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RREGULLORJA
E

UDHËTIMIT NË TRANSPORTIN PUBLIK
QYTETËS

 
Referuar akteve ligjore në fuqi dhe kontratave të lidhura me
Bashkinë Tiranë, çdo operatorë që ofron shërbimin e transportit
public qytetas është idetyruar të hartojë një rregullore të
brendshme, e cila miratohet brenda 30 ditëve nga Bashkia
Tiranë.

Qendra ALTERUM pas marrjes së rregulloreve në rrugë zyrtare
nga Bashkia Tiranë të shoqërive që ofrojnë shërbimin e
transportit publik në qytetin e Tiranës dhe shqyrtimit të tyre,
konstaton që rregulloret kanë përmbajtje të ngjashme dhe
kryesisht parashikojnë rregullat e transportit të udhëtarëve
gjatë udhëtimit; mënyra e komunikimit midis operatorëve dhe
udhëtarëve, parkimi dhe mirëmbajtja e autobusave, detyrat e
personelit (përgjegjësit, shoferit, fatorino, kontrrollori),
komoditeti në udhëtim etj.

Rrregulloret janë të ndara në KRE dhe përmbajnë:

I. INFORMACION TË PËRMBLEDHUR TË SHOQËRISË QË OFRON SHËRBIMIN, BAZËN   
LIGJORE MBI TË CILËN OFROHET SHËRBIMIN DHE STRUKTURËN;

II. INFORMACION MBI LINJËN DHE STACIONET; 

III. INFORMACION MBI MASAT PËR SIGURIMIN E UDHËTARËVE GJATË UDHËTIMIT

IV. RREGULLA PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE
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I. INFORMACION TË PËRMBLEDHUR TË SHOQËRISË QË OFRON SHËRBIMIN, BAZËN LIGJORE
MBI TË CILËN OFROHET SHËRBIMIN DHE STRUKTURËN

i. Çdo rregullore përmban informacion në lidhje me emrin e shoqërisë, licensën ,
datën e  kontratës së shërbimi të lidhur me Bashkinë Tiranë.

ii. Struktura e shoqërisë që ofron shërbimin e transportit publik është:

    A. ADMINISTRATA:

       1. Administratori;
       2. Drejtuesi Teknik i Veprimtarisë;
       3. Përgjegjësi Financës;
       4. Specialisti Teknik;
       5. Përgjegjës Linje;
       6. Përgjegjës Parku.

    B. PUNONJËS TË TJERË:

      1. Punëtor mirëmbajtje;
      2. Shofer;
      3. Faturino.

Në rregullore janë parashikuar detyrat e secilit punonjës sipas strukturës
të përcaktuar më lart. Në mënyrë të përmbledhur po parashtrojmë të
drejtat dhe detyrat e drejtuesit të autobusit (shoferit) dhe faturinos:
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Të paraqitet në punë 10 minuta para orarit të përcaktuar në grafik,
për fillimin e lëvizjes;

Të ketë në gjendje të rregullt teknike automjetin dhe të jetë i
pajisur me fletë udhëtimi, të firmosur nga kolaudatori në çdo 3
ditë;

Të kontrollojë gomat, sinjalet, sistemin e drejtimit dhe frenimit;

Të mbajë në mënyrë të rregullt në mjet të gjithë dokumentat e
përcaktuar me ligj;

Të plotësojë e të firmosë në rregull fletën e punës, pas çdo cikli;

Të respektojë me përpikmëri grafikun e lëvizjes;

Të mbajë të pastër e të pajisur me tabelat e shënimet e
nevojshme, autobusin që ka në përdorim;

Në rast pamundësie për tu paraqitur në punë, të lajmërojë 2-3 orë
përpara, dispecerinë e linjës;

Të mos dalë nga linja për asnjë arsye, pa lajmëruar paraprakisht
dispecerinë dhe pa marrë miratimin e tij;

Të ndalojë autobusin vetëm në vendqëndrimet e caktuara;

Shoferi i turnit të parë, të mos largohet nga puna pa u paraqitur
zëvëndësuesi;

Në kohën e ndërrimit të turneve, shoferat i lënë shënimet njëri-
tjetrit në librin e raporteve teknike, lidhur me gjendjen teknike
të automjetit;

Të sillet në mënyrë të kulturuar me qytetarët gjatë kohës së
punës;

Gjatë udhëtimit të zbatojë rregullat e Kodit Rrugor;

Të mos parakalojë gjatë rrugës autobuzin e rradhës;

Në punë të paraqitet me veshje të përshtatshme;

Të zbatojë me korrektësi disiplinën në punë, grafikun e pushimit
dhe të shërbimit të autobusit.

Detyrat e shoferit:
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Të paraqitet në punë 10 minuta përpara orarit të përcaktuar në grafik për
fillimin e lëvizjes;

Të pajisë me biletë udhëtimi, me përjashtim të personave të përcaktuar me
ligj dhe në këtë rregullore. Mospajisja me biletë e udhetarit e detyron të
paguaj pesë fishin e çmimit të biletës;

Të kontrollojë saktësinë e aboneve/librezave dhe të bllokojë ato që janë të
parregullta;

Të kontrollojë dhe të firmosë fletën e punës pas çdo cikli;

Të evdentojë dhe raportojë të ardhurat ditore në fund të turnit;

Të sillet në mënyrë të kulturuar me udhëtarët.

Të mbajë pastër ambientin e brendshëm të autobuzit;

 Duhet të parraqitet në punë i rregullt (veshje serioze, i rruar, i larë etj);

Të kërkojë nga udhëtarët respektimin e dispozitave të rregullores së miratuar nga

shoqëria e transportit;

Ndalohet kategorikisht pirja e duhanit në autobus si për personelin ashtu edhe për

pasagjerët;

Ndalohet konsumimi i pijeve alkoolike gjatë orarit të punës;

Në bashkëpunim me shoferin, të kërkojë zbatimin e rregullave të hypjes dhe zbritjes

së pasagjerëve në autobus.

DETYRAT E FATORINOS:
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 Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë;
Ligji nr. 8308, datë 18.03.1998  "Për transportet Rrugore", i ndryshuar;
Ligji nr. 10076, datë 12.02.2009  "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"
(shfuqizuar me ligjin 32/2021);
Ligji nr. 8626, datë 22.06.2000  "Për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik", i
ndryshuar;
Ligji nr. 7889, datë 14.12.1994 "Për statusin e invalidit të punës", i ndryshuar;
Ligji nr. 8098, datë 28.03.1996 "Për statusin e të verbërit", i ndryshuar
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 325 datë 19.03.2008 "Mbi rregullat për pranimin në
veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor, të mallrave dhe të udhëtarëve, si dhe
njohja e dokumenteve zyrtare, të caktuar për këta operatorë", i ndryshuar;
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1243 datë 10.09.2008 "Mbi miratimin e rregullores për
organizimin e kohës së punës të personave që kryejnë transport rrugor, për orët e
drejtuesve të mjeteve dhe pajisjet e regjistrimit";
Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 13 datë 15.01.2010 "Për vednosjen e gjobave në vend ndaj
subjekteve, për shkeljet e kryera në fushën e transportit rrugor";
10. Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 66 datë 30.12.2015 "Për indeksimin e tarifave të
transportit qytetës në Bashkinë e Tiranës";
Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 39 datë 23.05.2016 "Për përcaktimin e linjave të
transportit qytetës dhe rrethqytetës të udhëtarëve në Bashkinë e Tiranës, mënyrën e
organizimit të shërbimit dhe përcaktimin e stacioneve të qëndrimit të autobusëve të
shërbimit në këto linja";
Udhëzimi nr.5627, datë 18.11.2016, të ministrit të Punëve Publike të Transportit dhe
Telekomunikacionit “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për
lëshimin e liçensave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimatarisë në transportit
rrugor të udhëtarëve brenda vendit”, i ndryshuar;
Udhëzimi nr.1649, datë 16.08.1999, të ministrit të Punëve Publike të Transportit dhe
Telekomunikacionit “Mbi plotësimin e kushteve të veçanta në transportin rrugor të
udhëtarëve”, i ndryshuar;
Udhëzimi nr.1, datë 28.01.2009, të ministrit të Punëve Publike të Transportit dhe
Telekomunikacionit “Për pajisjen me certifikatën e kompetencës profesionale të
drejtuesit të veprimtarisë së operatorit të transportit rrugor” i ndryshuar;
Urdhëresën nr.27458 datë 13.06.2016 të Kryetarit të Bashkisë “Për monitorimin,
inspektimin, raportimin dhe vlerësimin e performancës në shërbimin publik të
transportit qytetës të udhëtarëve dhe zbatimin e masave për shkeljet e kontratës të
transportit qytetës”, të ndryshuar;
Urdhëresën nr. 27514 datë 13.09.2016 të Kryetarit të Bashkisë “Për procedurat dhe
kriteret e përzgjedhjes së operatorëve për linjat e transportit qytetas të udhëtarëve, si
dhe rinovimin e licensave për këto linja”, i ndryshuar.

III.  BAZA LIGJORE,  MBI  TË  CILËN  OFROHET SHËRBIMI I TRANSPORTIT PUBLIK ËSHTË:
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II. INFORMACION MBI LINJËN DHE STACIONET 

Në çdo Rregullore është përcaktuar linja dhe stacionet ku shoqëria
operon dhe ofron shërbimin e transportit publik.

Në mënyrë që të orientohen sa më saktë qytetarët, rregulloret
kërkojnë që të vendoset harta e qytetit, e ilustruar me stacionet
përkatëse.

Bazuar në aktet ligjore në fuqi, duhet të merren masa për vendosjen
e tabelave me informacion të plotë mbi linjën, stacionin, oraret dhe
frekuencat, në mënyrë të veçantë në stacionet që ndalojnë disa linja
Në linkun https://busandthecity.al/stacionet-e-linjave/ do të gjeni
stacionet për çdo linjë të transportit publik që operon në qytetin e
Tiranës.

III. INFORMACION MBI MASAT PËR SIGURIMIN E UDHËTARËVE GJATË UDHËTIMIT

Treguesit hyrjes/dalje;

Hartën e linjës;

Mbishkrimet për vendin e rezervuar për gratë shtatzanë, invalidët dhe të moshuarit;

Treguesi për numrin e vendev të ulur dhe në këmbë;

Mbishkrimet elektronike me LED.

Në lidhje me sigurimin e udhëtarëve gjatë udhëtimit, në rregullore parashikohet
se:

a. Mjetet e posaçme të udhëtimit janë të pajisura me sisteme mbrojtjese
sigurie;

b. Autobusat janë të pajisur me:
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c. Janë të pajisur me kutinë e ndihmës së shpejtë dhe fikse e zgjarrit.

d. Janë të pajisur me dritare dhe dalje emergjence.

e. Dyert janë të mbyllura dhe të hapura në mënyrë automatike.

f. Transporti i mjeteve plasëse, veglave të punës dhe kafshëve është i ndaluar.

g. Ngjyrat e secilës linje janë uniforme (për efekt identifikimi).  

i. Dyshemeja, tavani, dhe paretet janë te siguruara për të përballuar
hermecitetin. Tubot mbajtës janë në gjendje optimale.



a. Autobusët plotësojnë kushtet për të siguruar ajër të kondicionuar

nëpërmjet sistemeve të ventilimit dhe kondicionimit (me temp +-25°C).

b. Autobusët ofrojnë një shërbim në gjendje të higjenike, duke qenë se

rregulloret përcaktojnë detyrimin për pastrim të përditshëm (brenda

dhe jashtë).

c. Mjetet e linjës ofrojnë një hapësirë të veçantë për subjekte të

posaçme si: gratë shtatzëna, invalidët. Për sigurimin e kësaj të drejte,

rregulloret, ngarkojnë fatorinot.

NË LIDHJE ME KUSHTET E UDHËTIMIT PËRCAKTOHET SE:
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a. Çdo linjë ka mjetet e saja të dedikuara transportit, të cilat janë enkas për të

ofruar shërbimin e transportit.

b. Qytetarët kanë të drejtën dhe fatorinot kanë detyrimin për të pajisuar

konsumatorët e transportit publik me biletë.

c. Çdo mjet, i çdo linjë të transportit, ngarkohet për të ekspozuar në një vend të

dukshëm, numrin e autobusit, të udhëtoj duke respektuar numrin rendor dhe të

mos bëj parakalime.

d. Autobusi ka të drejtën për të ndaluar dhe respektuar stacionet përkatëse dhe

e ka të ndaluar të ndalojë në stacione të reja, të ndryshme nga ato të përcaktuara

në kontratë.

e. Shoqëritë përkatëse ngarkohen me organizimin e seminareve/trajnimeve dhe

instruktimeve mbi zbatimin e këtyre rregullave.

f. Objekte apo materiale me karakter pornografik konsiderohen si të ndaluara.

g. Në mjediset e brendshme të mjetet, në afërsi me shoferin duhet të vendoset

tabela me shprehje, “Mos i fol shoferit”, “Ndalohet Duhani”, “Merre dhe ruajë

biletën deri në fund të udhëtimit”. Këto rregulla vlejnë për të gjithë, duke

përfshire dhe stafin e shërbimit publik.

gj. Çdo autobus duhet të jetë i pajisur me tabela, që I refeohen tabelave të

emergjencave, tabela hyrje dalje etj.
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IV. RREGULLA PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE



1. Të kërkojnë nga fatorinoja biletën e udhëtimit.

2. Te përdorë ndenjëset, kur ato nuk janë të rezervuara.

3. Të kërkojnë ndalimin e autobuzit në stacionin përkatës.

4. Të kërkojnë nisjen e autobuzit në kohën e caktuar sipas grafikut të

paraqitur në çdo stacion.

5. Të ankohen në drejtorine ë shoqërisë, për veprimet e parregullta të

shoferave dhe fatorinove. Adresa dhe numrat telefonik përkatës mund të

merren në panelet informues brenda në autobus.

6. Të hipin në autopbus vetëm kur është i ndaluar në staion, të mos hipin

kur ai është në lëvizje.

7. Të hipin me radhë dhe të lejojnë që të himin më parë gratë shtatzëna, të

moshuarit, invalidët dhe fëmijët.

8. Të zënë vende në mënyrë të tillë në autobus që të mos kufizojnë

lirshmërinë e lëvizjes së drejtuesit të autobuzit dhe fatorinos dhe dhe të

mos i pengojnë atyre pamjen. Në rast se të gjitha vendet në autobus janë të

zëna duhet të lëshojnë karriken të moshuarve, grave shtatzëna, personave

me fëmijë të vegjël në krahë, invalidëve ose të sëmurëve. (fatorino ka për

detyrë të bëjë me dije pasagjerët për sa shkruhet në këtë pikë).

V. TË DREJTAT DHE DETYRAT E UDHËTARËVE
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9. Të blejnë biletën dhe ta ruajnë atë deri në fund të

udhëtimit/të tregojnë abonenë tek fatorino. Mosmbajtja e

biletës gjatë udhëtimit ngarkon me gjobë sipas ligjeve

përkatëse.

10. Të zbatojë kërkesat e fatorinos.

11. Të mos përdoren ndenjëset e rezervuara për gratë

shtatzëna dhe me fëmijë të vegjël, për invalidët dhe të

moshuarit.

12. Sipas mundësisë të lënë të lirë kalimin në autobus.

13. Kur autobuzi është shumë i ngarkuar duhet të përgatiten

me kohë për të zbritur (fatorino informon për stacionin e

ardhshëm).

14. Të mos pinë duhan.

15. Të mos flasin me zë të lartë.

16. Të mos transportojnë mjete të ndaluara të përmenduara në

këtë rregullore.

17. Të mos i flasin shoferit gjatë udhëtimit.

18. Të mos hedhin mbeturina në autobus
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LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË

TRANSPORT TË SIGURT
 
 
 
 


