
 

 

   PËRKUFIZIME NË FUSHËN E TRASNPORTIT 

PUBLIK 

 

✓ “Transporti qytetës” është një shërbim i veçantë që plotëson nevojat e popullsisë së një 

qyteti, duke kryer shërbim të rregullt me autobusë brenda vijave kufizuese të tij ose 

duke lidhur qendra të rëndësishme ekonomike dhe sociale me pjesët e tjera të qytetit. 

 

✓ “Autobus” është mjet motorik i prodhuar vetëm për transportin e udhëtarëve me më 

shumë e 8 vende të ulura, përveç atij të drejtuesit të automjeti 

 

✓ "Biletë" nënkupton një dokument të vlefshëm ose dëshmi të tjera të ekzistëncës së 

kontratës së transportit; 

 

✓ "Kontratë transporti" nënkupton një kontratë transporti ndërmjet transportuesit dhe 

pasagjerit për sigurimin e një ose më shumë shërbimeve të rregullta ose të rastësishme; 

 

✓ "Transportues" do të thotë një person fizik ose juridik, i ndryshëm nga një turne 

operator, agjent udhëtimesh ose shitës biletash, që ofron transport me shërbime të 

rregullta ose të rastësishme për publikun e gjerë. 

 

✓ “Pasagjer” janë personat që udhëtojnë me njërin nga mjetet e transportit të destinuara 

për transportin publik, pavarësisht nëse kanë blerë një biletë, përfshirë personat që kanë 

të drejtë të udhëtojnë pa pagesë, si dhe personat të cilët ndodhen në territorin e stacionit, 

të molit, portit, aeroportit ose pranë mjeteve të transportit, para se të hipin ose janë duke 

zbritur, të cilët kanë qëllim të udhëtojnë ose që kanë udhëtuar me njërin nga mjetet e 

transportit, me përjashtim të personave të punësuar në mjetin e transportit. 

 

✓ "Shitësi i biletave" nënkupton çdo ndërmjetës që përfundon kontratat e transportit në 

emër të një transportuesi. 

 



✓ "Kushtet e aksesit" nënkupton standardet, udhëzimet përkatëse dhe informacion mbi 

aksesin e autobusëve dhe/ose të terminaleve të përcaktuara, duke përfshirë pajisjet e 

përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara. 

 

✓ "Stacion autobusi" nënkupton ku sipas itinerarit të specifikuar është një vend i 

planifikuar për të ndaluar ose për të hipur ose zbritur pasagjerët. 

 

✓ “Sistemet Inteligjente në Transport” ose “SIT” nënkupton sistemet, në të cilat 

teknologjitë e informacionit dhe komunikimit zbatohen në fushën e transportit rrugor, 

që përfshin infra-strukturën, mjetet dhe përdoruesit, dhe në menaxhimin e trafikut dhe 

të lëvizshmërisë, si dhe për lidhjen me metodat e tjera të transportit. 

 

✓ 'Vonesë' nënkupton një diferencë midis kohës së rregullt të shërbimit që ishte i 

planifikuar të nisej, në përputhje me orarin e publikuar dhe kohën e nisjes së tij; 

 

➢ Burimi: 

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

• Ligji nr.32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” 

• 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..” 

 


