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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

 

Nr._____ Prot                                                    Shkodër, më  ____.____.2019 

 

 

Lënda:     Kthim  përgjigje kërkesës për informacion. 

 

Drejtuar:  ___________________ 

     Lagja: __________________________, Shkodër 

 

E nderuar! 

Në   përgjigje  suajës  datë 17.06.2019,  ju  vejmë  në  dijeni: 

Kompetencat e  Bashkisë janë të përcaktuara në ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore”, Neni 23. Funksionet e Bashkive në fushën e Infrastrukturës dhe Shërbimeve 

Publike ku shprehet:                         

Në fushën e Infrastrukturës dhe Shërbimeve Publike, bashkitë janë përgjegjëse në territorin 

e juridiksionit të tyre për    pika 6    Transporti publik vendor. 

Transporti publik vendor realizohet përmes transportit urban (qytetës)  dhe transportit 

interurban (rrethqytetës). Në shërbimin e rregullt qytetës për transportin e udhëtarëve 

aktualisht operojmë me 2  linjat:      

 Bahçallek - Fermentim – Bahçallek       

 Shkodër - Shirokë – Zogaj - Shkodër  

 

Në shërbimin e rregullt rrethqytetës për transportin e udhëtarëve aktualisht operojmë me  

linjat:           

 Shkodër – Velipojë – Shkodër             

 Shkodër – Ana Malit – Shkodër     

 Shkodër – Postribë – Shkodër     

 Shkodër – Shalë – Shkodër                    

 Shkodër – Dajç – Shkodër      

 Trush - Shkodër – Trush                                  

 Guri Zi – Shkodër – Guri Zi      
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 Shkodër - Grudë e Re - Guci e Re - Shkodër               

 Shkodër-Shtoj i Ri-Shtoj i Vjetër- Shkodër 

 Shkodër-Bleran-Bardhaj- Shkodër                 

 

Subjektet që kryen veprimtarinë janë subjekte juridike ose fzike me operator privat, të përzgjedhur 

me konkurs publik, bazuar në Ligjin nr.8308, date 18.03.1998 “ Për transportet rrugore” (të 

ndryshuar), Udhëzimin nr. 5627, date 18.11.2016 “Pёr përcaktimin e kritereve, rregullave dhe 

dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në 

transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit” (i ndryshuar).  Licenca dhe çertifikatat e mjeteve me 

te cilat kryhet shërbimi lëshohet nga Bashkia me afat velefshmërie 10 vjet, ndërsa për çertifikatat 

është 1-5 vjet sipas kërkesës së operatorit. 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          KRYETAR 

 

                                                                                                                        Voltana Ademi 

 

 

 

 
    

 

                                                                                                                          


