
                                         

 

          Bileta &Aboneja 

 

 Çdo pasagjer duhet të pajiset me biletë për udhëtimin e përshkruar, e cila  shërben si 

provë për ekzistencën e “kontratës së transportit” 

 Në transportin publik qytetës përdoren dy lloj biletash: 

➢ Bileta tatimore për disa udhëtime; 

➢ Bileta e pajtimit mujor për transportin qytetës ose ndryshe e njohur me termin: 

 “abone”. 

➢ Biletat e transportit të pasagjerëve mund të jenë në format letër, me çmim të parashtypur 

ose elektronik, por, në çdo rast, përmbajnë të paktën të dhëna për: 

  a) gjatësinë e udhëtimit në km;  

  b) çmimin për km;  

  c) numrin e serisë;  

  ç) emrin e operatorit të transportit;  

  d) datën dhe kohën e nisjes; 

   dh) pjesën e biletës (dëshminë/etiketën) për bagazhin e udhëtarit.  

 

➢ Bileta e pajtimit mujor për transportin qytetës ose ndryshe e njohur me termin: “abone” 

përmban këto elementë: 

 

a) Në krye të saj ka të shënuar: “Republika e Shqipërisë, Ministria e Financave 

 dhe Ekonomisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve” dhe përmban një 

 shirit sigurie. 

b) Në mes të biletës, duke filluar nga e majta shënohen:  

o Muaji i vlefshmërisë me numër natyror;  

o Bashkia ku është e vlefshme bileta (shembull, Bashkia Tiranë); 

o Lloji i transportit (transport qytetas);  

o Vendi që do të plotësohet me emër/mbiemër dhe fotografi të përdoruesit.  

 



c)  Në pjesën e poshtme, majtas, të biletës së pajtimit mujor shënohen:  

o Çmimi i biletës me numra natyrorë dhe monedha (në lekë);  

o Lloji i bletës së pajtimit mujor (e përgjithshme/ studenti/linja “emërtesa 

  e linjës” etj.); 

o Muaji me shkrim; 

o Viti me numra natyrorë.  

 

d)  Ndërsa, në krahun e djathtë, njëra nën tjetrën, shënohen përkatësisht, vendi 

 për: 

o “Nr. ID”;  

o   Numri i biletës 

o “Shtypshkronja e Letrave me Vlerë, Tiranë” 

 

 Biletat blihen në terminalin e autobusëve, në autobus, në agjenci ose në çdo vend tjetër, 

të cilit operatori i transportit i ka dhënë të drejtën për shitje. Në rastin e transportit publik 

qytetës biletat blihen në autobus/urban ose pranë stacionit të autobusave. 

 

 Nëse pasagjerit i kërkohet të paraqesë biletën e udhëtimit ka detyrimin t’ia paraqesë 

personit të autorizuar nga operatori i transportit ose të organeve të kontrollit në rrugë.  

 

 Tarifat e aplikuara në bileta nga transportuesit do t'i ofrohen të gjithëve duke shmangur 

çdo diskriminim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë. 

 

Modeli i biletës: 

 

Modeli i biletës së pajtimit mujor- Abonesë: 



 

 

Burimi: 

• Ligji nr. 8308, datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar; 

• Vendim nr. 85, datë 08.02.2017 “Për përcaktimin e rregullave për prodhimin, 

 shpërndarjen dhe pajisjen e udhëtarëve me bileta transporti rrugor; 

• Udhëzim nr. 3743, datë 10.7.2017 “Mbi modelet dhe standartet e biletave të 

 transportit rrugor të udhëtarëve”; 

• Rregullore (BE) nr. 181/2011 e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, 16 

 Shkurt 2011 “Në lidhje me të drejtat e pasagjerëve në transportin me autobus.” 

 

 


