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1.1. Objektivi i Politikës së Shërbimit 
Përmirësimi i levizshmerisë urbane për 

një siguri dhe cilësi jetesë më të mirë. 
  

1.1.A. Produkti 
Rruge lokale urbane me sinjalistikë 

rrugore 
  

  Kodi i Projektit P04570.O1.A1   

  Përshkrimi i Produktit: 

Çdo vit përmirësojmë shërbimin e 

sinjalistikës horizontale dhe vertikale; 

vijëzimin e rrugëve kryesore të qytetit, 

vijëzimin e parkingjeve, parkingjet për 

persona me aftësi ndryshe, korsitë e 

biçikletave dhe vijëzime të këmbësorëve 

në degëzimet kryesore.  

Realizojmë zëvendësimin e sinjalistikës 

së dëmtuar si dhe plotësimin e saj në 

qytet dhe në njësitë administrative, 

kryesisht në plazhin e Velipojës.  

Për çdo vit realizojmë vendosjen e 

kufizuesve të shpejtësisë (bumeve).  

 

Shërbimin e sinjalistikës e realizojmë 

edhe në njësitë e tjera administrative 

kryesisht në Nj.A Velipojë, para fillimit 

të sezonit të plazhit, por edhe në zonat e 

banuara të njësive administrative GuriZi, 

Bërdicë, Postribë etj.  

Në të gjitha rrugët e rikonstruktuara me 

financimet e Bashkisë Shkodër është bërë 

plotësimi me sinjalistikë horizontale e 

vertikale sipas parashikimeve në projekt.  

  

  Njësia Matëse km   

  
  

2021 2022 2023 2024   

  Buxheti Plani Plani Plani   

  Sasia 150 155 160 165   

  Kosto totale (në mijë lekë) 7,637 9,637 7,637 7,637   

  Kosto për njësi (në mijë lekë) 50.9 62.2 47.7 46.3   

  Ndryshimi në % i Sasisë    3.3% 3.2% 3.1%   

  Ndryshimi në % i kostos totale    26.2% -20.8% 0.0%   

  Ndryshimi në % i kostos për njësi   22.1% -23.2% -3.0%   

1.2. Objektivi i Politikës së Shërbimit 

 Ofrimi i një shërbimi transporti publik 

cilësor në shërbim të qytetarëve të 

Bashkisë Shkodër. 

  

1.2.A. Produkti 
Udhëtarë që përdorin linjat e transportit 

publik  
  

  Kodi i Projektit P04570.O2.A1   
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  Përshkrimi i Produktit: 

Shërbimi urban qytetas realizohet në 

linjat:  

Linja 1 (Bahçallëk- Fermentim- 

Bahçallëk) e cila realizohet me 50 cikle 

në ditë me frekuencë 15 minuta paradite 

dhe 25 minuta pasdite.  

Linja 2 (Qendër- Shirokë- Zogaj) e cila 

shërbehet 4 herë në ditë sipas orareve të 

miratuara, 3 nga të cilat me destinacion 

deri në Zogaj.  

Krahas shërbimit qytetas në Bashkinë 

Shkodër realizohet shërbimi rrethqytetës 

me linja të rregullta që lidhin Njësitë 

Administrative me Bashkinë Qendër. 

Shërbimi kryhet me operatorë ekonomik 

të liçencuar nga Bashkia Shkodër sipas 

frekuencave të miratuara 

  

  Njësia Matëse numër   

  
  

2021 2022 2023 2024   

  Buxheti Plani Plani Plani   

  Sasia 380,000 600,000 600,000 
600,00

0 
  

  Kosto totale (në mijë lekë) 3,000 1,000 1,000 1,000   

  Kosto për njësi (në mijë lekë) 0.0 0.0 0.0 0.0   

  Ndryshimi në % i Sasisë    57.9% 0.0% 0.0%   

  Ndryshimi në % i kostos totale    -66.7% 0.0% 0.0%   

  Ndryshimi në % i kostos për njësi   -78.9% 0.0% 0.0%   
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