 

dhënave statistikore lidhur me veprimtarinë; 

 

b. moskrijimin e kushteve të nevojshme për kontroll: 

 

i. mosparaqitja e dokumentacionit të kërkuar nga strukturat e kontrollit; 

ii. moslejimi i inspektorëve të grupeve të kontrollit për të vëzhguar nga brenda 

kushtet e mjetit. 

 

c. shkeljet e kushteve bazë të shërbimit  

 

i. ndërprerja/ reduktimi i veprimtarisë nga ana e operatorit; 

ii. mosrepektimi i intenerarit dhe vendqëndrimeve të miratuara; 

iii. mosrespektimi i fillimit të orarit të punës;  

iv. mosrespektimi i mbarimit të orarit të punës; 

v. mosrespektimi i frekuencës të përcaktuar në urdhërin përkatës të linjës (e 

drejta e kontrollit çdo dy orë); 

vi. mosrespektimi i shitjeve të aboneve; 

 

d. shkeljet dokumentare nё lidhje me mjetin / drejtuesin / shoqërinё  
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i. mungesa e sigurimit të mjeteve dhe sigurimit ndaj të tretëve;  

ii. drejtimi i mjetit nga drejtues pa lejen përkatëse të drejtimit ose që i ka 

përfunduar afati i vlefshmërisё; 

iii. mungesa e çertifikatës së kontrollit teknik ose përfundimi i  afatit  të 

vlefshmërisë; 

iv. mungesa e akt – kontrollit të plotësimit të kushteve të komoditetit ose 

përfundimi i afatit të saj të vlefshmërisë; 

v. mungesa e dokumentit të kontrollit teknik 7 ditor i lëshuar nga ofiçina; 

 

e. shkeljet e standardeve në bazë të kushteve të komoditetit në ofrimin e shërbimit  

 

i. mosafishimi në çdo mjet  i adresës së zyrës së ankesave të qytetarëve dhe të 

qëllimit se për çfarë është ngritur kjo e fundit; 

ii. Mosrespektimi i ngjyrës së përcaktuar për mjetet në linjë. 

iii. Tabela e emërtimit të linjës dhe numrit të autobusit. 

iv. Mosrespektimi i paraqitjes estetike të ambienteve të brendëshme, duke i 

ngarkuar ato fotografi apo objekte të ndryshme, përveç rastit kur vendosja e 

tyre në një vend të përcaktuar nga strukturat e Bashkisë, është e miratuar. 

v. Mosrespektimi i paraqitjes estetike të ambienteve të jashtme, duke i ngarkuar 

ato fotografi apo objekte të ndryshme, përveç rastit kur vendosja e tyre në 

një vend të përcaktuar nga strukturat e Bashkisë, është e miratuar. 

vi. Nëse konstatohet se transportohen kafshë dhe shpendë, lëndë plasëse, apo të 

tjera që ndotin ambientin; 

vii. Mosvënia në funksionim e kondicionerit sipas urdhërit 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” 

viii. Mungesa e fikseve të zjarrit në mjet brenda afatit të përdorimit. 

ix. Mosrespektimi i kompletimit të mjetit me mjetet e ndihmës së shpejtë. 

x. Mungesa e afishimit të rregullores së miratuar të udhëtimit në automjet, në 

faqen e parë të së cilës, të jetë emërtimi i subjektit transportues, adresa, 

numri i telefonit, numri i liçensës, si dhe të jetë firmosur dhe vulosur nga 

Administratori i shoqërisë. 

xi. Mungesa e uniformës së fatorinos. 

xii. Mungesa e uniformës së shoferit. 

xiii. Mosshkrimi i informacionit përkatës tek dritaret e emergjencës. 

xiv. Konstatimi se mjeti është i papastër nga jashtë. 

xv. Konstatimi se mjeti është i papastër nga brenda. 

xvi. Mospajisja e udhëtarëve me biletë. 

xvii. Mosrespektimi i udhëtimeve falas. 

xviii. Mosrespektimi i tarifës së transportit. 

xix. Mosmirëmbajtja e ndriçimit të brendshëm. 
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xx. Mungesa e mbishkrimit “HYRJE” – “DALJE”. 

xxi. Mungesa e mbishkrimit  “MOS I FOL SHOFERIT”.  

xxii. Mungesa e mbishkrimit  “NDALOHET DUHANI”. 

xxiii. Mungesa e mbishkrimit  “VEND I REZERVUAR PËR INVALID”. 

xxiv. Mungesa e mbishkrimit  “VEND I REZERVUAR PËR GRA 

SHTATZËNA”. 

xxv. Mungesa e mbishkrimit  “VEND I REZERVUAR PËR TË MOSHUAR”. 

xxvi. Mungesa e hartës së intenerarit. 

xxvii. Dëmtime vizive të gjendjes së jashtme të mjetit. 

xxviii. Mosmirëmbajtja e sediljeve dhe dritareve.  

xxix. Përdorimi me tone të larta i radiove, apo magnetofonave. 

xxx. Mungesa e trekëndëshit të bllokimit rrugës, ndriçuesve portativ, apo 

gomës rezervë. 

 

 

6. Masat nё raport me shkeljet 

 

6.1 Nё pёrputhje me këtë urdhëresë Kryetari i Bashkisë - sipas kompetencave të 

përcaktuara në aktet ligjore, nënligjore, rregullatore dhe kësaj urdhëresë - nё rast të 

konstatimi kundёrvajtjesh administrative dhe mosekzekutimin e detyrimeve 

kontraktore nga operatori i licencuar (nё vijim referohen sё bashku dhe sipas 

konteksit si “shkelje”), me propozim të Komisionit Vlerësues merr masat e 

mёposhtme: 

 

i. heqja e pikёve liçensës sipas sistemit tё pikëzimit; 

ii. konfiskimin e sigurimit të përgjegjësisë profesionale; 

iii. pezullimi i mjeteve; 

iv. heqja e çertifikatave; 

v. heqja e liçencës; 

vi. konfiskimin e sigurimit të kontratës. 

 

6.2 Sipas procedurёs sё ndjekur masat e marra pёr ndёshkimin e shkeljeve tё 

konstatuara klasifikohen si: 

a. me masё ndёshkuese nё vend; 

b. me procedurë; 

c. me kusht penal sipas kontratёs.  

 

6.3 Sipas llojit tё dënimit masё nё vend konsiderohet: 

a. gjoba nё vend, e cila në momentin e krijimit të sistemit GPS ose SIT duhet të 

jetë e faktuar me anë të sistemit. 

b. pezullimi i mjeteve. 

 

6.4 Sipas llojit tё dënimit masa e marrё me procedurё konsiderohet:   

a. heqja e çertifikatave për mjetet; dhe 

b. heqja e licensës. 
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6.5 Sipas llojit tё dënimit masa e marrё nё ekzekutim tё kushtit penal sipas kontratёs do 

tё konsiderohet:  

a. heqja e pikёve tё licencёs; 

b. konfiskimin e sigurimit të përgjegjësisë profesionale; 

c. konfiskimin e sigurimit të kontratës. 

 

6.7 Dënimet dhe masat mund të jenë paralele dhe të integruara sipas natyrës dhe 

rëndësisë së shkeljes. Masat për çdo shkelje do merren sipas pёrcaktimeve të 

Aneksit 1 bashkëlidhur kësaj urdhërese. 

  
6.8 Paralele me masat me gjobë bëhet dhe heqja e pikëve, sipas Aneksit 1 bashkëlidhur 

kësaj Urdhërese. 

 

6.9 Të gjitha dënimet do ti referohen vetëm një license (linje transporti), pavarësisht 

nëse i njëjti operator mund të jetë pajisur me disa të tilla. 

  

 

6.10  Dёnimi me gjobё në vend  

 

6.10.1 Gjobat në vend do të aplikohen për shkeljet e parashikuara në vendimin e Këshillit 

Bashkiak përkatës për “Vendosjen e gjobave në vend ndaj subjekteve, për shkeljet 

e kryera në fushën e transportit rrugor” dhe sipas Ligjit nr. 8224, datë 15.05.1997, 

për “Organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë dhe komunës” (i 

ndryshuar), 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). 

 

6.10.2 Gjobat në vend aplikohen nga strukturat e kontrollit të transportit në Bashkinë e 

Shkodrës, nëpërmjet formateve tip të gjobave të miratuara për këtë qëllim. 

 

6.10.3 Këto gjoba shlyhen pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave 

Vendore, brenda afateve ligjore, në rast të kundërt aplikohet kamatëvonesa deri në 

shlyerjen e tyre. 

 

 

6.11 Dёnimi me heqjen e pikёve sipas sistemi të pikëzimit 

 

6.11.1  Performanca e shërbimit të ofruar nga operatori i liçencuar vlerësohet edhe 

nëpërmjet administrimit të një sistemi pikëzimi. Sistemi i pikëzimit është bonusi i 

pikëve me të cilat është i pajisur çdo linjë/operator linje në momentin e lidhjes së 

kontratës/dhënies së licencës. Pikët ruhen në rast se operatori i licencuar zbaton në 

mënyrë të përpiktë dhe të plotë kushtet e licencës/kontratës në operimin e linjës, 

duke krijuar një historik pozitiv dhe reputacion për shoqërinë e tij. Në të kundër, 

në rast se konstatohen shkelje gjatë operimit të linjës pikët zbriten në masën e 

përcaktuar në Aneksin 1 bashkëlidhur kësaj urdhërese.  
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6.11.2 Brenda një harku kohor i cili i korrespondon afatit të licencës linja/operatori i 

linjës ka një bonus prej 1000 pikësh, konsumimi i të cilëve passjell si pasojë 

ekstreme revokimin e liçensës dhe zgjidhjen e kontratës, sipas kritereve dhe 

mënyrave të përcaktuara në këtë urdhëresë.  

 

6.11.3 Sistemit i pikëzimit zbatohet vetëm pasi mbaron faza tranzitore e përcaktuar në 

kontratë, që korrespondon me momentin në të cilin operatori i linjës duhet të 

kishte kryer rinovimin e plotë të flotës/inventarit të mjeteve.  

6.11.4 Strukturat Monitoruese nëse konstatojnë shkeljet që i nënshtrohen masave me 

sistem pikëzim – sikurse përcaktuara në Aneksin 1  bashkёlidhur kësaj urdhërese - 

nëpërmjet mbajtjes së një akt-konstatimi/procesverbali sipas formatit të miratuar 

per këtë qëllim.    

 

6.11.5 Strukturat Monitoruese pasi konstatojnë një nga shkeljet e përcaktuara në Aneksin 

1   bashkёlidhur kësaj urdhërese, njoftojnë brenda 5 ditëve Komisionin Vlerësues 

dhe i propozojnë heqjen e pikëve. Ky njoftim i dërgohet edhe Operatorit të linjës, i 

cili brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit mund të paraqesë observacione e tij 

pranë Komisionit Vlerësues. Komisioni Vlerësues brenda 10 ditëve nga marrja e 

njoftimit nga Struktura Monitoruese vendos në lidhje me heqjen e pikëve dhe 

njofton menjëherë operatorin e linjës. 

 

6.11.6 Numri maksimal i pikëve që mund të hiqen gjatë një viti operimi që nga data e 

liçensimit të operatorit pa revokuar liçensën është 300 pikë (në vijim “pikët totale 

vjetore” ). 

 

6.11.7 Numri maksimal i pikëve që mund të hiqen gjatë pesë vjetësh ushtrim veprimtarie 

që nga data e liçensimit të operatorit pa revokuar liçensën është 1000 pikë (në 

vijim “pikët totale të licencës”). 

 

6.11.8 Komisioni i Vlerësimit, pas miratimit të Raportit të Vjetor, paralajmëron 

operatorin e linjës për shkeljet e konstatuara dhe merr masa si më poshtë: 

a. paralajmërimi i parë - i jepet operatorit nëse i janë hequr 180 pikë. Në këtë rast 

Komisioni i Vlerësimit bën vlerësimin e situatës dhe i propozon Kryetarit 

pezullimin e mjeteve dhe heqjen e çertifikatave, rast pas rasti, dhe sipas 

përcaktimeve të Aneksit 1, bashkёlidhur;  

b. paralajmërimi i dytë - i jepet operatorit nëse i janë hequr 220 pikë. Në këtë rast 

Komisioni i Vlerësimit bën vlerësimin e situatës dhe i propozon Kryetarit 

konfiskimin e sigurimit të përgjegjësisë profesionale; dhe  

c. propozim për revokim licence – i jepet operatorit nëse i janë hequr 300 pikë. Në 

këtë rast Komisioni i Vlerësimit bën vlerësimin e situatës dhe i propozon 

Kryetarit të Bashkisë revokimin e liçensës, konfiskimin e sigurimit të 

përgjegjësisë profesionale dhe konfiskimin e sigurimit të kontratës; 

(së bashku referuar si “paralajmërim vjetor”). 

 

6.11.9 Komisioni i Vlerësimit, paralelisht me paralajmërimet vjetore, bën paralajmërimet 

që lidhen me pikët totale të liçensës dhe merr masa si më poshtë: 
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a. paralajmërimi i parë - i jepet operatorit nëse i janë hequr 800 pikë. Në këtë rast 

Komisioni i Vlerësimit bën vlerësimin e situatës dhe i propozon Kryetarit 

pezullimin e mjeteve dhe heqjen e çertifikatave, rast pas rasti, dhe sipas 

përcaktimeve të Aneksit 1, bashkёlidhur; 

b. paralajmërimi i dytë - i jepet operatorit nëse i janë hequr 860 pikë. Në këtë rast 

Komisioni i Vlerësimit bën vlerësimin e situatës dhe i propozon Kryetarit 

pezullimin e mjeteve dhe heqjen e çertifikatave, rast pas rasti, dhe sipas 

përcaktimeve të Aneksit 1, bashkёlidhur; 

a. paralajmërimi i tretë - i jepet operatorit nëse i janë hequr 980 pikë. Në këtë rast 

Komisioni i Vlerësimit bën vlerësimin e situatës dhe i propozon Kryetarit 

konfiskimin e sigurimit të përgjegjësisë profesionale; dhe 

c. revokim licence – i jepet operatorit nëse i janë hequr mbi 1000 pikë. Në këtë rast 

Komisioni i Vlerësimit bën vlerësimin e situatës dhe i propozon Kryetarit të 

Bashkisë revokimin e liçensës, konfiskimin e sigurimit të përgjegjësisë 

profesionale dhe konfiskimin e sigurimit të kontratës. 

 

6.11.10 Nëse shkelja/et e konstatura nga Struktura/t Monitoruese çojnë në totalizimin e 

pikëve të përcaktuara në paragrafin 6.11.8 dhe 6.11.9 më sipër para miratimit të 

Raportit Vjetor, atëherë Komisioni i Vlerësimit jep paralajmërimet dhe merr masat 

e pëcaktuara në pikën 6.11.8 dhe 6.11.9 më sipër me të marr njoftim nga Strukturat 

Monitoruese. 

 

6.11.11 Komisioni Vlerësues i propozon Kryetarit të Bashkisë amnistinë e pikëve në rastet 

e mëposhtme: 

a. 220 pikë të hequra brenda vitit;  

b. 860 pikë të hequra brenda afatit 5 vjeçar të liçencës. 

 

6.11.12 Pa cënuar sa më sipër Komisioni Vlerësues mbi bazën e një kërkesë me shkrim 

nga ana e operatorit, kërkesë e cila duhet të argumentohet, mund t’i propozojë 

Kryetarit të Bashkisë amnistinë e pikëve. Në të gjitha rastet e tjera Komisioni 

Vlerësues mund të propozojë amnistimin deri në  1/2 (gjysmën) e pikëve të 

hequra.  

 

 

6.12 Pezullimi i mjeteve  

 

6.12.1 Pezullimi i mjeteve që nuk përmbushin kriteret e kërkuara/domosdoshme për 

shërbimin e transportit publik të udhëtarëve, aplikohet si masë paralajmëruese për 

revokimin e liçensës sikurse është përcaktuar në Aneksin 1 bashkёlidhur kësaj 

urdhërese. 

 

6.12.2 Pezullimi i mjeteve është i përkohshëm dhe zgjat deri në përmbushjen e kritereve 

të kërkuara/domosdoshme për ofrimin e shërbimit të transportit publik të 

udhëtarëve. Në të gjitha rastet mjetet e pezulluara duhet të zëvendësohen 

menjëherë nga operatori me mjete të çertifikuara rezervë ose me mjete të reja të 

çertifikuara nëse është e mundur. 
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6.12.3 Kjo masë aplikohet në mënyrë paralele dhe të integruar me masat e tjera, sikurse 

është përcaktuar në Aneksin 1 bashkёlidhur kësaj urdhërese. 

 

6.12.4 Struktura Monitoruese përgjegjëse pasi konstaton mospërmbushjen e kritereve të 

kërkuara/domosdoshme për mjetin, njofton menjëherë Komisionin Vlerësues. Ky 

njoftim i dërgohet edhe Operatorit të linjës, i cili brenda 5 ditëve nga marrja e 

njoftimit mund të paraqes observacione e tij pranë Komisionit Vlerësues. 

Komisioni Vlerësues brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit nga Struktura 

Monitoruese bën vlerësimin e situatës dhe i propozon Kryetarit të Bashkisë 

pezullimin e mjetit dhe njofton menjëherë operatorin e linjës. Kjo masë ankimohet 

në rrugë administrative sipas Ligjit nr. 44/2015, datë 30.4.2015 “Kodi i 

procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë”.  

 

6.12.5 Pezullimi i mjetit/ve hiqet automatikisht vetëm pasi sektori përkatës në Bashki për 

liçensimin e mjeteve konfirmon me shkrim përshtatshmërinë e mjetit, duke ia 

komunikuar atë operatorit të liçencuar dhe Komisionit Vlerësues. 

 

 

6.13 Revokimi i çertifikatave 

 

6.13.1 Revokimi i çertifikatave të mjeteve që nuk përmbushin kriteret e 

kërkuara/domosdoshme për shërbimin e transportit publik të udhëtarëve, aplikohet 

si masë paralajmëruese për revokimin e liçensës sikurse përcaktuar në Aneksin 1 

bashkёlidhur kësaj urdhërese. 

 

6.13.2 Revokimi i çertifikatës së mjeteve është masë e përhershme dhe operatori i 

licencuar detyrohet të zëvendësojë mjetet të cilëve u janë hequr çertifikatat me 

mjete të tjera të çertifikuara, të cilët plotësojnë kriteret për ofrimin e shërbimit të 

transportit publik të udhëtarëve. 

 

6.13.3 Kjo masë aplikohet në mënyrë paralele dhe të integruar me masat e tjera, sikurse 

është përcaktuar në Aneksin 1 bashkёlidhur kësaj urdhërese. 

 

6.13.4 Struktura Monitoruese përgjegjëse pasi konstaton mospërmbushjen e kritereve të 

kërkuara/domosdoshme për mjetin, njofton menjëherë Komisionin Vlerësues. Ky 

njoftim i dërgohet edhe Operatorit të linjës, i cili brenda 5 ditëve nga marrja e 

njoftimit mund të paraqes observacione e tij pranë Komisionit Vlerësues. 

Komisioni Vlerësues brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit nga Struktura 

Monitoruese bën vlerësimin e situatës dhe i propozon Kryetarit të Bashkisë 

pezullimin e mjetit dhe njofton menjëherë operatorin e linjës. Kjo masë ankimohet 

në rrugë administrative sipas Ligjit nr. 44/2015, datë 30.4.2015 “Kodi i 

procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë”.  

 

 

6.14 Konfiskimi i sigurimeve 
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6.14.1 Të gjithë operatorët e liçencuar duhet të bëjnë sigurimin e përgjegjësisë 

profesionale (ose quajtur ndryshe sigurim i kontratës). Personi i cili do të sigurohet 

për përgjegjësi profesionale për çdo liçensë (linjë) është personi i cili është i 

pajisur me Çertifikatën e Kompetencës Profesionale dhe që drejton efektivisht 

veprimtarinë.  

 

6.14.2 Me propozim të Komisionit Vlerësues dhe vendim të Kryetarit të Bashkisë, 

sigurimi i përgjegjësisë profesionale konfiskohet, kur: 

a. operatorit i konstatohen shkelje dhe i hiqen 280 pikë gjatë një viti ushtrim 

veprimtarie (për një ose disa shkelje njëkohësisht, për çdo liçensë) dhe nuk është 

amnistuar; 

b. operatorit i konstatohen shkelje dhe i hiqen 980 pikë gjatë pesë viteve ushtrim 

veprimtarie (për një ose disa shkelje njëkohësisht, për çdo liçensë) dhe nuk është 

amnistuar.  

 

6.14.3 Brenda 15 ditëve nga data e konfiskimit të sigurimit të përgjegjësisë profesionale, 

operatori duhet të risigurohet dhe të paraqesë policën e re të sigurimit pranë 

strukturave përgjegjëse bashkiake.  

 

6.14.4 Konfiskimi i sigurimit të kontratës bëhet me propozim të Komisionit Vlerësues 

dhe vendim të Kryetarit të Bashkisë  njëkohësisht me vendimin për heqjen e 

liçensës. 

 

6.14.5 Kjo masë ankimohet në rrugë administrative sipas Ligjit nr. 44/2015, datë 

30.4.2015 “Kodi i procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë”. 

 

 

6.15 Revokimi i liçensës dhe zgjidhja e kontratës 

 

6.15.1 Si masë ndëshkuese ekstreme për shkeljet e konstatuara, sikurse përcaktuar nё 

Aneksin 1 bashkёlidhur kësaj urdhërese, aplikohet dhe revokimi (heqja) i liçensës 

dhe zgjidhja e kontratës. Kjo masë aplikohet rast pas rasti me propozim të 

Komisionit Vlerësues dhe vendim të Kryetarit të Bashkisë. 

 

6.15.2 Komisioni Vlerësues brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit nga Struktura 

Monitoruese ose gjatë hartimit të Raportit Paraprak/Vjetor të Vlerësimit bën 

vlerësimin e situatës dhe i propozon Kryetarit të Bashkisë revokimin e licences 

dhe zgjidhjen e kontratës dhe njofton menjëherë operatorin e linjës. Operatori i 

linjës brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit mund të paraqesë observacionet e tij 

pranë Komisionit Vlerësues. 

 

6.15.3 Kjo masë ankimohet në rrugë administrative sipas Ligjit nr. 44/2015, datë 

30.4.2015 “Kodi i procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë”.  

 

 

7 Vlerёsimi i Performancёs  
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7.1 Komisioni Vlerёsues në bazë të dokumentacionit që përmban dosja e çdo operatori 

linje lidhur me liçensimin, inspektimin e ushtruar (në të gjitha format fizike dhe 

elektronike), e raportimin kryen vlerësimin vjetor dhe pesëvjeçar të performancës 

së operatorit/ve të linjës. 

 

7.2 Si indikatorë kyç për vlerësim do të përdoren:  

a. Dokumentacioni i liçensimit të operatorëve, përfshirë konfirmimet e ndryshme 

të kërkuara; 

b. Raportimet e operatorëve, sistemeve elektronike dhe vlerësimet e raportimeve; 

c. Raportet e monitorimeve nga Strukturat Monitoruese (në të gjitha formave: 

terren, Sisteme GPS ose SIT); 

 

7.3 Vlerësimi i performancës vjetore do të përgatitet në formë raporti brenda 

gjashtëmujorit të parë të vitit pasardhës kalendarik dhe do t’u njoftohet zyrtarisht 

operatorëve. Vlerësimi i performancës pesëvjeçare do të përgatitet në formë raporti, 

brenda muajit të parafundit gjatë të cilit operatorëve u përfundon afati i vlefshmërisë 

së liçensës dhe i paraqitet Kryetarit të Bashkisë ose personave të autorizuar prej tij, 

për lëshimin e çertifikatës së performancës së vjetore të operatorit. 

 

 

8 Çertifikimi i performancës 

 

8.1 Çertifikimi i performancës bëhet për çdo operator dhe për secilën linjë me propozim 

të Komisionit Vlerësues dhe vendim të Kryetari i Bashkisë. 

 

8.2 Çertifikimi kryhet nëpërmjet lëshimit të Çertifikatës së Vlerësimit të Performancës 

së Operatorit në linjë.  

 

8.4 Çertifikimi i performancës së operatorëve është si më poshtë vijon: 

a. Performancë e shkëlqyer - kur operatorit ndёr tё tjera rezulton se i janë hequr më 

pak se 180 pikë; 

b. Performancë e pranueshme - kur operatorit ndёr tё tjera rezulton se i janë hequr 

deri në 200 pikë; 

c. Performancë e papranueshme - kur operatorit ndёr tё tjera rezulton se i janë 

hequr deri në 280 pikë. 

 

8.5 Lidhur me vlerësimin e performancës së operatorëve merren në konsideratë dhe 

amnistitë e parashikuara në këtë urdhëresë.  

 

8.6 Çertifikata e Vlerësimit të Performancës së Operatorit në Linjë, është dokument 

vlerësimi për rinovimin e liçensave në linjë. 

 

8.7 Të gjithë operatorët e vlerësuar me performancë të papranueshme nuk u rinovohen 

liçenca për linjën përkatëse të operuar prej tyre. 
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9 Zbatimi nga operatorët e liçensuar para daljes së vendimit 

 

9.1 Vlerësimi i performancës në pikë do të ndiqet për periudhën pas hyrjes në fuqi të 

kësaj urdhërese, duke konsideruar të paprekura pikët e mbledhura gjatё periudhës qё 

i paraprin hyrjes në fuqi të vendimit, për operatorët të cilët janë liçensuar para daljes 

së kësaj urdhërese. 

 

 

 

 


