
NA KONTAKTONI

 email: qendrakonsumatorishqiptar@gmail.com

L.11, Rr. Kumini, Pall 1319, Durrës

Të dashur konsumatorë! 
Nëse ju vëreni se transporti qytetas në 
bashkinë në të cilën ju jetoni ka problematika 
ju duhet të ANKOHENI pranë:
Ÿ Zyrës për Mbrojtjen e Konsumatorëve në 

bashki;
Ÿ Kryetarit të Bashkisë;
Ÿ Këshillit Bashkiak.
Nëse ju nevojitet ndihmë ligjore për ndjekjen 
e problematikave të hasura, ju lutemi 
drejtohuni:
Ÿ Një avokati të licencuar;
Ÿ Organizatave jotimprurëse që veprojnë 

në kuadër të mbrojtjes së konsumatorëve;
Ÿ Ndërmjetësit të licencuar;
Ÿ Zyrave të ndihmës juridike falas.

TRANSNPORTI 

QYTETAS

Kjo fletëpalosje u realizua në kuadër të projektit 
“Indeksi i Konsumatorit Vendor", financuar nga Lëviz Albania.



Të dashur konsumatorë! 

Funksioni i transporti qytetas është një 

funksion që ushtrohet nga vetë bashkitë pa 

ndërhyrjen e pushtetit qendror. Ai rregullohet 

nëpërmjet:

Ÿ Ligjit nr.8308, datë 18.03.1998 për 

“Transportet rrugore” dhe aktet nënligjore 

në zbatim të tij;

Ÿ Ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore” (I ndryshuar).

BASHKIA MUND TA REALIZOJË 
TRANSPORTIN QYTETAS NËPËRMJET:

Ÿ Licencimin e shoqërisë tregtare për të kryer 
transportin – licencimi realizohet nga 
Kryetari i Bashkisë.

Ÿ Miratimin e standardeve për shërbimin e 
ofruar – me propozim të Kryetarit të 
Bashkisë dhe miratim të Këshillit Bashkiak.

Ÿ Përzgjedh me një garë të hapur dhe 
publike shoqëritë tregtare që realizojnë 
shërbimin – Kryetari i Bashkisë.

Ÿ Nënshkrimin e kontratës me shoqërinë 
tregtare të licencuar, në të cilën 
përcaktohen standardet e shërbimit dhe 
detyrimet që shoqëria duhet të përmbushë 
– Kryetari i Bashkisë.

Ÿ Miratimin e itinerarit të linjës së transportit 
qytetas, stacionet e qëndrimit në vajtje dhe 
në kthim, frekuencat, oraret për ditët e 
javës, pushimit dhe festat zyrtare.

Ÿ Përcaktimin e kushteve teknike dhe të 
komoditetit të sigurisë për mjetet e 
transportit në linjë.

Ÿ Miratimin e çmimit të biletës dhe aboneve 
për qytetarët.

BASHKIA NË KUADËR 

TË REALIZIMIT 

TË KËTIJ FUNKSIONI 

KA PËR DETYRË:

Ÿ Shoqërisë tregtare në pronësi të saj;

Ÿ Shoqërisë tregtare të licencuar prej 

bashkisë.


