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I. HYRJE 

Ky rapot u përgatit nga Qendra ALTERUM në kuadër të projektit 

“Transporti Publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve 

në vendim-marrje”, me mbështetjen e Lëviz Albania, një projekt i 

Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.  

Përdorimi i transportit publik urban, është zgjedhje e detyruar e çdo 

dite, për më shumë se 200,000 qytetarë, ku pjesa më e madhe, rreth 

64.7%, udhëton me biletë një-përdorimshe dhe një pjesë më e vogël 

përdorin abonetë, librezat etj.1 Sondazhet, barometrat matës dhe 

vëzhgues që kanë monitoruar shërbimin e transportit publik ndër 

vite, tregojnë se ky shërbim është jetik për shumicën e popullsisë, 

veçanërisht për grupet e margjinalizuara si shtresat në nevojë, të 

moshuarit, komunitetet romë dhe egjyptian etj.  

Që prej vitit 2013 shërbimi i transportit publik urban në Tiranë 

realizohet vetëm nga operatorë privatë. Aktualisht janë 11 operatorë 

privatë të cilët realizojnë shërbimin e transportit urban në 16 linja të 

ndryshme të autobusëve, të cilat kalojnë nga periferia në qendrën e 

1Shih https://opendata.tirana.al/transporti/; Plani i Lëvizshmërisë së 
Qëndrueshme për Bashkinë e Tiranës, Vol.I Shkurt 2020, aksesuar: 
https://tirana.al/faqe/plani-i-levizshmerise-se-qendrueshme-urbane-per-
bashkine-tirane. 
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qytetit si edhe disa linja të tjera për ish-komunat e Tiranës si Linzë, 

Mjull-Bathore, Bërzhitë, Shëngjergj etj.2 

Ndonëse konsiderohet si një nga motorët më të rëndësishëm që vënë 

në lëvizje jetën ekonomike, sociale etj., shërbimi urban në të gjitha 

qytetet e Shqipërisë, por veçanërisht në Bashkinë e Tiranës, ku jeton 

dhe pjesa më e madhe e popullsisë së vendit është problematik, duke 

ndikuar drejtëpërdrejtë në cilësinë e jetës së qytetarëve. 

Standartizimi, rritja e cilësisë dhe sigurisë në shërbimin e transportit 

publik është një sfidë që kërkon përfshirjen e të gjithë aktorëve, si 

institucionet publike, operatorët që ofrojnë shërbimin e transportit 

publik dhe qytetarët që janë përdorues dhe përfitues të këtij 

shërbimi. 

Në rastin e transportit publik, urban dhe ndërurban, raporti midis 

palëve kontraktuale rregullohet midis ofruesit të shërbimit, 

operatorit të transportit dhe udhëtarit si përfitues i tij, që merr 

cilësinë e konsumatorit. Udhëtari merr cilësinë e konsumatorit, si 

përfitues direkt i këtij shërbimi dhe ai paraqitet pala më e dobët në 

këtë kontratë të lidhur midis tij dhe transportuesit.3 

2 Po aty 
3 Shih “Raport monitorimi mbi shërbimin e transportit publik, përgatitur nga 
Qendra “Konsumatori Shqiptar” fq.10, aksesuar në linkun:  
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Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje, mundësia për të ngritur 

zërin, për të adresuar problematikat, janë elemente thelbësor në 

marrjen e vendimeve të drejta, përmirësimin e cilësisë së ofrimit të 

shërbimit të transportit publik, hartimin e politikave afatshkurtra 

dhe afatgjata, për të sfiduar kohën dhe nevojat. 

Për këtë qëllim për herë të parë Qendra Alterum në kuadër të 

projektit “Transporti Publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së 

qytetarëve në vendim-marrje” të mbështetur nga “Leviz Albania”, 

një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim ka 

krijuar dritaren, faqen web www.busandthecity.al. 

Kjo faqe e dedikuar për transportin publik krijon mundësinë për të 

gjithë aktorët që të njihen me kuadrin ligjor kombëtar, standartet 

ndërkombëtare, të drejtat dhe detyrimet që ka secili nga aktorët, 

problematikat që hasen në terren, me qëllim jetësimin e një modeli 

që nga njëra anë përfshin qytetarët në identifikimin e problemeve 

dhe advokimin për përmirësimin e tyre dhe nga ana tjetër rrit 

llogaridhënien dhe përgjegjshmërinë e pushtetit vendor.  

Me anë të këtij studimi synojmë që të analizojmë në një dokument 

të vetëm kuadrin ligjor kombëtar dhe ndërkombëtar, standartet dhe 

https://portavendore.al/ëp-content/uploads/2018/04/Monitorim-
Llogaridh%C3%ABnie-Q%C3%ABndra-Konsumatori-Shqiptar-Bashkia-
Durr%C3%ABs-Monitorim-i-transportit-publik-2017-1.pdf  
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praktikat më të mira për një transport të sigurt dhe cilësor, duke e 

ndërthurur me kushtet dhe realitetin e ofrimit të këtij shërbimi në 

terren, me qëllim dhënien e rekomandimeve konkrete për 

përmirësimin e cilësisë dhe standartit të ofrimit të këtij shërbimi. 

Ky studim mund të shërbejë dhe si një guidë për institucionet 

shtetërore kompetente që kanë në fushën e tyre të zbatimit 

transportin publik, me qëllim marrjen e masave për implementimin 

e rekomandimeve duke pasur në fokus rritjen e cilësisë së ofrimit të 

këtij shërbimi. 

Përgatitja e këtij studimi u realizua nga: 

1. Av. Msc. Arbesa Kurti – Eksperte ligjore
2. Prof. Asoc. Klodjan Skënderaj – Drejtues programi
3. Zylfo Mane – Koordinator Projekti
4. Jonida Halili - Gazetare

Një falenderim për kontributin e veçantë të Prof. Dr. Sokol 

Mëngjesi, i cili ka pasuruar këtë studim me opinionet dhe 

rekomandimet e dhëna. 

Për realizimin e këtij studimi kanë dhënë kontributin e tyre 

studentët: Ana Duraku, Greiza Driza, Amarildo Bregasi, Ermelinda 

Skura, Serxhio Kaçi, Antoneta Spahiu, Durim Hasneziri. 
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II. METODOLOGJIA

Për realizimin e këtij raporti janë përdorur metoda sasiore dhe 

cilësore, duke ndërthurur kuadrin e përgjithshëm ligjor me të dhëna 

dhe shembuj konkret nga praktika, konkretisht: 

Metoda e kërkimit shkencor. Përmes kësaj metode është synuar 

kërkimi shkencor në lidhje me identifikimin dhe analizimin e 

parashikimeve ligjore ndërkombëtare dhe të legjislacionit të 

brendshëm në lidhje me standartet e ofrimit të transportit publik, të 

drejtat dhe detyrimet e institucioneve publike, operatorëve që 

ofrojnë shërbimin e transportit publik, të qytetarëve në cilësinë e 

konsumatorëve të këtij shërbimi. Gjithashtu janë marrë në analizë 

raporte dhe studime të kryera nga organizata të tjera në fushën e 

transportit publik, me qëllim krahasimin e të dhënave dhe dhënien 

e rekomandimeve konkrete. Me qëllim krahasimin dhe kryqëzimin 

e të dhënave, janë identifikuar të dhënat e publikuara në faqet 

zyrtare të institucioneve, si dhe janë drejtuar rreth 23 kërkesa me 48 

pyetje për informacion institucioneve kompetente, operatorëve të 

ofrimit të shërbimit të transportit publik dhe në rastet e refuzimit të 

vendosjes së informacionit është vijuar me ankimin në rrugë 

administrative dhe në një rast në rrugë gjyqësore. 
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Metoda e intervistave. Për realizimin e këtij studimi janë realizuar 

disa intervista me operatorë që ofrojnë shërbimin e transportit 

publik, ekspertë të fushës, qytetarë duke pasur në fokus 

identifikimin e problematikave me të cilat përballet secili aktor në 

ofrimin e këtij shërbimi. 

Metoda e takimeve. Janë realizuar takime konsultuese me grupet e 

interesit, anëtarë të organizatave jofitimprurëse, studentë, operatorë 

që ofrojnë shërbimin e transportit publik, përfaqësues të 

institucioneve etj., nëpërmjet të cilave u bë e mundur shkëmbimi i 

eksperiencave dhe evidentimi i problematikave të hasura në praktikë 

gjatë ofrimit dhe përdorimit të transportit publik. Të dhënat e 

mbledhura nga takimet janë përpunuar dhe janë përfshirë në këtë 

raport.  

Monitorime në terren. Janë realizuar një sërë monitorimesh në linja 

të ndryshme që ofrojnë shërbimin e transportit publik në qytetin e 

Tiranë, duke identifikuar me zë dhe figurë (mbi 100 foto dhe mbi 

40 video) cilësinë e ofrimit të këtij shërbimi, respektimi i të drejtave 

të qytetarëve si përdorues të këtij shërbimi, vështirësitë që hasen çdo 

ditë. Të dhënat e mbledhura janë analizuar dhe përfshirë në këtë 

studim. 
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Gjithashtu janë analizuar mbi 400 ankesa/komente të qytetarëve 

mbi shërbimin e transportin publik në qytetin e Tiranës, që janë 

adresuar në faqen www.busandthecity.al, si dhe në rrjetet sociale 

Bus & City, të cilat janë analizuar dhe janë përfshirë në këtë raport. 
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III. KUADRI LIGJOR I OFRIMIT TË SHËRBIMIT TË 
TRANSPORTIT PUBLIK 

 

Transporti rrugor, për vetë funksionin e rëndësishëm që ka për 

lëvizjen/transportimin e njerëzve dhe mallrave nga një destinacion 

në një tjetër është objekt rregullimi jo vetëm në legjislacionin e 

brendshëm, por edhe në atë ndërkombëtar. 

 
Bashkimi Evropian ka miratuar një sërë rregullash që rregullojnë 

mënyrën e licensimit të operatorëve që ofrojnë shërbimin e 

transportit, kushtet dhe kriteret që duhet të plotësohen, detyrimet që 

kanë autoritetet shtetërore, operatorët, si dhe të drejtat dhe detyrimet 

e qytetarëve, si konsumator të këtij shërbimi. 

 
Në legjislacionin e brendshëm rregullat për funksionimin dhe 

organizimin e transportit, në mënyrë të veçantë transportit publik, i 

gjejmë të parashikuara në disa akte ligjore dhe nënligjore. 

 
Transporti rrugor rregullohet në mënyrë të posaçme në ligjin nr. 

8308/1998 “Për transportet rrugore” dhe aktet nënligjore të dala në 

zbatim të tij, të cilat kanë ndryshuar shumë herë, pasi zhvillimet e 

fundit në të drejtën shqiptare, përafrimi me të drejtën komunitare, 

konceptimi i transportit publik si një e mirë që i përket dhe duhet ti 

ofrohet qytetarëve, përshtatjen me ndryshimet e reja territoriale, 



14 

ekonomike, sociale, infrastrukturore, kanë diktuar nevojën për këto 

ndryshime. 

Në këtë pjesë të studimit do të analizohet kuadri ligjor i Bashkimit 

Evropian, praktika e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, si dhe kuadri 

ligjor i brendshëm që rregullon funksionimin dhe organizimin e 

transportit, duke u fokusuar në mënyrë të veçantë në kuadrin ligjor 

që rregullon transportin publik, me fokus qytetin e Tiranës. 

3.1 Transporti publik nën këndvështrimin e standarteve                                              

Aplikimi i mjeteve të qëndrueshme dhe inovative të transportit luan 

një rol të rëndësishëm në objektivat energjetike dhe klimatike të BE-

së. Ndërsa shoqëritë tona bëhen gjithnjë e më të lëvizshme, politika 

e BE-së mbështet sistemet e transportit për të përballuar sfidat 

kryesore:4 

• Mbingarkesa: që ndikon si në trafikun rrugor ashtu edhe në

atë ajror;

4 Shih https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-
topic/transport_en 

ndërkombëtare 
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• Qëndrueshmëria: transporti ende varet nga nafta për

shumicën e nevojave të tij energjetike, e cila është e

paqëndrueshme nga pikëpamja mjedisore dhe ekonomike;

• Cilësia e ajrit: deri në vitin 2050, BE duhet të ulë emetimet

e transportit me 60% krahasuar me nivelet e vitit 1990 dhe

të vazhdojë të reduktojë ndotjen e automjeteve;

• Infrastruktura: cilësia e infrastrukturës së transportit është e

pabarabartë në të gjithë BE-në;

• Konkurrenca: sektori i transportit i BE-së përballet me

konkurencë në rritje nga tregjet e transportit me zhvillim të

shpejtë në rajone të tjera.

Rregullat dhe standartet për ofrimin e transportit rrugor, 

parashikohen në disa rregullore të miratuara nga Parlamenti 

Evropian, të cilat i janë nënshtruar interpretimit dhe nga Gjykata 

Evropiane e Drejtësisë. 

3.1.1 Rregullorja nr. 1071, datë 21 Tetor 20095  e Parlamentit 
Evropian dhe Këshillit, “Mbi vendosjen e rregullave të 

përbashkëta në lidhje me kushtet që duhet të plotësohen 

për ushtrimin e profesionit të operatorit të transportit 

rrugor” 

5 Kjo rregullore ka shfuqizuar Direktivën e Këshillit 96/26 
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Transporti rrugor është një shërbim që njihet dhe është përmirësuar 

ndër vite nga Këshilli i Evropës, i cili ka vlerësuar në mënyrë të 

vazhdueshme që rregullat ekzistuese për pranimin në profesionin e 

operatorit të transportit rrugor duhet të ndryshohen dhe të përshtaten 

në mënyrë që ato të zbatohen në mënyrë më uniforme dhe efektive.6 

Këshilli ka theksuar se Rregullorja është instrumenti më i 

përshtatshëm për të rregulluar pranimin në profesionin e operatorit 

të transportit rrugor.  

Rregullorja parashikon një sërë kriteresh dhe kushtesh që duhet të 

plotësohen nga operatori që ofron shërbimin e transportit rrugor. 

Respektimi i kushteve të drejta të konkurencës kërkon zbatimin e 

njëjtë të rregullave të përbashkëta për pranimin në profesionin e 

operatorit të transportit rrugor ose operatorit të transportit rrugor të 

udhëtarëve (profesioni i operatorit të transportit rrugor).  

Rregulla të tilla të përbashkëta do të kontribuojnë në kualifikimin 

profesional të operatorëve të transportit rrugor, në racionalizimin e 

tregut dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit. Këto rregulla do 

krijojnë një balancë të drejtë në interes të operatorëve të transportit 

6 Shih Rregulloren nr.1071/2009 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 21 
Tetor 2009 “Mbi vendosjen e rregullave të përbashkëta në lidhje me kushtet që 
duhet të plotësohen për ushtrimin e profesionit të operatorit të transportit 
rrugor”. 
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rrugor, klientëve të tyre, ekonomisë në tërësi, si dhe do ndikojë në 

përmirësimin e sigurisë rrugore.  

• Kriteret e përgjithshme për të ushtruar veprimtarinë e
operatorit në fushën e transportit rrugor

Në nenin 3 të Rregullores janë renditur kriteret që duhet të plotësojë 

një operator që kërkon të ofrojë shërbimin në fushën e transportit 

rrugor, konkretisht:  

(a) Të zotërojë një ndërmarrje efektive dhe të qëndrueshme në 

një Shtet Anëtar; 

Ndërmarrja që ofron shërbimin e transportit rrugor, ka të drejtë ta 

ushtrojë këtë aktivitet vetëm pasi të ketë marrë autorizimin e 

nevojshëm dhe të përmbushë këto kritere:7 

• Të jetë një ndërmarrje e vendosur në atë Shtet Anëtar, ku

ndërmarrja mban dokumentet kryesore të biznesit, ku

përfshihen: dokumentet e kontabilitetit, dokumentet e

menaxhimit të personelit, dokumentet që përmbajnë të

dhëna në lidhje me kohën dhe pushimin e drejtuesit të

automjetit etj.;

7 Shih Neni 5, Rregullorja nr.1071/2009 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit 
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•  Pasi të jetë pajisur me licencën profesionale, të ketë në 

dispozicion një ose më shumë automjete të regjistruara ose 

të vëna në qarkullim në përputhje me legjislacionin e atij 

shteti anëtar, qoftë në pronësi apo të marra me qira; 

•  të realizojë në mënyrë efektive dhe të vazhdueshme, me 

pajisjet e nevojshme, funksionimin e automjeteve të 

përmendura në pikën (b) dhe të jetë i pajisur me pajisjet e 

duhura teknike në një qendër operimi të vendosur në atë 

Shtet Anëtar. 

 

(b)  Të ketë reputacion të mirë; 

 
Për të vlerësuar nëse një ndërmarrje e ka përmbushur këtë kërkesë, 

Shtetet Anëtare duhet të marrin në konsideratë sjelljen e 

ndërmarrjes, sjelljen e menaxherëve të transportit dhe çdo personi 

tjetër, sipar rregullave specifike të Shtetit Anëtar.8 

 

Në plotësimin e kushtit “reputacioni i mirë”, përfshihen elementet 

si më poshtë:   

•  Të mos ketë arsye bindëse për të dyshuar në reputacionin e 

mirë të menaxherit të transportit ose ndërmarrjes së 

transportit; 

 
8 Po aty, Neni 6 
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•  Të mos jetë i dënuar ose të mos ketë ndëshkime për shkelje 

serioze të rregullave kombëtare në fuqi: 

o në fushat e së drejtës tregtare;  

o ligjit për falimentimin; kushtet e pagës dhe 

punësimit;  

o trafikimi i qenieve njerëzore ose lëndëve narkotike 

etj. 

•  Menaxheri i transportit ose ndërmarrja e transportit nuk 

është dënuar në një ose më shumë Shtete Anëtare për një 

vepër penale të rëndë ose nuk është dënuar për shkelje të 

rëndë të rregullave të Komunitetit që kanë të bëjnë 

veçanërisht: 

o Me kohën e drejtimit të mjetit dhe periudhat e 

pushimit të shoferëve; 

o Koha e punës; 

o Instalimi dhe përdorimi i pajisjeve regjistruese;  

o Peshat dhe dimensionet maksimale të mjeteve 

tregtare të përdorura në transportin ndërkombëtar; 

o Kualifikimin fillestar dhe trajnimin e vazhdueshëm 

të drejtuesve të mjeteve; 

o Akses në tregun e transportit rrugor ndërkombëtar 

ose, sipas rastit, akses në tregun e transportit rrugor 

të pasagjerëve; etj. 
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Në rast se menaxheri i transportit ose ndërmarrja e transportit është 

dënuar në një ose më shumë Shtete Anëtare për një vepër penale të 

rëndë ose për shkelje të rëndë të rregullave të Komunitetit, autoriteti 

kompetent i Shtetit Anëtar, ku shoqëria është themeluar, inicion 

brenda një kohe të arsyeshme procedurën e duhur administrative, e 

cila përfshin, nëse është e nevojshme edhe kontrollet në mjediset e 

ndërmarrjes në fjalë.9 

Gjatë kësaj procedure përcaktohet nëse masa për heqjen e 

reputacionit të mirë është proporcionale me shkeljet e kryera nga 

subjekti. Ky vendim duhet të jetë i arsyetuar dhe duhet të 

regjistrohet në regjistrin kombëtar. Nëse autoriteti kompetent 

konstaton se humbja e reputacionit të mirë përbën masën e duhur, 

dënimi i dhënë do të çojë në humbjen e reputacionit të mirë.  

Kjo masë merret nga një Komision i posaçëm i ngritur për ketë rast, 

i cili harton një listë të kategorive, llojeve dhe shkallës së shkeljeve 

të rënda të rregullave të Komunitetit, të cilat, mund të çojnë në 

humbjen e reputacionit të mirë.  

Përsa më sipër, Komisioni ngarkohet me këto detyra:10 

 
9 Po aty, Neni 6 pika 2 
10 Neni 6, Pika 2 b 
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i. përcakton kategoritë dhe llojet e shkeljeve që hasen më 

shpesh; 

ii. përcakton shkallën e rëndësisë së shkeljeve në përputhje 

me mundësinë për të pasur si pasojë vdekjen ose lëndime 

të rënda;  

iii. verifikon shpeshtësinë e ndodhjes së tyre dhe cilat 

shkelje te përsëritura do të konsiderohen si më serioze. 

 

c) Të ketë gjendje të përshtatshme financiare; 

 
Sipas këtij kriteri, një ndërmarrje duhet të jetë në gjendje në çdo 

kohë të përmbushë detyrimet e saj financiare gjatë vitit kontabël 

vjetor.11 Për këtë qëllim, ndërmarrja duhet të provojë, në bazë të 

llogarive vjetore të çertifikuara nga një auditues ose një person i 

akredituar se, çdo vit, ka në dispozicion kapitalin dhe rezervat prej 

të paktën 9000 Euro, kur përdoret vetëm një automjet dhe 5000 Euro 

për çdo automjet shtesë të përdorur.12 

 

 
11 Zërat kontabël të përmendur në nënparagrafin e parë do të kuptohen si ato të 
përcaktuara në Direktivën e Katërt të Këshillit 78/660/KEE të datës 25 Korrik 
1978, bazuar në nenin 54(3)(g) të Traktatit mbi llogaritë vjetore të llojeve të 
caktuara shoqërish (9). 
12 Neni 7 
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Autoriteti kompetent i një shteti mund të kërkojë që një ndërmarrje 

të garantojë gjendjen e saj financiare me anë të një garancie bankare 

ose sigurimit të përgjegjësisë profesionale nga një ose më shumë 

banka ose institucione të tjera financiare, duke përfshirë shoqëritë e 

sigurimeve, që ofrojnë një garanci të përbashkët për sipërmarrjen në 

lidhje me shumat e përcaktuara sa më sipër.13 

 
Llogaritë vjetore të përmendura në paragrafin 1 dhe garancia e 

përmendur në paragrafin 2, janë kushte që duhet të plotësohen nga 

subjekti që është vendosur në Shtetin Anëtar në të cilin është 

aplikuar për autorizim dhe jo të shtetit ku mund të jetë themeluar 

subjekti.14 

 

 
d) Të kenë kompetencën e nevojshme profesionale; 

 
Shtetet Anëtare mund të vendosin kërkesa shtesë, përveç sa më sipër 
përmendur, por këto kërkesa apo kritere duhet të jenë proporcionale 
dhe jodiskriminuese.15 
 
Një ndërmarrje që angazhohet në profesionin e operatorit të 
transportit rrugor duhet të caktojë të paktën një person fizik - 

 
13 Po aty, pika 2 
14 Po aty, pika 3 
15 Po aty, pika 2 
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menaxheri i transportit, i cili ka reputacion të mirë, aftësitë e duhura 
profesionale dhe që:16 

• Menaxhon në mënyrë efektive dhe të vazhdueshme

aktivitetet e transportit të ndërmarrjes;

• Ka një lidhje të qenësishme me ndërmarrjen, si për

shembull është punonjës i saj, drejtor, pronar, aksioner,

administrator, ose nëse ndërmarrja është person fizik,

është vetë ai;

• Është rezident në një nga shtetet anëtare.

Nëse një ndërmarrje nuk plotëson kërkesat e kompetencës 

profesionale, mund të lejohet të kryejë shërbimin në transportin 

rrugor me kusht që: 

• Ndërmarrja të caktojë një person fizik me banim në

Komunitet, i cili ka reputacion të mirë dhe aftësitë e duhura

profesionale, dhe ka të drejtën që buron nga kontrata, për të

kryer detyrën e menaxherit të transportit në emër të

ndërmarrjes;

• Kontrata që lidhet midis ndërmarrjes dhe menaxherit të

transportit duhet të specifikojë detyrat që duhet të kryhen

nga menaxheri i transportit dhe përgjegjësitë e tij. Detyrat

16 Neni 4, pika 1 
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që do të specifikohen do të përfshijnë, në veçanti, ato që kanë 

të bëjnë me menaxhimin e mirëmbajtjes së automjeteve, 

verifikimin e kontratave dhe dokumenteve të transportit, 

kontabilitetin bazë, caktimin e ngarkesave ose shërbimeve 

për drejtuesit dhe mjetet, dhe verifikimin e procedurave të 

sigurisë; 

•  Menaxheri i transportit, mund të menaxhojë aktivitetet e 

transportit deri në katër ndërmarrje të ndryshme të kryera 

me një flotë totale maksimale prej 50 automjetesh. Shtetet 

Anëtare mund të vendosin të ulin numrin e ndërmarrjeve 

dhe/ose numrin e e automjeteve që ai person mund të 

menaxhojë; 

•  Menaxheri i transportit kryen detyrat e specifikuara vetëm 

në interes të ndërmarrjes së tij, pavarësisht se ndaj kujt 

kryen shërbime transporti. 

 
Personi ose personat e interesuar duhet të kenë njohuritë e duhura 

profesionale, të cilat vlerësohen me anë të provimit me shkrim ose 

me gojë nëse shtete të caktuara e parashikojnë këtë të fundit si 
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formë.17 Ato i nënshtrohen provimit në shtetin anëtar ku kanë 

vendbanimin e tyre ose në shtetin anëtar ku ushtrojnë aktivitetin.18 

 
Shtetet Anëtare mund të autorizojnë dhe organe të caktuara që t’ju 

ofrojnë aplikantëve trajnim cilësor, për t'i parapërgatitur për provim, 

si dhe trajnime të vazhdueshme për menaxherët e transportit për të 

përditësuar njohuritë e tyre. Këto trajnime mund të jenë periodike, 

në intervale 10-vjeçare, për të siguruar që menaxherët e transportit 

të informohen mbi zhvillimet që ka pësuar sektori.19 Shtetet kanë 

detyrimin që të verifikojnë periodikisht nëse këto organe 

përmbushin kriteret në bazë të të cilave janë autorizuar. 

 
Shtetet anëtare mund të kërkojnë nga personat që posedojnë një 

çertifikatë të aftësisë profesionale, por që nuk kanë menaxhuar një 

ndërmarrje transporti rrugor ose një ndërmarrje transporti rrugor të 

pasagjerëve në 5 vitet e fundit, të rikualifikohen në mënyrë që të 

përditësojnë njohuritë e tyre në lidhje me zhvillimet aktuale të 

legjislacionit.20 

 
17 Neni 8 
18 “Qëndrim normal” do të thotë vendi ku një person jeton zakonisht, 
domethënë për të paktën 185 ditë në çdo vit kalendarik, për shkak të lidhjeve 
personale që tregojnë lidhje të ngushta ndërmjet atij personi dhe vendit ku ai 
jeton. 
19 Po aty 
20 Po aty, pika 6 
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Çdo shtet anëtar ka të drejtën të përjashtojë nga nënshtrimi i 

provimit me shkrim, subjektet e kualifikuar, me arsim të lartë ose 

arsimi teknik dhe që përfshijnë njohuri për lëndët specifike të 

parashikuara tek aneksi bashkangjitur kësaj rregulloreje. 

 
Gjithashtu shtetet mund të përjashtojnë nga nënshtrimi i disa 

provimeve, subjekte që janë të pajisura me çertifikata të 

kompetencës profesionale, të vlefshme për shërbimet e transportit 

kombëtar në atë Shtet Anëtar.21 

 
Pas kryerjes së provimit dhe kualifikimit, subjekti pajiset me dëshmi 

të aftësisë profesionale. Ajo nuk mund të transferohet tek asnjë 

person tjetër dhe hartohet në përputhje me tiparet e sigurisë dhe 

certifikatën model të përcaktuar në anekset II dhe III, si dhe mban 

vulën e autoritetit ose organit të autorizuar.22 

 
•  Procedura për regjistrimin dhe shqyrtimin e aplikimeve 

të operatorëve të transportit 
 

Një ndërmarrje që ofron shërbimin e transportit, që përmbush 

kërkesat e përcaktuara në nenin 3, mund të ushtrojë profesionin e 

 
21 Po aty, pika 4 
22 Po aty, pika 8 
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operatorit të transportit rrugor, pas paraqitjes së kërkesës dhe 

verifikimit nga ana e autoritetit kompetent nëse përmbushen kriteret 

e trajtuara më lart.23 

 
Autoriteti kompetent duhet të mbajë një regjistër elektronik 

kombëtar, ku paraqiten të dhënat në lidhje me ndërmarrjet që ai 

autorizon për ushtrimin e akitvitetit.  

 
Afati kohor për shqyrtimin e kërkesës për autorizim duhet të jetë jo 

më shumë se 3 (tre) muaj nga data në të cilën autoriteti kompetent 

merr të gjitha dokumentet e nevojshme për vlerësimin e aplikimit. 

Autoriteti kompetent mund ta zgjasë këtë afat kohor me një muaj 

vetëm për shkaqe të justifikuara.24 

 
Autoritetet kompetente të shteteve anëtare duhet të kryejnë 

kontrolle periodike25dhe duhet të njoftojnë ndërmarrjen kur 

konstatojnë se rrezikon të mos përmbushen kërkesat e përcaktuara 

në nenin 3.  

 

 
23 Neni 11 
24 Pika 3 
25 Neni 12 
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Kur një autoritet kompetent konstaton se një ose më shumë nga këto 

kërkesa nuk plotësohen më, mund të caktojë një nga afatet kohore 

të mëposhtme për të ndrequr mangësitë:26 

•  Një afat kohor jo më shumë se 6 muaj, i cili mund të zgjatet 

me 3 muaj në rast të vdekjes ose paaftësisë fizike të 

menaxherit të transportit, apo kur duhet zëvendësuar 

menaxher i transporti kur nuk përmbush më kriterin për 

reputacion të mirë ose kompetencë profesionale; 

•  Një afat kohor jo më shumë se 6 muaj kur ndërmarrja duhet 

të provojë se ofron shërbim efektiv dhe të qëndrueshëm; 

•  Një afat kohor jo më shumë se 6 muaj kur ndërmarrja është 

në pamundësi financiare. 

 
Nëse autoriteti kompetent konstaton se ndërmarrja nuk përmbush 

më një ose më shumë nga kërkesat e përcaktuara në nenin 3, ai 

pezullon ose tërheq autorizimin për t'u angazhuar në profesionin e 

operatorit të transportit rrugor brenda kufijve kohorë të përmendur 

më sipër.27 

 
Kur një menaxher transporti humbet reputacionin e mirë në 

përputhje me nenin 6, autoriteti kompetent e deklaron atë të 

 
26 Neni 13 
27 Po aty, pika 3 
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papërshtatshëm për të menaxhuar aktivitetet e transportit të një 

ndërmarrjeje.28 

 
Vendimet negative të marra nga autoritetet kompetente të Shteteve 

Anëtare në përputhje me këtë rregullore, duke përfshirë refuzimin e 

një aplikimi, pezullimin ose tërheqjen e një autorizimi ekzistues dhe 

një deklaratë të papërshtatshme të një menaxheri transporti, duhet të 

jenë të arsyetuera dhe të përcaktojnë shkaqet për të cilat ato janë 

marrë.29 

  
•  Regjistrat elektronikë kombëtarë 

 
Çdo Shtet Anëtar duhet të mbajë një regjistër elektronik kombëtar 

të ndërmarrjeve të transportit rrugor, të cilat janë autorizuar nga një 

autoritet kompetent i caktuar prej tij për tu angazhuar në profesionin 

e operatorit të transportit rrugor. Të dhënat e përfshira në atë 

regjistër do të përpunohen nën mbikëqyrjen e një autoriteti publik të 

caktuar për këtë qëllim. Këto të dhëna do të jenë të aksesueshme për 

të gjitha autoritetet kompetente të Shtetit Anëtar në fjalë.30 

 

 
28 Neni 14, pika 1 
29 Neni 15 
30 Neni 16 
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Regjistrat elektronikë kombëtarë duhet të përmbajnë të paktën të 

dhënat e mëposhtme:31 

•  emrin dhe formën ligjore të ndërmarrjes; 

•  adresën e themelimit të saj; 

•  emrat e menaxherëve të transportit ose, sipas rastit, emrin e 

një përfaqësuesi ligjor; 

•  llojin e autorizimit, numrin e automjeteve që mbulon dhe, 

sipas rastit, numrin serial të licencës komunitare dhe të 

kopjeve të vërtetuara; 

•  numrin, kategorinë dhe llojin e shkeljeve të rënda, për të 

cilat është dënuar ose dënime të marra gjatë 2 viteve të 

fundit; 

•  emrin e çdo personi të deklaruar të papërshtatshëm për të 

menaxhuar aktivitetet e transportit të një ndërmarrjeje. 

 
Shtetet Anëtare mund të zgjedhin t'i mbajnë të dhënat e përmendura 

në pikat (e) dhe (f) të nënparagrafit të parë në regjistra të veçantë. 

Në një rast të tillë, të dhënat përkatëse do të jenë të disponueshme 

vetëm me kërkesë ose drejtpërdrejt të aksesueshme për të gjitha 

autoritetet kompetente të Shtetit Anëtar në fjalë.  

 

 
31 Po aty, pika 2 
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Informacioni i kërkuar duhet të jepet brenda 30 ditëve pune nga 

marrja e kërkesës. Të dhënat e përmendura në pikat (a) deri (d) të 

nënparagrafit të parë duhet të jenë të aksesueshme për publikun, në 

përputhje me dispozitat përkatëse për mbrojtjen e të dhënave 

personale. 

Në çdo rast, të dhënat e përmendura në pikat (e) dhe (f) të 

nënparagrafit të parë do të jenë të aksesueshme vetëm nga autoritetet 

përkatëse që mbulojnë apo veprimtaria e të cilëve lidhet me sektorin 

e transportit rrugor si psh policia rrugore, e cila ka në kompetenca 

në mbikëqyrjen dhe vendosjen e gjobave në rrugë.  

Të dhënat në lidhje me një ndërmarrje, autorizimi i së cilës është 

pezulluar ose tërhequr, mbeten në regjistrin elektronik kombëtar për 

2 vjet nga perfundimi i pezullimit ose tërheqja e licencës dhe më pas 

hiqen menjëherë.32 

Ndërsa të dhënat në lidhje me çdo person të shpallur të 

papërshtatshëm për profesionin e operatorit të transportit rrugor do 

të mbeten në regjistrin elektronik kombëtar, për aq kohë sa 

reputacioni i mirë i atij personi nuk është rivendosur në përputhje 

me nenin 6(3). Kur merret një masë rehabilitimi ose ndonjë masë 

tjetër me efekt të njëjtë, të dhënat hiqen menjëherë. 

32 Po aty, pika 3 
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Shtetet Anëtare duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të 

siguruar që të gjitha të dhënat e përfshira në regjistrin elektronik 

kombëtar të mbahen të përditësuara dhe të jenë të sakta, veçanërisht 

të dhënat e përmendura në pikat (e) dhe (f) të nënparagrafit të parë 

të paragrafi 2.33 

Po kështu, Shtetet Anëtare do të marrin të gjitha masat e nevojshme 

për të siguruar që regjistrat elektronikë kombëtarë të jenë të 

ndërlidhur dhe të aksesueshëm në të gjithë Komunitetin nëpërmjet 

pikave kombëtare të kontaktit. 

Një rëndësi të veçantë kjo rregullore i ka dhënë dhe respektimit të 

të dhënave personale. Për këtë arsye shtetet duhet të garantojnë 

mbrojtjen e tyre dhe të marrin masa me qëllim që:34 

• Të gjithë personat të informohen kur të dhënat në lidhje me

ta regjistrohen ose përcillen palëve të treta. Informacioni i

dhënë duhet të specifikojë identitetin e autoritetit përgjegjës

për përpunimin e të dhënave, llojin e të dhënave të

përpunuara dhe arsyet për një veprim të tillë;

• Të gjithë personat kanë të drejtën e aksesit të të dhënave të

tyre, të mbajtura nga autoriteti përgjegjës për përpunimin e

33 Po aty, pika 4 
34 Po aty, neni 17 
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këtyre të dhënave. Kjo e drejtë mund të ushtrohet pa 

kufizime, brenda një kohe të arsyeshme dhe pa vonesa ose 

kosto të tepërta për aplikantin; 

•  Të gjithë personat, të dhënat e të cilëve janë të paplota ose 

të pasakta, kanë të drejtë t'i korrigjojnë, fshijnë ose 

bllokojnë ato të dhëna; 

•  Të gjithë personat kanë të drejtë të kundërshtojnë, mbi baza 

legjitime bindëse, përpunimin e të dhënave të tyre; 

 
Shtetet anëtare caktojnë një pikë kontakti kombëtare përgjegjëse për 

shkëmbimin e informacionit me shtetet e tjera anëtare në lidhje me 

zbatimin e kësaj rregulloreje. Shtetet Anëtare që shkëmbejnë 

informacion në kuadrin e kësaj rregulloreje do të përdorin pikat 

kombëtare të kontaktit të përcaktuara në përputhje me paragrafin 

1.35 

 
Gjithashtu bashkëpunimi midis shteteve duhet të jetë real edhe në 

drejtim të njohjes së çertifikatave të lëshuara subjekteve të 

licencuara për ofrimin e shërbimit të transportit rrugor. Kjo do të 

thotë, që shteti ku ndërrmarja është themeluar si subjekt duhet që të 

pranojë si provë të mjaftueshme për njohjen e çertifikatave të 

reputacionit të mirë, ekstraktin e subjektit, ose një dokument 

 
35 Po aty, neni 18 
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ekuivalent që mund të lëshohet nga shteti që e ka lëshuar atë, me 

vlefshmëri 3 muaj.36  

Në lidhje më çertifikatën e gjendjes financiare, shtetet anëtare do të 

pranojnë si provë të mjaftueshme për shtetasit e Shteteve të tjera 

Anëtare, një çertifikatë të lëshuar nga një autoritet kompetent në 

Shtetin Anëtar ku menaxheri i transportit ose çdo person tjetër 

përkatës ka qenë me banim duke deklaruar se këto kushte janë 

plotësuar.37 

Shtetet Anëtare do të njohin si provë të mjaftueshme të kompetencës 

profesionale një çertifikatë që përputhet me modelin e çertifikatës 

së përcaktuar në aneksin III, e cila është lëshuar nga autoriteti ose 

organi i autorizuar rregullisht për këtë qëllim.38 

3.1.2. Rregullorja nr. 181, datë 16 Shkurt 2011, e 
Parlamentit Evropian dhe e Këshillit “Në lidhje me të 

drejtat e pasagjerëve në transportin e autobusëve”39  

36 Po aty, neni 19 
37 Neni 20 “Rregullorja nr. 181, datë 16 Shkurt 2011, e Parlamentit Europian 
dhe e Këshillit “Në lidhje me të drejtat e pasagjerëve në transportin e 
autobusëve” 
38 Po aty, neni 21 
39 Kjo rregullore ka ndryshuar Rregulloren (KE) nr. 2006/2004, OJ BE L 55, 
28.2.2011 
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Kjo rregullore mund të konsiderohet si kushtetuta e të drejtave të 

pasagjerëve, në nivel evropian. Në fokus të kësaj Rregulloreje janë 

mbrojtja e të drejtave të pasagjerëve gjatë përdorimit të transportit 

rrugor. 

• E drejta për trajtim të barabartë40

Ky nen thekson të drejtën e të gjithë pasagjerëve për tu trajtuar në 

mënyrë të barabartë. Sipas këtij neni askush nuk duhet të 

diskriminohet drejtpërdrejt ose tërthorazi për shkak të kombësisë 

apo vendit të themelimit të kompanisë së transportit apo të shitësave 

të biletave në Bashkimin Evropian, kur blen bileta për shërbimet e 

transportit të pasagjerëve me autobus dhe minibus. 

Në transportet e udhëtimeve të gjata, transportuesi lëshon një biletë 

për pasagjerin (mundësisht në formë elektronike), përveç rasteve 

kur pasagjeri ka dokumente të tjera që i japin të drejtën për transport 

falas. 

• E drejta për informim41

40 Shih neni 4 i Rregullores 
41 Po aty, neni 11 
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Të gjithë pasagjerët kanë të drejtë të informohen për të drejtat e 

pasagjerit dhe informimin mbi të dhënat e kontaktit të organeve 

shtetërore zbatuese. 

Personat me aftësi të kufizuar dhe me lëvizshmëri të kufizuar duhet 

të kenë të gjithë informacionin e nevojshëm mbi kushtet e 

transportit, në mënyrë të kuptueshme, si p.sh. me shkronja të mëdha, 

gjuhë të thjeshtë, gjuhë për të verbrit psh. një regjistrues zëri etj. 

Në rast anullimi ose shtyrjeje të një udhëtimi, transportuesi ose 

operatori i stacionit të autobusit do të njoftojë pasagjerët që nisen 

nga një terminal, sa më shpejt të jetë e mundur, por gjithsesi, të 

paktën 30 minuta pas orarit të nisjes së programuar, për situatën e 

krijuar dhe do t'u japë orarin e parashikuar të nisjes sapo ky 

informacion të bëhet i disponueshëm.  

Nëse pasagjerët humbasin një linjë gjatë shërbimit tranzit, atëherë 

organet menaxhuese të terminalit do të bëjnë çdo përpjekje të 

arsyeshme për t’i informuar ata për linjat alternative. Aty ku është e 

mundur, transportuesi e përcjell këtë informacion edhe në mënyrë 

elektronike, nëse pasagjeri e kërkon këtë dhe i jep transportuesit të 

dhënat e nevojshme të kontaktit. 
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• E drejta për kompensim dhe asistencë në rast
aksidentesh42

Në shërbimin në linja të largëta, pasagjerët kanë të drejtën e 

kompensimit në rast vdekje, dëmtimi personal dhe humbje ose 

dëmtim të bagazheve, si pasojë e aksidentimit të autobusit apo 

minibusit.  

Kushtet dhe vlera e kompensimit janë objekt i legjislacionit të 

brendshëm në fuqi, vetëm disa vlera të caktuara minimale 

përcaktohen në Rregullore. Kompensimet nuk janë automatike, pasi 

vlerësimi dhe ekzekutimi i tyre i nënshtrohet shqyrtimit në gjykatat 

kombëtare, nëse është e nevojshme. 

Transportuesi duhet të japë ndihmën e arsyeshme e të përshtatshme 

pas një aksidenti në shërbimin e linjës së gjatë, në raport me nevojat 

e menjëhershme të pasagjerëve. Kjo ndihmë përfshin akomodimin, 

ushqimin, veshjen, transportin dhe ndihmën e parë. 

• E drejta për të vazhduar udhëtimin, ose udhëtim me
ripërcaktim të itinerarit dhe për rimbursim të biletës për
shkak të anullimit apo vonesave të gjata43

42 Po aty, neni 13 
43 Po aty, neni 19 
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Në rast të rezervimit mbi kapacitetin e lejuar ose nëse transportuesi 

mund të parashikojë që nisja e një shërbimi të rregullt anulohet ose 

vonohet me më shumë se 120 minuta, atëherë pasagjerët në linjën e 

gjatë kanë të drejtën e zgjedhjes për të vazhduar me itinerarin e ri 

deri në destinacionin e tyre final pa tarifë shtesë, sa më shpejtë të 

jetë e mundur dhe me kushte të ngjashme ose t'u rimbursohet çmimi 

i plotë i biletës dhe, kur është e përshtatshme, të përfitojnë sa më 

shpejtë të jetë e mundur një udhëtim falas kthimi në vendin e nisjes 

të përcaktuar në kontratën e transportit.  

Nëse në situatën në fjalë, transportuesi nuk u ofron pasagjerëve 

zgjedhjen mes rimbursimit të çmimit të biletës dhe vazhdimit të 

udhëtimit me itinerar të ripërcaktuar, atëherë ata kanë të drejtën e 

një kompensimi të barabartë me 50% të biletës. 

E drejta për kompensim dhe çdo rimbursim bilete nuk përjashton të 

drejtën e pasagjerëve për t’iu drejtuar gjykatave kombëtare, në 

përputhje me ligjin kombëtar, për pretendime që lidhen më dëmin 

që kanë pësuar si pasojë e anulimit ose vonesës së shërbimeve të 

rregullta. 

Nëse autobusi del jashtë përdorimi gjatë udhëtimit, atëherë shoqëria 

transportuese duhet të dërgojë një autobus tjetër në vendin ku 

gjendet automjeti jashtë përdorimi për të dërguar pasagjerët në 
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destinacionin e tyre ose në një pikë të përshtatshme pritjeje apo 

terminal, nga ku mund të vazhdojë udhëtimi i tyre. 

• E drejta për asistencë gjatë anulimit ose vonesës në

nisje44

Në udhëtime në linja të gjata me një kohëzgjatje prej më shumë se 

tre orësh, pasagjerët kanë të drejtën të marrin ndihmën e nevojshme, 

nëse udhëtimi anulohet ose nisja nga një terminal vonohet më shumë 

se 90 minuta. Kjo përfshin ushqime të lehta, vakte dhe pije freskuese 

si dhe akomodim nëse është e nevojshme. (Transportuesi mund të 

kufizojë koston totale të akomodimit për pasagjer në 80 € nata për 

maksimumi dy netë).  

Ai nuk është i detyruar të paguajë shpenzimet e akomodimit, nëse 

anulimi ose vonesa shkaktohet nga kushtet e këqija të motit ose 

fatkeqësi të rënda natyrore. 

• Të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, me
lëvizshmëri të kufizuar45

Për personat me aftësi të kufizuar dhe personat me lëvizshmëri të 

kufizuar zbatohen të drejtat e përgjithshme të pasagjerit për 

44Po aty, neni 21 
45 Shih Kapitulli 3, nenet 9 e në vijim 
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udhëtimin me autobus, si dhe të drejtat vijuese, në mënyrë që të kenë 

të njëjtat të drejta dhe mundësi udhëtimi si pasagjerët e tjerë. 

i.  E drejta e personave me aftësi të kufizuar dhe e personave 

me lëvizshmëri të kufizuar për të patur akses në shërbime 

pa kosto shtesë 

Transportuesit, agjentët e udhëtimeve ose operatorët e tureve nuk 

mund të vendosin tarifë shtesë për rezervimet dhe biletat për 

personat me aftësi të kufizuar dhe personat me lëvizshmëri të 

kufizuar. 

Po kështu, atyre nuk i’u lejohet të refuzojnë kryerjen e rezervimeve 

apo prerjen e biletave apo ta nxjerrin personin jashtë bordit të mjetit 

për shkak të aftësisë së tij të kufizuar apo për shkak të lëvizshmërisë 

së tij të kufizuar.  

Sipas rregulloreve në fuqi për sigurinë e pasagjerit apo kërkesave 

mbi shëndetin dhe sigurinë të vendosura nga autoritet kompetente, 

përjashtimet lejohen vetëm nëse transportimi i një personi me aftësi 

të kufizuar apo i një personi me lëvizshmëri të kufizuar nuk do të 

ishte i mundur ose nëse nuk mundësohet për shkak të dizajnit të 

automjetit ose infrastrukturës për të transportuar personin me aftësi 

të kufizuar ose personin me lëvizshmëri të kufizuar në mënyrë të 

sigurt e të realizueshme. 
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Nëse një transportues, agjent udhëtimesh ose operator turesh në 

linjat e gjata refuzon të bëjë rezervimin, të presë biletën ose të marrë 

një pasagjer në bordin e automjetit, për shkak të arsyeve të 

mësipërme, ai duhet të njoftojë menjëherë pasagjerin dhe të 

arsyetojë vendimin. Për më tepër, ai duhet të njoftojë personin në 

fjalë në rast refuzimi për të pranuar një rezervim ose për të prerë një 

biletë përmes çdo shërbimi të pranueshëm alternativ që operohet 

nga transportuesi.  

Nëse është e mundur të korrigjohen arsyet për të cilat pasagjerit i 

është refuzuar rezervimi ose hipja në autobus, për shembull duke 

pasur një person të pranishëm që mund të ofrojë ndihmën e kërkuar, 

atëherë pasagjeri ka të drejtën të kërkojë që shoqëruesi të udhëtojë 

falas. 

Nëse një person me aftësi të kufizuar apo me lëvizshmëri të 

kufizuar, i cili ka një biletë ose rezervim dhe e ka informuar 

rregullisht transportuesin për nevojën e tij të veçantë për ndihmë, 

dhe përsëri i refuzohet transporti për linja të gjata, atëherë ai person 

sipas zgjedhjes së tij mundet ose të kërkojë rimbursim të biletës ose 

nëse janë të disponueshme shërbimet e përshtatshme - vazhdimin e 

udhëtimit. 

Transportuesit dhe operatorët e terminalit ofrojnë kushte 

jodiskriminuese aksesi për transportimin e personave me aftësi të 
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kufizuar dhe të personave me lëvizshmëri të kufizuar. Ata duhet t’ia 

ofrojnë këto kushte publikut dhe sipas kërkesës të jenë fizikisht të 

disponueshëm për pasagjerin. 

ii. E drejta për asistencë të veçantë46

Në linjat e gjata, transportuesit dhe operatorët e terminalit duhet që 

brenda fushës së tyre të kompetencave të ndihmojnë personat me 

aftësi të kufizuar dhe personat me lëvizshmëri të kufizuar. 

Personat me aftësi të kufizuar dhe personat me lëvizshmëri të 

kufizuar duhet të njoftojnë transportuesin të paktën 36 orë para për 

nevojën e tyre për asistencë të veçantë dhe të mbërrijnë në orën e 

caktuar përpara nisjes (maksimumi 60 minuta përpara) në 

vendodhjen e caktuar të stacionit të autobusit. 

iii. E drejta për kompensim për pajisjet e humbura ose të

dëmtuara të lëvizshmërisë47 

Nëse, për faj të transportuesit ose operatorit të terminalit, ndodh 

humbja ose dëmtimi i pajisjeve të lëvizshmërisë (karrige me rrota 

ose pajisje të tjera ndihmëse), duhet të jepet kompensim, i cili 

46 Po aty, Neni 13 
47 Po aty, neni 17 
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përkon me vlerën e zëvendësimit të pajisjeve përkatëse ose me

kostot e riparimit.  

Kur është e nevojshme, do të bëhet çdo përpjekje për të siguruar 

zëvendësimin e përkohshëm të pajisjeve të humbura ose të dëmtuara 

të lëvizshmërisë. 

3.1.3 Rregullorja nr. 1370/2007 e Parlamentit Evropian dhe 
Këshillit, 23 Tetor 2007 “Për shërbimet e transportit 

publik të pasagjerëve me hekurudhë dhe rrugë, duke 

shfuqizuar Rregulloret e Këshillit (EEC) Nr. 1191/69 dhe 

1107/70”48 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë në përputhje me ligjet 

e Komunitetit, se si autoritetet kompetente duhet të veprojnë në 

fushën e transportit publik të pasagjerëve, për të garantuar ofrimin 

e shërbimeve me interes të përgjithshëm, të cilat janë më të shumta, 

më të sigurta, të një cilësie më të lartë dhe me kosto më të ulët se 

ato që do të kishin ofruar vetëm nga operatorët e tregut. 

Në këtë rregullore përcaktohen kushtet e kompensimit të kostove të 

kryera nga ana e operatorëve të kontraktuar për ofrimin e shërbimit 

48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1370  
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publik dhe/ose jep të drejta ekskluzive në këmbim të përmbushjes 

së detyrimeve të shërbimit publik. 

Në rastet kur një autoritet publik përzgjedh një operator dhe vendos 

që ti japë të drejtën ekskluzive për ofrimin e transportit publik, duhet 

të procedojë me lidhjen e një kontrate për ofrimin e këtij shërbimi. 

Në kontratën e shërbimit publik duhet të: 

(a) Përcaktohen qartë detyrimet që duhet të përmbushë 

operatori për ofrimin e shërbimit publik; 

(b) Zona gjeografike ku do të ofrojë shërbimin; 

(c) Përcaktohen paraprakisht, në mënyrë objektive dhe 

transparente: 

(i)  parametrat mbi bazën e të cilave do të llogaritet pagesa  

(ii) natyra dhe shtrirja e çdo të drejte ekskluzive të dhënë, 

me qëllim parandalimin e kompensimit të dyfishtë; 

(d) Përcaktimin e masave për shpërndarjen e kostove që lidhen 

me ofrimin e shërbimeve. Këto kosto mund të përfshijnë në 

veçanti kostot e personelit, energjisë, tarifat e 

infrastrukturës, mirëmbajtjen dhe riparimin e mjeteve të 

transportit publik, mjetet lëvizëse dhe instalimet e 

e kompensimit, nëse ka;
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nevojshme për funksionimin e shërbimeve të transportit të 

pasagjerëve, kostot fikse dhe një kthim të përshtatshëm të 

kapitalit. 

Autoriteti kompetent lidh kontratën për ofrimin e shërbimit publik 

në bazë të një procedure tenderimi konkurrues, me përjashtim të 

rasteve të përcaktuara në paragrafët 4, 5 dhe 6. Procedura e miratuar 

për konkursin e tenderit duhet të jetë e hapur për të gjithë operatorët, 

e drejtë dhe të respektojë parimet e transparencës dhe 

mosdiskriminimit. Pas dorëzimit të ofertave dhe çdo parazgjedhjeje, 

procedura mund të përfshijë negociata në përputhje me këto parime 

për të përcaktuar mënyrën më të mirë për të përmbushur kërkesa 

specifike ose komplekse. 

Çdo autoritet kompetent duhet të bëjë publik një herë në vit një 

raport të përmbledhur mbi detyrimet e shërbimit publik për të cilat 

është përgjegjës, operatorët e përzgjedhur për ofrimin e shërbimeve 

publike, pagesat e kompensimit dhe të drejtat ekskluzive që u jepen 

operatorëve të shërbimeve publike.  

3.1.4 Gjykata Evropiane e Drejtësisë 

Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka interpretuar nenin 2, 3(2) dhe 4 

(1)(b)(i) të Rregullores (KE) Nr. 1370/2007 të Parlamentit Evropian 

dhe Këshillit, të datës 23 Retor 2007 “Mbi shërbimet e transportit 



46 

publik të pasagjerëve me hekurudhë dhe rrugë”, duke u shprehur 

se49: 
“Neni 2 (e) i Rregullores (KE) Nr. 1370/2007, datë 23 Tetor 

2007 duhet të interpretohet në kuptimin që: “koncepti i 

"detyrimit të shërbimit publik", i përmendur në këtë nen, 

mbulon një detyrim për ndërmarrjet që ofrojnë në territorin 

e Shtetit Anëtar në fjalë një shërbim transporti publik me 

rrugë dhe hekurudha - të përcaktuara në legjislacionin 

kombëtar - për ta kryer pa pagesë dhe pa marrë 

dëmshpërblim nga shteti për disa kategori pasagjerësh, 

veçanërisht fëmijët e moshës parashkollore dhe kategori të 

caktuara personash me aftësi të kufizuara. 

Nenet 3(2) dhe neni 4 (1)(b)(i) të Rregullores Nr. 1370/2007, 

të ndryshuar nga Rregullorja (BE) 2016/2338 duhet të 

interpretohet në kuptimin që: autoriteteve kompetente u 

kërkohet të kompensojnë ndërmarrjet që ofrojnë në 

territorin e Shtetit Anëtar në fjalë një shërbim të transportit 

publik rrugor dhe hekurudhor për efektin financiar neto, 

49Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court (First 
Chamber) of 8 September 2022 
(ECLI:EU:C:2022:641)https://www.stradalex.eu/en/se_src_publ_jur_eur_c_just
/document/cjeu2022_C_614_20_57  
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pozitiv ose negativ, mbi kostot e bëra dhe të ardhurat e 

krijuara në përputhje me detyrimin për këto ndërmarrje , i 

vendosur me një rregull të përgjithshëm, për të transportuar 

pa pagesë disa kategori udhëtarësh, në veçanti fëmijët e 

moshës parashkollore dhe kategori të caktuara personash 

me aftësi të kufizuara. 

Po kështu, Gjykata shprehet se: 

“Neni 3(2) i Rregullores duhet të interpretohet në kuptimin 

që: “kompensimi për efektin financiar neto, pozitiv ose 

negativ, mbi kostot e bëra dhe të ardhurat e krijuara në 

përputhje me detyrimet tarifore të përcaktuara nëpërmjet 

rregullave të përgjithshme, të cilat synojnë vendosjen e 

tarifave maksimale për kategori të caktuara pasagjerësh, 

duhet të jepet në përputhje me parimet e përcaktuara në 

nenin 4 dhe nenin 6 të kësaj rregulloreje dhe në aneksin e 

saj, në mënyrë që të parandalohet kompensimi i dyfishtë. 

Kompensimi nuk mund të kalojë një shumë që korrespondon 

me efektin financiar neto ekuivalent me totalin e efekteve, 

pozitive ose negative, të përmbushjes së detyrimit të 

shërbimit publik mbi kostot dhe të ardhurat e operatorit të 

shërbimit publik, të cilat vlerësohen duke krahasuar situatën 
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aktuale me situatën që do të kishte ekzistuar nëse nuk do të 

ishte përmbushur detyrimi. 

3.2  Kuadri ligjor i ofrimit të shërbimit të transportit publik në 
Shqipëri 

Shërbimi i transportit rrugor në Shqipëri ka gjetur rregullim që në 

vitet 1998, ku për herë të parë u miratuar Kodi Rrugir dhe ligji 

nr.8308, datë 18.3.1998 “Për Transportet Rrugore”, i cili ka pësuar 

ndryshime ndër vite. Tabloja e akteve, është plotësuar edhe me akte 

të tjera nënligjore, si vendime apo udhëzime, pjesa më e madhe e të 

cilave janë miratuar vetëm gjatë viteve 2016, 2017, pra në një kohë 

shumë më të vonshme pas miratimit të akteve ligjore. 

3.2.1 Kodi Rrugor 

Kodi Rrugor, si një aktet më të rëndësishme që përcakton rregulla për 

mënyrën e organizimit dhe qarkullimit të këmbësorëve, mjeteve 

dhe/ose kafshëve në rrugë udhëhiqet nga parimi i sigurisë së lëvizjes 

në rrugë, duke ndjekur objektivat e një lëvizjeje racionale, i mbrojtjes 

së mjedisit dhe i kursimit të energjisë (neni 1 i Kodit). 

Ndonëse në Kodin Rrugor nuk janë parashikuar rregullime specifike 

për transportin publik, të gjitha rregullat e parashikuara në këtë Kod 

për mënyrën e lëvizjes në rrugë të autobusave, marrjen e lejeve të 
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drejtimit, rregullat për drejtimin e automjetit, vendin e ndalimin, 

duhet të respektohen nga drejtuesit e automjeteve, në të kundërt këto 

të fundit ngarkohen me përgjegjësi administrative deri në përgjegjësi 

penale. 

Rezervimi i rrugëve/korsive për qarkullimin e mjeteve të shërbimit të 

transportit publik, me synim favorizimin e lëvizshmërisë urbane i 

është lënë në kompetencë Bashkive (neni 7 pika 1 i Kodit Rrugor). 

Rregullat e detajuara mbi organizimin dhe funksionimin e 

transportit rrugor janë parashikuar në Rregulloren për zbatimin e 

Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, miratuar me Vendimin e 

Këshillit të Ministrave nr.153, datë 07.04.2000. 

3.2.2 Kodi Civil 
Transporti publik paraqitet si një shërbim me natyrë hibride që 

rregullohet jo vetëm nga e drejta publike, por dhe nga e drejta 

private. Ofruesi i shërbimit të transportit ka detyrimin jo vetëm të 

respektojë standartet, parimet, kushtet dhe kriteret për ofrimin e një 

transporti të sigurt dhe cilësor (parashikuar nga e drejta publike - 

kuadri ligjor dhe nënligjor), por edhe të përmbushë detyrimet e 

parashikuara në kontratën e lidhur me udhëtarët/pasagjerët50). 

50 Në Kodin Civil përdoret termi “udhëtarë” dhe “pasagjer”, megjithëse të dy 
termat kanë të njëjtin kuptim. 
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Në rastin e ofrimit të transportit publik, operatori lidh një kontratë 

administrative me Bashkinë, ku përcaktohen të drejtat dhe detyrimet 

midis palëve (që do të analizohet në vijim) dhe një kontratë me 

udhëtarët/pasagjerët. 

Ne Kodin Civil parashikohen rregullat, të drejtat dhe detyrimet që 

kanë palët kontraktore, nga njëra anë operatorët që ofrojnë 

shërbimin e transportit (transportuesit) dhe nga ana tjetër 

udhëtarët/pasagjerët.  

Në momentin që lidhet kontrata e transportit, transportuesi merr 

përsipër të transportojë persona nga njëri vend në një vend tjetër 

(neni 877 i Kodit Civil), duke gjeneruar të drejta dhe detyrime për 

palët.  

Kontrata konsiderohet e lidhur në momentin që pasagjeri/udhëtari 

paguan biletën e udhëtimit dhe pajiset me një biletë nga 

transportuesi/ofruesi i shërbimit. Pra bileta vërteton ekzistencën e 

marrëdhënies kontraktore midis dy palëve.51 Në transportin me 

itinerare që lidhen njëri me tjetrin, çdo transportues përgjigjet për 

udhëtimin e vet.  

51 Mbajtësi i licencës, pas pagesës së çdo udhëtari që përdor këtë shërbim, është 
i detyruar të pajisë atë me biletë ose faturë si provë e ekzistencës së një 
kontrate mes tyre. (Neni nenit 10 dhe nenit 68 të ligjit “Për transportet 
rrugore”). 
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3.2.3 Ligji nr. 8308, datë 18.3.1998 “Për Transportet 

Rrugore”, i ndryshuar 

Ligji nr.8308, datë 18.3.1998 “Për Transportet Rrugore”, rregullon 

në mënyrë të detajuar ofrimin e shërbimit të transportit publik, 

detyrat dhe kompetencat e institucioneve përgjegjëse, kushtet dhe 

kriteret që duhet të plotësojnë subjektet që ofrojnë shërbimin publik, 

procedurat e licencimit për subjeket që e ushtrojnë këtë veprimtari, 

të drejtat dhe detyrimet e pasagjerëve. 

Ligji sipërcituar rregullon raportin publik midis operatorit të 

transportit dhe shtetit në mënyrën sesi duhet të ofrohet ky shërbim, 

mënyrën e liçencimit, numrin dhe cilësinë e mjeteve që posedon 

kryesisht në lidhje me sigurinë në qarkullim dhe nuk shprehet mbi 

lidhjen midis operatorit të transportit dhe personat të cilët përfitojnë 

nga shërbimi, udhëtarët konsumatorë. Raporti i të drejtave dhe 

detyrimeve midis operatorit, institucioneve dhe qytetarëve nuk 

rregullohet në mënyrë specifike në ligj, por vetëm në marrëveshjen 

dhe liçencën të cilën operatori i transportit lidh me shtetin, 

Kontratën e Transportit.52 

52 Shih “Raport monitorimi mbi shërbimin e transportit publik”, përgatitur nga 
Qendra Konsumatori, në kuadër të projektit: “Përmirësimi i cilësisë së shërbimit 
të transportit rrethqytetas në Bashkinë e Durrësit”, fq.12 
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Ndonëse nuk kemi një parashikim të posaçëm të detyrimeve të 

ofruesit të shërbimit të transportit publik, në nenet 80 e në vijim, 

janë parashikuar disa detyrime, që konsistojnë në:  

• Detyrimi i transportuesit që të informojë punonjësit e tij mbi

legjislacionin përkatës dhe aktet nënligjore në zbatim të tij,

pasi shteti nuk mban përgjegjësi për dëmet që u shkaktohen

subjekteve gjatë veprimtarisë së transportit rrugor, të cilat

vijnë si pasojë e mosnjohjes dhe e mosrespektimit të këtij

ligji;

Sipas këtyre parashikimeve, institucionet publike shmangin 

përgjegjësinë ligjore për dëmet që mund ti shkaktohen të tretëve apo 

subjekteve kontraktore nga shkelja e legjislacionit rrugor. Nëse një 

subjekti i shkaktohet një dëm nga mosrespektimi i kuadrit ligjor në 

fuqi që rregullon qarkullimin dhe transportin rrugor, përgjegjës do 

jenë ofruesit e shërbimit të transportit.  

• Detyrimi i transportuesit për të hartuar rregulloren e

udhëtimit, e cila duhet të afishohet në një pjesë të

rëndësishme dhe të dukshme;

Në ligj nuk janë përcaktuar elementet që duhet të përmbajë 

rregullorja, por sipas kontratës tip që lidhet midis operatorëve dhe 

Bashkisë Tiranë, rezulton që operatori është i detyruar të paraqes 
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një draft rregullore, e cila miratohet brenda një afati 30 ditor nga 

Bashkia. 

• Kryerja e transportit me përkujdesje dhe me përparësi,

kundrejt të gjitha lehtësive që jep ligji, për të gjitha subjektet

që i përfitojnë këto lehtësi në transportin qytetës dhe jashtë

qytetit, duke përcaktuar me shënim të veçantë edhe vendet e

ndenjes për ta.

Udhëtarët që përfitojnë lehtësi me ligje të veçanta, duhet të 

paraqesin në çdo rast udhëtimi dokumentin që përcakton ligji për ta. 

Fondet për kompensimin e tarifës së transportit të kategorive të 

personave, që përfitojnë nga legjislacioni në fuqi për transportin 

qytetas, përballohet nga institucionet përgjegjëse, sipas ligjeve 

specifike. 

Neni 12 i këtij ligji parashikon se transporti i udhëtarëve brenda 

vendit kryhet nëpërmjet:  

• Shërbimeve në linja të rregullta

Transport i rregullt udhëtarësh është shërbim i rregullt transporti në 

itinerare dhe vendqëndrime të pandryshuara, të ofruara nga 

transportuesi dhe të përcaktuara më parë në rregulloren e udhëtimit. 

Ky shërbim mund të jetë qytetës, rrethqytetës dhe ndërqytetës. 
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a) Transporti Qytetës

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. 

 Përjashtim bën vetëm Bashkia e Tiranës, e cila, me vendim të 

Këshillit Bashkiak, mund të shtrijë rrjetin e linjave qytetëse në çdo 

njësi administrative përbërëse, në kufi me njësitë administrative të 

qytetit të Tiranës, nëse këto njësi përfaqësojnë qendra të zhvilluara 

e të rëndësishme urbane dhe/ose industriale.  

Këshilli Bashkiak, duke u mbështetur në nevojat e popullsisë për 

transportin qytetës, përcakton linjat, organizon, financon dhe 

vendos për këtë lloj transporti. 

Këshilli Bashkiak përkatës miraton tarifën dhe llojin e biletës në 

transportin qytetas të udhëtarëve me autobus në përputhje me 

nivelin e standardit të kërkuar për këtë shërbim.  Kryetari i Bashkisë 

pajis me licencë vetëm shoqëritë, të cilat kanë të shprehur në aktet 

e themelimit, si objekt të veprimtarisë, veprimtarinë e transportit të 

udhëtarëve.” (neni 14 i ligjit) 

b) Transporti rrethqytetës
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Transporti rrethqytetës ofrohet nga persona juridikë ose fizikë, të 

cilët licensohen nga Kryetari i Bashkisë ku ka selinë subjekti 

transportues. 

Me anë të shërbimit të transportit rrethqytetës mundësohet lëvizja e 

popullsisë (neni 15 i ligjit të sipërcituar) nga: 

• Njësitë administrative përbërëse dhe qendrës së bashkisë së

cilës i përkasin;

• Njësitë administrative përbërëse të së njëjtës bashki;

• Fshatrave me njëri-tjetrin ose fshatrave në drejtim të qendrës

së njësisë administrative së cilës i përkasin dhe/ose një njësie

administrative tjetër të së njëjtës bashki;

• Fshatrave dhe njësive administrative përbërëse, të bashkive

të ndryshme, por që ndodhen në kufi me njëra-tjetrën.

c) Transporti ndërqytetës

Transporti ndërqytetës i udhëtarëve me autobus, si transport i 

rregullt, kryhet në linjat kryesore dhe linjat ushqyese, të 

parashikuara në rrjetin e linjave të miratuara nga ministri. Linjat 

kryesore shërbejnë për të plotësuar nevojat e lëvizjes së popullsisë 

që lidhin bashkitë me qarqe të ndryshme. 

Transporti ndërqytetës, rrethqytetës dhe ai qytetës i udhëtarëve 

kryhet nga shoqëritë ose nga personat fizikë brenda afatit të 
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përcaktuar në licencë. Për të fituar të drejtën si shoqëri e vetme në 

një ose disa linja të rregullta, subjekti transportues duhet të ketë 

numrin e autobusëve, në përputhje me nevojat e linjës.  

Kushtet dhe rregullat për marrjen e licencës dhe të së drejtës për të 

ofruar shërbimin e transportit në një ose disa linja të rregullta 

përcaktohen me udhëzim të Ministrit.53 

Po kështu rregullohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për 

transportin, rrjeti i linjave ndërqytetëse, stacionet e qëndrimit dhe 

numri i orareve për secilën linjë. 

Ndërsa rrjeti i linjave rrethqytetëse, stacionet e qëndrimit dhe numri 

i orareve, miratohen nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore, 

apo nga këshilli i qarkut në rastin e transportit rrethqytetës ndërmjet 

fshatrave dhe njësive administrative përbërëse. Rrjeti i linjave 

rrethqytetëse miratohet çdo tre vjet dhe nuk duhet të cenojë rrjetin e 

linjave qytetëse dhe ndërqytetëse. 

Hartimi i rrjetit të linjave rrethqytetëse dhe ndërqytetëse bazohet 

mbi të dhënat demografike e gjeografike, gjendjen social-

ekonomike, kërkesat për lëvizjen e popullatës, rrjetin rrugor dhe 

gjendjen e infrastrukturës rrugore.54 

53 Po aty, neni 17  
54 Po aty, neni 19 
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• Shërbime të rregullta të specializuara55

Shërbime të rregullta të specializuara janë ato shërbime, të cilat 

kryhen me autobus dhe sigurojnë transportim për kategori të 

caktuara udhëtarësh, duke përjashtuar udhëtarët e tjerë, me kusht që 

këto shërbime të realizohen sipas parashikimeve në pikën 3.10 të 

nenit 3 të ligjit.  

Shërbimet e rregullta të specializuara janë shërbime, të cilat 

përfshijnë:  

a. transportin shtëpi-punë të punonjësve;

b. transportin shtëpi-institucion shkollor të nxënësve dhe

studenteve;

c. transportet qytetëse kufitare, kur lejohen me marrëveshje

ndërkombëtare.

Për shërbimet sipas shkronjave "a" dhe "b", dokumentacioni 

shoqërues i automjetit përcaktohet me udhëzim të ministrit. Për 

shërbimet sipas shkronjës "c" jepet licencë nga ministri, i cili 

përcakton, me udhëzim, kushtet dhe rregullat për marrjen e kësaj 

licence. 

a. Transport për llogari të vet56

55 Neni 23, pika 1 
56 Neni 23, pika 2 e ligjit 
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Me “transporte për llogari të vet” do të konsiderojmë transportet që 

kryhen nga shoqëritë ose nga një shoqatë për punonjësit ose për 

anëtarët e vet, pa qëllim fitimi, në kuadër të veprimtarisë shoqërore, 

me kusht që: 

• Transporti të përbëjë vetëm një veprimtari ndihmëse për

ndërmarrjen ose shoqatën;

• Mjetet e përdorura të jenë:

o Pronë e ndërmarrjes ose e shoqatës;

o Të jenë blerë me këste nga këto të fundit ose të jenë

objekt i një kontrate qiraje afatgjatë  

o të drejtohen nga një punonjës i ndërmarrjes ose

                       anëtar i shoqatës. 

Dokumentacioni, që shoqëron automjetin, për transportin për llogari 

të vet, përcaktohet me Udhëzim të Ministrit57. 
b. Transportet e Rastit58

Transportet e rastit janë shërbime që kryhen me autobus dhe 

përfshijnë: 

57 Për me tepër shih Udhëzimi nr.5627, datë 18.11.2016 “Për kriteret, rregullat 
dhe dokumentacionin për lëshimin e licensave dhe certifikatave për ushtrimin e 
veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve me autobus brenda vendit” 
58 Neni 26 i ligjit nr. 8308, datë 18.3.1998 “Për Transportet Rrugore”, i 
ndryshuar 
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a) udhëtimet me dyer të mbyllura, domethënë shërbimet e kryera me

të njëjtin mjet që transporton një ose më shumë grupe udhëtarësh

të formuar më parë, duke e kthyer çdo grup në vendin e nisjes;

b) shërbimet:

• e kryera për grupe udhëtarësh të formuara më parë, pa

kthimin e udhëtarëve në vendin e nisjes gjatë të njëjtit

udhëtim dhe kthimin bosh të mjetit në vendin e nisjes;

• e kryera me mjet bosh në vajtje në vendin e destinacionit,

për grupe udhëtarësh të formuara më parë, me kthimin e

mjetit me udhëtarë në vendin e nisjes;

• shërbimet e organizuara me rastin e ngjarjeve të veçanta, si

konferenca, seminare ose manifestime kulturore-sportive, që

nuk u përgjigjen përkufizimeve të shkronjave "a" dhe "b".

3.2.4 Ligji nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në 

sektorin e transportit”  

Ky ligj rregullon sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit, 

duke përfshirë sigurimin e përgjegjësisë së pronarit/përdoruesit të 

mjetit motorik për dëmet e shkaktuara palëve të treta nga përdorimi 

i këtij mjeti si dhe sigurimin e pasagjerëve nga aksidentet në 

transportin publik. 

Në nenin 17, pika 2 e ligjit, parashikohet detyrimi i të gjithë 

subjekteve/pronarëve të autobusëve urbanë, interurbanë dhe për 
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transport publik ndërkombëtar, përfshirë edhe rastet kur merren me 

qira, të transportit të punëtorëve dhe autobusëve të shoqërive 

turistike etj. që të lidhin kontratat për sigurimin e pasagjerëve.  

Shoqëria e sigurimit është e detyruar të mbulojë shumën e sigurimit 

në kufijtë minimalë të përcaktuar në ligj, në rast të vdekjeve dhe 

dëmtimeve trupore të shkaktuara pasagjerit si pasojë e: 

a) defekteve teknike që çojnë në humbjen e kontrollit mbi

mjetin, defekte të cilat ndodhin jo për faj të pronarit apo

drejtuesit të mjetit të transportit urban;

b) rënies së objekteve të jashtme mbi mjetin motorik gjatë

përdorimit të tij, qëndrimit në stacion apo gjatë

qarkullimit;

c) dëmtimeve aksidentale të shkaktuara nga grumbullime

masive, akte të dhunshme që mund të kenë motiv politik

ose social, si atentate, sabotime, akte terroriste,

dëmtime, zjarrvënie të qëllimshme, ngjarje ose

shpërthime në objektet e ndryshme që ndodhen jashtë

mjetit të transportit publik me kusht që ai të mos jetë

pjesëmarrës aktiv në ato ngjarje;

d) frenimit të papritur, plasjes së gomës, devijimeve të

lëvizjes si rezultat i një shpërthimi apo shmangieje të

menjëhershme të detyruar që çon deri në përmbysjen e

mjetit të transportit publik;
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e) shpërthimit që ndodh jashtë mjetit të transportit publik;

f) çdo ngjarjeje tjetër që ndodh jo për faj të

drejtuesit/pronarit të mjetit të transportit publik dhe nuk

mbulohet nga sigurimi i detyrueshëm i përgjegjësisë të

pronarit të mjetit.59

Pasagjeri ose përfituesi ka të drejtë, sipas kushteve të kontratës së 

sigurimit, të kërkojë te shoqëria e sigurimit me të cilën është lidhur 

kontrata e sigurimit që të paguajë dëmshpërblimin për dëmin e 

shkaktuar.  

3.2.5 Ligji nr. 93/2014 “Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e 
Personave me Aftësi të Kufizuara”60 

Ky ligj ka si qëllim të garantojë nxitjen dhe mbrojtjen e të drejtave 

të personave me aftësi të kufizuara për të mundësuar pjesëmarrjen e 

tyre të plotë dhe efektive në të gjitha sferat e shoqërisë, në kushte të 

59 Neni 19 i Ligjit nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e 
transportit”  
60 Shih “Raporti Monitorimi i Aksesueshmërisë së Transportit Publik Vendor Për 
Personat me Aftësi të Kufizuara”, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 
Nëntor 2019, fq.6, aksesuar në linkun https://www.kmd.al/ëp-
content/uploads/2020/07/Raporti-Monitorimit-t%C3%AB-
Aksesueshm%C3%ABris%C3%AB-s%C3%AB-Transportit-Publik-Vendor-
p%C3%ABr-Persona-me-Aft%C3%ABsi-t%C3%AB-Kufizuara.pdf  
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barabarta me të tjerët, duke mundësuar autonominë dhe jetesën e 

pavarur për të gjithë personat me aftësi të kufizuara. 

Në gërmën “ë”, të pikës 2, të nenit 5, të ligjit nr. 93/2014, 

parashikohet se: “Politikat shtetërore mbështetin personat me aftësi 

të kufizuara që të kenë akses në të gjitha sferat e jetës e, ndër të 

tjera, të kenë akses përkatësisht: ...ë) në transport….”. Sipas nenit 

6, të ligjit nr. 93/2014, jetesa e pavarur, mundësohet nëpërmjet 

shërbimeve të ndryshme që synojnë të ofrojnë mbështetje në 

kapërcimin e barrierave. Në këto shërbime përfshihet ndër të tjera 

edhe transporti. 

Në zbatim të ligjit për përfshirjen dhe aksesueshmërinë, është 

miratuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1074, datë 23.12.2015 

“Për përcaktimin e masave për mënjanimin e pengesave në 

komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për 

personat me aftësi të kufizuara”. Ky vendim-kuadër përveçse 

përcakton masat për zbatimin, në bazë të të cilave mënjanohen 

pengesat mjedisore dhe infrastrukturore për të bërë të mundur ndër 

të tjera, aksesin në transport, shërben edhe për unifikimin e 

rregullave ekzistuese me ato të reja. Kjo VKM, vendos detyrimin 

për ta bërë transportin e aksesueshëm për të gjitha llojet e aftësisë 

së kufizuar dhe vendos detyrime shumë të rëndësishme për 

institucionet dhe e shtrin zbatimin në të gjitha mjetet e transportit 
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publik (Kreu 1, pika 4, paragrafi c) dhe përmban disa detyrime për 

ofruesit e transportit publik. 

3.2.6 Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” 

Shërbimi urban qytetas në bazë të ligjit "Për transportet rrugore" 

është kaluar në administrim të bashkive, të cilat kanë kompetenca të 

marrin vendime, të hartojnë politika afatshkurtra dhe afatgjata, të 

lidhin kontratat me operatorët, të monitorojnë cilësinë e ofrimit të 

shërbimit etj. 

Në nenin 23 pika 6 të ligjit të sipërcituar parashikohet se bashkitë 

janë përgjegjëse në territorin e juridiksionit të tyre për: "…. 6. 

Transportin publik vendor”, pra shërbimi i transportit publik është 

funksion publik që rregullohet dhe organizohet nga Bashkia.  

Këshilli Bashkiak merr vendime në lidhje me çimimin e biletave, 

përcaktimin e stacioneve të qëndrimit të autobusave, numrit dhe 

emrat e linjave, ndërsa Kryetari përzgjedh ofruesit e shërbimit të 

transportit publik, lidh kontratat, si dhe monitoron zbatimin e 

detyrimeve kontraktuale.   

Respektimi nga shoqëritë e transportit i standarteve të 

aksesueshmërisë në shërbim është përgjegjësi e organeve të 
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qeverisjes vendore, të cilat edhe kanë përzgjedhur fituesit e 

kontratave të transportit.61 

3.2.7 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 85, datë 8.2.2017 
“Për përcaktimin e rregullave për prodhimin, 

shpërndarjen dhe pajisjen e udhëtarëve me bileta 

transporti rrugor”  

Ky vendim ka për qëllim të përcaktojë rregullat për prodhimin, 

shpërndarjen dhe pajisjen e udhëtarëve me bileta transporti rrugor. 

Sipas vendimit, çdo udhëtar pajiset me biletë për udhëtimin e 

përshkruar, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 8308, datë 

18.3.1998, “Për transportet rrugore”, të ndryshuar. 

Çmimi i biletave në format letër me çmim të parashtypur ose 

elektronik, i cili përmban edhe vlerën e TVSH-së për transportin 

qytetas/rrethqytetas, caktohet në përputhje me legjislacionin në fuqi 

për këtë qëllim, me vendim të këshillit të njësive të vetëqeverisjes 

vendore /marrëveshje ndërmjet bashkive.  

Për udhëtarët, që përfitojnë lehtësi me ligje të veçanta, çmimi i 

biletave për transportin qytetas dhe rrethqytetas caktohet në 

61 Po aty faq.7 
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përputhje me legjislacionin në fuqi për këtë qëllim, me vendim të 

këshillit të njësive të vetëqeverisjes vendor. 

3.2.8 Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 325, datë 19.03.2008 
“Për miratimin e rregullave për pranimin në veprimtarinë 

e operatorit të transportit rrugor të mallrave dhe 

udhëtarëve, si dhe për njohjen e dokumenteve zyrtare, të 

caktuara për këta operatorë”62 

VKM-ja nr.325, datë 19.03.2008 është përshtatur me Rregulloren 

nr.1071/2009 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 21 tetor 

2009. Edhe kjo VKM, sikurse rregullorja përcakton kriteret dhe 

kushtet që duhet të plotësohen nga operatorët për pranimin në 

veprimtarinë e transportit rrugor të mallrave dhe udhëtarëve, 

elementet që duhet të përmbajë regjistri elektonik etj.63 

3.2.9 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.633, datë 26.10.2018 
“Për masat kundër ndotjes së ajrit nga shkarkimet e 

mjeteve motorike dhe shakrkimeve në ajër të ndotësve të 

gaztë dhe të lëndës së ngurtë pezull nga motorët me ndezje 

62 Kjo VKM është përshtatur me rregulloren nr.1071/2009 e Parlamentit 
Evropian dhe Këshillit, datë 21 Tetor 200962 
63 Për më tepër shiko pikën 3.1.1 e në vijim të këtij studimi 
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pozitive dhe ata me ndezje me kompresion që djegin gaz 

natyror apo të lëngshëm për përdorim në automjete”  

Qëllimi i këtij vendimi është mbrojtja e shëndetit të njeriut dhe 

mjedisit nga shkarkimet e ndotësve të gaztë prej mjeteve motorike 

dhe lëndës së ngurtë pezull nga motorët me ndezje pozitive dhe ata 

me ndezje me kompresion, që djegin gaz natyror apo të lëngshëm 

për përdorim në automjete, nëpërmjet përcaktimit të kushteve të 

importit të tyre në Republikën e Shqipërisë dhe kushteve për mjetet 

ekzistuese në qarkullim.64 

Në këtë vendim parashikohen në mënyrë të posaçme rregulla për 

parandalimin e ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorike 

dhe reduktimet e shkarkimeve në ajër, duke sanksionuar që 

përdoruesit e automjeteve, vendës ose të huaj, që qarkullojnë në 

territorin e Republikës së Shqipërisë, janë të detyruar t'i përdorin 

automjetet e tyre në përputhje me kushtet e përcaktuara nga 

prodhuesi, të pasqyruara në dokumentet dhe instruksionet përkatëse, 

64 Pika 1 e Vendimit Nr.633, datë 26.10.2018 “Për masat kundër ndotjes së ajrit 
nga shkarkimet e mjeteve motorike dhe sharkimeve në ajër të ndotësve të gaztë 
dhe të lëndës së ngurtë pezull nga motorët me ndezje pozitive dhe ata me ndezje 
me kompresion që djegin gaz natyror apo të lëngshëm për përdorim në 
automjete”  
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si dhe të respektojnë normat e lejuara të shkarkimeve në ajër të 

ndotësve të gaztë dhe të lëndës së ngurtë pezull, të përcaktuara. 

Kontrollit të shkarkimeve në ajër të ndotësve të gaztë dhe të lëndës 

së ngurtë pezull, që shkarkohen nga automjetet rrugore, u 

nënshtrohen të gjitha automjetet e pajisura me motorë me djegie të 

brendshme, që përdorin si lëndë djegëse benzinë, naftë dhe gaz të 

lëngshëm ose natyral, dhe që janë në përdorim nga individë, 

subjekte fizike dhe juridike.65 

3.2.10 Vendim i Këshillit të Ministrave nr.85, datë 
08.02.2017 “Për përcaktimin e rregullave për prodhimin, 

shpërndarjen dhe pajisjen e udhëtarëve me bileta 

transporti rrugor” 

Në vendimin e sipërcituar janë parashikuar rregulla për elementet 

dhe kriteret që duhet të përmbajë bileta e udhëtimit.  

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: 

a) Bileta tatimore për disa udhëtime;

65 Po aty, Pika 5 dhe 6 



68 

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: 

o gjatësinë e udhëtimit në km;  

o çmimin për km;  

o numrin e serisë;  

o emrin e operatorit të transportit;  

o datën dhe kohën e nisjes; 

o pjesën e biletës (dëshminë/etiketën) për bagazhin e 

udhëtarit.  

b) 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);  
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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. 

Pasagjeri ka detyrimin të jetë i pajisur me biletën e udhëtimit, me 

përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji, dhe t’ia paraqesë nëse 
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i kërkohet, personit të autorizuar nga operatori i transportit ose 

organeve të kontrollit në rrugë.  

Tarifat e aplikuara në biletat e udhëtimit nga transportuesit, do t'i 

ofrohen të gjithëve në mënyrë të barabartë duke shmangur çdo 

diskriminim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë. 

3.2.11 Udhëzimi i Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës 
nr. 5627, datë 18.11.2016 “Për kriteret, rregullat dhe 

dokumentacionin për lëshimin e licensave dhe 

certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin 

rrugor të udhëtarëve me autobus brenda vendit”.  

Transportuesi mund të kryejë shërbime të transportit të udhëtarëve 

vetëm nëse është i licencuar sipas legjislacionit në fuqi dhe 

dispozitave të këtij udhëzimi. Për të ushtruar veprimtarinë e 

operatorit të transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit, 

ndërmarrjet e transportit duhet të plotësojnë kriteret e pranimit në 

veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor të udhëtarëve sipas 

nenit 6 të ligjit për transportet rrugor, VKM-së nr.325, datë 

19.03.2008 të sipërcituar dhe nenit 10 të Udhëzimit që përfshijnë: 

• reputacion të mirë;

• qëndrueshmërisë së duhur financiare;
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• kompetencë profesionale;

• një vendosje efektive dhe të qëndrueshme në Shqipëri.66

Nëse i referohemi nenit 10 të Udhëzimit, ka parashikuar kritere 

negative, ekzistenca e të cilave sjell refuzimin për miratimin e 

licensës: 

• aplikanti është i paaftë të sigurojë shërbimin e kërkuar, me

mjetet që ka në dispozicion;

• aplikanti përmbush detyrimet e legjislacionit mbi

transportin rrugor dhe në veçanti kushtet dhe kërkesat

lidhur me shërbimet e transportit të udhëtarëve;

• ka kryer shkelje serioze dhe të përsëritura, të legjislacionit

të transportit rrugor në veçanti lidhur me rregullat për

drejtimin e mjeteve dhe periudhave të pushimit të drejtuesve

të mjeteve;

• në aplikimin për ripërtëritjen e licencës, kushtet e

përcaktuara në të nuk kanë qenë zbatuar;

• autoritetet kompetente të licencimit vendosin mbi bazën e

analizave të detajuara, që   qëllimi kryesor i shërbimit nuk

66 Shih neni 3 i Udhëzimit nr.5627, datë 18.11.2016 “Për kriteret, rregullat dhe 
dokumentacionin për lëshimin e licensave dhe certifikatave për ushtrimin e 
veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve me autobus brenda vendit”. 
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është transporti i udhëtarëve, ose nuk janë respektuar 

stacionet e vendosura. 

Neni 7 i Udhëzimit të sipërcituar përcakton autoritetet kompetente 

të licensimit të transportuesve në varësi të llojit të shërbimit: 

• Ministri përgjegjës për transportin rrugor është

kompetent për lëshimin e licensave:

o Për shërbimin e rregullt në transportin ndërqytetës

të udhëtarëve;

• Kryetari Bashkisë, ku ka selinë operatori, është kompetent

në rastet:

o Për shërbimin e rregullt në transportin qytetës të

udhëtarëve me autobus, për linjat e miratuara nga

këshilli bashkiak;

o Për shërbimin e rregullt në transportin rrethqytetës

të udhëtarëve, për linjat e miratuara sipas

përcaktimeve të ligjit për transportet rrugore.

o Për shërbimet e rregullta të specializuara;

o Për shërbimet vajtje-ardhje të transportit të

udhëtarëve;

Licenca për shërbimet e rregullta do të përfundojë, po të mos jetë 

pezulluar ose hequr më parë, në fund të periudhës së vlefshmërisë 
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së saj, ose 3 muaj pasi autoriteti i licencimit ka marrë njoftimin nga 

mbajtësi i saj për t’u tërhequr nga operimi. Ky njoftim duhet të 

përmbajë arsyet për tu tërhequr nga operimi në këtë shërbim.67 

Detyrimet e operatorit/transportuesit dhe institucionit kompetent, 

krahas detyrimeve të parashikuara në ligjin për transportin rrugor, 

parashikohen në nenin 13 dhe 14 të Udhëzimit. Në këtë nen 

parashikohen detyrimet minimale që operatori i transportit duhet të 

përmbushë me qëllim garantimin e kryerjes së shërbimit dhe 

plotësimin e kushteve dhe standarteve.  

Disa nga detyrimet që duhet të përmbushë operatori që ofron 

shërbimin e transportit publik janë:  

1. Transportuesi duhet të publikojë informacionin për të gjithë

pasagjerët, i cili duhet të përmbajë:

• itinerarin e shërbimit;

• stacionet ndërmjetëse;

• oraret;

• tarifat.

2. Transportuesi është i detyruar të zbatojë legjislacionin në

fuqi për personat me aftësi të kufizuar dhe t’i krijojë sa më

shumë lehtësira për transport kësaj kategorie udhëtarësh.

67 Po aty, Neni 12 
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Moszbatimi i legjislacionit në fuqi për transportin e 

personave me aftësi të kufizuar përbën shkelje të rëndë, e 

cila shkon deri në pezullimin ose heqjen e licencës. 

Me qëllim që një operator të realizojë transportin e udhëtarëve duhet 

të pajiset me çertifikatën e operimit për transportin e udhëtarëve. 

Çertifikata për transportin e udhëtarëve lëshohet për çdo mjet pas 

plotësimit të kushteve sipas këtij udhëzimi dhe legjislacionit në fuqi, 

me dorëzimin e dokumentacionit për mjetin dhe për drejtuesin e tij 

sipas pikave 1.2 dhe 1.3, të nenit 8 të këtij udhëzimi.68 

Çertifikata lëshohet dhe rinovohet me afat deri në 5 vjet. Nëse 

çertifikata ka humbur ose është vjedhur mund të zëvendësohet. Në 

këtë rast transportuesi informon menjëherë, brenda 7 ditëve, me 

shkrim autoritetin e licencimit. Nëse certifikata e humbur gjendet, 

transportuesi e dorëzon atë tek autoriteti kompetent. Ndërsa në rastet 

kur certifikata bëhet e palexueshme ose dëmtohet, ajo duhet të 

dorëzohet te autoriteti kompetent i lëshimit. Në të dyja rastet 

autoriteti kompetent i lëshimit të licences lëshon një certifikatë 

operimi zëvendësuese me të njëjtin afat vlefshmërie.69 

68 Po aty, neni 16  
69 Po aty, neni 17, pika 3 
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Licensa për ofrimin e shërbimit të transportit publik pezullohet ose 

hiqet nëse nga ana e operatorit:  

a) Nuk plotësohen kushtet e vendosura në lidhje me

pranimin (licencimin) në veprimtarinë e operatorit të

transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit, sipas

nenit 3 dhe 4 të këtij udhëzimi;

b) Ka paraqitur informacione të pasakta në lidhje me të

dhënat e kërkuara për lëshimin e licencës;

c) Nuk fillon veprimtarinë e saj brenda 60 ditëve nga dita e

lëshimit të licences (pika 3B.2, kapitulli III, VKM nr.325,

datë 19.3.2008, të ndryshuar);

d) Shkel dispozitat e pikës 3, të kapitullit II, VKM nr.325,

datë 19.3.2008, të ndryshuar;

e) Kryen shkelje të rënda e të përsëritura në lidhje me

kushtet e vendosura në licencë për itinerarin,

vendqëndrimet, frekuencën dhe oraret;

f) Nuk zbaton legjislacionin në fuqi, në mënyrë të veçantë

atë për personat me aftësi të kufizuar.

Për pezullimin ose heqjen e një licence ose certifikate të operimit të 

mjetit, autoriteti i lëshimit të licencës njofton me shkrim mbajtësin 

e licencës ose pronarin e mjetit që të dorëzojë këto dokumente tek 

ai brenda 7 ditëve, pas ditës në të cilën është dorëzuar njoftimi tek 
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personi. Pezullimi ose heqja e licencës hyn në fuqi në fund të 

periudhës 21-ditore, duke filluar nga dita që njoftimi i është dhënë 

mbajtësit të licencës. 

Një licencë do të qëndrojë e pezulluar derisa autoriteti i lëshimit të 

licencës është i bindur që mbajtësi i licencës plotëson kushtet për 

përfitimin e licencës. Autoriteti kompetent njofton autoritetet e 

tjera, Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit 

Rrugor, Policinë Rrugore dhe Drejtorinë e Tatimeve për hyrjen 

përsëri në fuqi të saj. 

Nëse një subjekt nuk dorëzon në organin e transportit përkatës, 

brenda afatit të përmendur në pikat e mësipërme, licencën dhe, ose 

certifikatën e pezulluar ose të hequr, ky i fundit njofton organet 

përgjegjëse të kontrollit në rrugë dhe të gjitha autoritetet e tjera të 

interesuara për këtë lloj shërbimi, Drejtorinë e Përgjithshme të 

Shërbimeve të Transportit Rrugor, Policinë Rrugore dhe Drejtorinë 

e Tatimeve për ndalimin në ushtrimin e veprimtarisë së këtij 

operatori të transportit rrugor. 

Në Udhëzim, parashikohen gjithashtu penalitetet për transportuesit 

që operojnë në transportin e udhëtarëve, nëse gjatë ushtrimit të këtij 

shërbimi gjenden shkelje nga ana e tyre. Për këtë arsye çdo 

transportues duhet të mbajë në mjet dhe të paraqesë me kërkesë të 
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çdo inspektori të autorizuar kopje të njëjta me origjinalin e licencës 

ose dokumenti i kontrollit.70 

3.2.12 Aktet nënligjore të Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë 

Në referim të analizës së mësipërme, duke pasur në fokus shërbimin 

e transportit publik në qytetin e Tiranës, Këshilli Bashkiak i 

Bashkisë Tiranë ka miratuar disa vendime dhe urdhra në lidhje me 

transportin publik, të cilat po i parashtrojmë në mënyrë të 

përmbledhur (analiza e detajuar është bërë në vijim të këtij studimi): 

1. Vendim i Këshillit të Bashkisë Tiranë 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”

Këshilli Bashkiak me vendimin e sipërcituar ka përcaktuar linjat dhe 

stacionet të qëndrimit të autobusave për secilën linjë. Në Tiranë janë 

caktuar 434 stacione urbani dhe operojnë 16 linja, konkretisht:71 

70 Neni 22, pika 2 
71 Informacion i siguruar ne rrugë zyrtare nga Bashkia Tiranë, datë 03.03.2022 
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1. Linja nr. 1 “Selitë – Kristal – Qendër – Stacioni i Trenit

– Allias”

2. Linja nr. 2 “Teg – Sauk i Vjetër – Kopshti Zoologjik – Ish

Stacioni i Trenit”;

3. Linja nr. 3 “Kashar”;

4. Linja nr. 4 “Qendër – QTU – Megatek – City Park”;

5. Linja nr. 5 /A “Ish Kombinati i Autotraktorëve –

Institut”- Linja nr.5 /B “Institut - Ish Kombinati i

Autotraktorëve”;

6. Linja nr. 6 “Laprakë”

7. Linja nr. 7 “Tufina”;

8. Linja nr. 8 “Ish Stacioni i Trenit – Qendër – Sauk i Ri/

Sauk i Vjetër/ Sanatorium – Teg”;

9. Linja nr. 9 “Qyteti Studenti – Jordan Misja”;

10. Linja nr. 10/A “Marteniteti i Ri – Qendër – Ish Fusha e

Aviacionit” -Linja nr.10/B “Qendër – Mihal Grameno –

Qendër”;

11. Linja nr. 11 “Porcelan”;

12. Linja nr. 12/A “Uzina Dinamo e Re – Sharrë” -Linja

nr.12/B “5 Maji – Sharrë”;

13. Linja nr. 13 “Tirana e Re”;

14. Linja nr. 14 “Unaza”;

15. Linja nr. 15 “Kombinat – Kinostudio;
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16. Linja nr. 16 “Linja e Gjelbërt”.

2. Vendimi i Këshillit të Bashkisë Tiranë nr.66, datë
30.12.2015 “Për Indeksimin e tarifave të transportit qytetëts

në Bashkinë e Tiranës”

Tarifat e transportit qytetas të udhëtarëve me autobus në Bashkinë e 

Tiranës, në linjat me largësi deri në 9 km, janë:  

• Për një udhëtim vajtje ose kthim 40 (dyzetë) lekë, (duke

përfshirë dhe TVSH).

• Për biletë pajtimi mujor, për një linjë 1200 (një mijë e

dyqind) lekë; (duke përfshirë dhe TVSH).

• Për biletë pajtimi mujor, të përgjithshëm për të gjitha linjat,

1600 (një mijë e gjashtëqind) lekë (duke përfshirë dhe

TVSH).

• Për biletë pajtimi mujor, të përgjithshëm, për studentët, për

të gjitha linjat, 600 (gjashtëqind) lekë, (duke përfshirë dhe

TVSH).

Tarifat e mësipërme nuk zbatohen për personat që kanë të drejtë të 

përfitojnë udhëtim falas ose të reduktuar sipas parashikimeve në 

ligjet e posaçme (personat me aftësi të kufizuara, studentët etj.) 

Aktet e tjera nënligjore të miratuara do të analizohen përgjatë këtij 

studimi. 
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IV. OFRIMI I TRANSPORTIT PUBLIK, SI NJË E
MIRË PUBLIKE 

Referuar statisitikave, që lidhen me përdorimin e transportit publik 

në Evropë, rezulton se 55% e transportit në Europë realizohet me 

autobus, 45% është përqindja në Turqi. Në Greqi përcaktohet se 

42.5% e popullësisë është me vështirësi në lëvizje dhe nga kjo pjesë 

vetëm 10% janë persona me aftësi të kufizuara, pjesa tjetër i 

përkasin grupeve të tjera shoqërore. Bazuar në një studim të kryer 

në SHBA rezulton se për distanca nga 500 deri në 1000 km autobusi 

është mjeti më i lirë për pasagjerët. Vlen të theksohet se në bazë të 

po të njejtit studim për çdo vend pune që hapet në fushën e 

transportit hapen tre vende pune në industritë partnere.72 

Përdorimi i transportit publik nuk është vetëm më i lirë dhe më i 

sigurt, por ndikon pozitivisht në uljen e ndotjes dhe përmirësimin e 

ajrit. Automjetet e transportit publik siç janë autobusët reduktojnë 

emetimet e gazrave gjë që ul ndjeshëm krijimin e smogut në qytete. 

Kjo do të thotë që njerëzit kanë ajër më të shëndetshëm. Duke 

krahasuar një autobus që transporton vetëm 7 persona me 1 person 

që drejton një makinë, është zbuluar se autobusët prodhojnë vetëm 

72 Për më tepër shih: civilrightsdocs.info/pdf/transportation/finaltransportation-
equity-disability.pdf 
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1/5 e sasisë së emetimeve në krahasim me rezultatet e makinës. Kjo 

është një rënie thelbësore e ndotjes të emetuar për person që 

udhëton.73 

Ndarja e re territoriale e përballi stafin e Bashkisë së Tiranës me 

nevojën e një ndryshimi të plotë në mënyrën e administrimit dhe 

menaxhimit të gjithë shërbimeve të transportit.

Nё këtë kontekst të ri urban me një diversitet të lartë, rritje tё numrit 

të popullsisë, rritje tё numrit të automjeteve për banorë, kërkesa jo 

homogjene për lëvizje sipas zonave të ndryshme të qytetit, nevojat 

për infrastrukturë funksionale që kanё grupe të popullsisë me 

densitet jo të madh por të shtrirë në territor, kërkohet një përqasje e 

mirëmenduar nё ofrimin e alternativave tё lёvizshmёrisё, 

parashikimin e ndёrhyrjeve nё kategoritё e transportit dhe mënyrës 

se si duhet menaxhuar trafiku.74 

Ndonëse shërbimi i transportit publik ofrohet nga persona juridik 

ose fizik privatë ai konsiderohet si një shërbim publik, pasi ky 

shërbim kalohet nga Bashkia te këto operatorë nëpërmjet një 

kontrate administrative, zbatimi i të cilës monitorohet në mënyrë të 

vazhdueshme nga Bashkia. 

73 Për më tepër shih: https://www.dpshtrr.al/transporti-publik 
74Për më tepër shih: civilrightsdocs.info/pdf/transportation/finaltransportation-
equity-disability.pd 
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Shërbimi i transportit publik urban përdoret mesatarisht nga 

200,000 njerëz çdo ditë ose nga afro 74 milionë vetë në vit. Këto 

shifra janë goxha të qëndrueshme që nga viti 2016, pavarësisht nga 

ndryshimi i numrit të linjave nga 12 në 16.75 

Transporti publik urban në qytetin e Tiranës ofrohet nga operatorë 

private, të cilët operojnë në bazë të një kontrate të lidhur me 

Bashkinë Tiranë. Shërbimi i transportit publik në qytetin e Tiranë 

ofrohet nga 11 operatorë në 16 linja, disa prej të cilave janë ndarë 

në degëzime.76 

Mënyra e përzgjedhjes së operatorëve është paksa e paqartë, nëse 

respektohen rregullat e prokurimit apo ka procedura të tjera 

konkuruese. Bashkia Tiranë nuk i ka dhënë përgjigje pyetjes se si 

janë përzgjedhur operatorët që ofrojnë shërbimin e transportit 

publik në qytetin e Tiranës, duke u shprehur vetëm se janë 

përzgjedhur sipas kritereve ligjore77. 

4.1 Standartet e ofrimit të një transporti cilësor dhe të sigurt 

75 Shih Plani i Lëvizshmërisë së Qëndrueshme për Bashkinë e Tiranës,Vol.I, 
Shkurt 2020, aksesuar në linkun: https://tirana.al/faqe/plani-i-levizshmerise-se-
qendrueshme-urbane-per-bashkine-tirane 
76 Shiko për më tepër pikën 3.2.10 të Studimit 
77 Po aty  
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Referuar kuadrit ligjor kombëtar dhe ndërkombëtar, i analizuar në 

mënyrë të detajuar në këtë studim, transporti publik duhet të 

plotësojë disa kushte dhe kritere me qëllim ofrimin e një transporti 

cilësor dhe të sigurt. 

Çdo qytetar që është përdorues i transportit publik ka një sërë të 

drejtash që garantohen nga aktet ligjore dhe nënligjore, të cilat 

parashikojnë rregulla dhe norma për ofrimin e një transporti cilësor 

dhe të sigurt:  

4.1.1 E drejta për tu trajtuar në mënyrë të barabartë dhe 
për t’u mos diskriminuar 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë sanksionon në nenin 18  se 

të gjithë janë të barabartë përpara ligjit dhe askush nuk mund të 

diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, 

etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, 

arsimore, sociale ose përkatësia prindërore. 

Për sa më sipër, çdo qytetar ka të drejtë të përdorë transportin publik 

qytetës pavarësisht gjinisë, racës, fesë, etnisë, gjuhës, bindjeve 

politike, fetare a filozofike, gjendjes ekonomike, arsimore, sociale 

ose përkatësia prindërore.  



84 

Personat me aftësi të kufizuara gëzojnë të drejtat e përgjithshme të 

pasagjerit, si dhe të drejtën për të pasur një sistem transporti që 

plotëson teknikat e përshtatshmërisë, me qëllim që të kenë një akses 

të plotë në përdorimin e transportit publik. 

Çdo autobus duhet të jetë pajisur me rampa, vende të 

përcaktuara/dedikuara për personat me aftësi të kufizuara/gratë 

shtatzanë, me karrocë për fëmijët etj. Krahas detyrimit për pajisjen 

e autobusit me teknikat e përshtatshmërisë, është e domosdoshme 

që këto teknika të përdoren në praktikë, psh. nëse autobusi është i 

pajisur me rampë, por nuk hapet në stacion ateherë jemi përballë 

shkeljes së barazisë, duke cënuar aksesueshmërinë e personave me 

aftësi të kufizuar. 

Operatorët e ofrimit të transportit publik duhet të trajtojnë pasagjerët 

me respekt, duke ruajtur etikën profesionale dhe duke përdorur një 

gjuhë të përshtatshme.  

4.1.2 E drejta për një transport të sigurt dhe cilësor 

Çdo qytetar që përdor transportin publik qytetës ka të drejtë që të 

udhëtojë i sigurt, në orarin e përcaktuar, me një kosto të 

përballueshme, në kushte dhe standarte cilësore. 
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Ofrimi i shërbimit të transportit publik duhet të jetë cilësor dhe i 

sigurt, duke marrë masa që autobusat duhet të jenë të pastër, të 

dizenfektuara, në kushte teknike të mira, me qëllim mbrojtjen e jetës 

dhe shëndetit të çdo pasagjeri/udhëtari. 

Referuar kuadrit ligjor në fuqi,78 si dhe rregulloreve79 mbi të cilat 

operojnë operatorët e ofrimit të shërbimit të transportit publik në 

qytetin e Tiranës, kemi përmbledhur disa nga rregullat që duhet të 

plotësohen me qëllim ofrimin e një transporti publik cilësor dhe të 

sigurt: 

o Mjetet e posaçme të udhëtimit duhet të jenë të kenë:

• Sisteme mbrojtjëse sigurie;

• Treguesit hyrjes/dalje;

• Mbishkrimet për vendin e rezervuar për gratë

shtatzanë, invalidët dhe të moshuarit;

• Treguesi për numrin e vendeve të ulur dhe në këmbë;

78 Shih Vendimin e 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” 
79 Janë analizuar 11 Rregullore të operatorëve që ofrojnë shërbimin e 
transportit publik në qytetin e Tiranës, të cilat janë vendosur në dispozicion në 
rrugë zyrtare. 
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o Në mjediset e brendshme të mjetit, 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”.

o Duhet të jenë të pajisura me kutinë e ndihmës së shpejtë

shëndetësore dhe fiksen e zgjarrit;

o Duhet të jenë të pajisura me dritare dhe dalje emergjence;

o Dyert duhet të hapen dhe të mbyllen në mënyrë automatike;

o Transporti i mjeteve plasëse, veglave të punës dhe kafshëve

është i ndaluar;

o Dyshemeja, tavani, dhe paretet e mjetit/autobusit duhet të jenë

të siguruara për të përballuar hermecitetin;

o Tubot mbajtëse duhet të jenë në gjendje optimale;

o Autobusët duhet të plotësojnë kushtet për të siguruar ajër të

kondicionuar nëpërmjet sistemeve të ventilimit dhe

kondicionimit (me temp +-25°C);

o Autobusët duhet të pastrohen çdo ditë brenda dhe jashtë me

qëllim që të jenë higjenike dhe të pastra;

o Çdo mjet, i çdo linjë të transportit, ka detyrimin që të

ekspozojë në një vend të dukshëm, numrin e autobusit, të

udhëtojë duke respektuar numrin rendor dhe të mos bëj

parakalime;
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o 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;

o Objekte apo materiale me karakter pornografik konsiderohen

të ndaluara për tu afishuar në autobus apo stacione autobusi;

o Çdo autobus duhet të jetë i pajisur me tabela, që i referohen

tabelave të emergjencave, tabela hyrje dalje etj.

o Duhet të pajisen me kamera sigurie;

o Duhet të bëhen teste periodike për shoferët dhe fatorinët në

lidhje me përdorimin e alkoolit apo lëndeve narkotike;

o Shoferët, fatorinët dhe kontrollorët duhet të jenë të sjellshëm,

si dhe të respektojnë etikën profesionale dhe qytetare gjatë

ofrimit të shërbimit;

o Estetika e brendshme (lidhur me vendet e pasagjerëve,

dritaret, dyshemetë e mjeteve etj.), që konsiston në drejtim të

një paraqitjeje dhe mirëmbajtjeje sa më të pranueshme, e cila

respekton në këtë mënyrë kërkesat e komunitetit për një

shërbim të një cilësie të lartë, është e detyrueshme për të gjitha

mjetet.

o Estetika e jashtme e të gjitha mjeteve do të jetë e tillë që të

plotësojë rregullat në zbatim të Kodit Rrugor lidhur me

vendosjen mbi mjetet e transportit të shkrimeve a shenjave

reklamuese të shndritshme ose reflektuese, me qëllim që të
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përjashtohet çdo rrezik verbimi a hutimi për drejtuesit e 

mjeteve të tjera dhe njëkohësisht të pengojë çdo formë 

reklamimi që ka një përmbajtje, domethënie apo synim të 

kundërt me normat e këtij Kodi; 

o Ngjyra e mjeteve në një linjë duhet të jetë uniformë.

4.1.3 E drejta për tu informuar 

Çdo qytetar ka të drejtë të informohet në gjuhën shqipe për orarin e 

autobusit, itenerarin, rregulloren e autobusit, të drejtat dhe detyrimet 

që ka si përdorues i transportit publik. 

Në çdo autobus duhet të vendosen në gjuhën shqipe tabelat 

informuese që përmbajnë informacion në lidhje me:  

• Emrin e shoqërisë që ofron transportin publik;

• Emrin e linjës;

• Itinerarin;

•  Rregulloren me të drejtat dhe detyrimet e

pasgjareëve/udhëtarëve;

•  Nëse ka vonesa për shkaqe objektive (trafik, raste

aksidenti etj.)çdo qytetar duhet të informohet për vonesën

dhe orarin e saktë të ardhjes së autobusit.

Në çdo stacion autobusi duhet: 
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• Të jetë ngritur një infrastrukturë e përshtatshme për

qëndrimin e pasagjerëve;

• Duhet të ketë një tabelë që informon që është stacion

autobusi, linja e urbanit që ndalet në këtë stacion, oraret

dhe frekuencën;

•  Duhet të ketë një sistem të shpjegimit në audio për

orientim;

• Infrastruktura e stacionit duhet të jetë pajisur dhe me

vijëzimet horizontale me ngjyrë të verdhë dhe me

mbishkrimin “BUS”

Ndryshe nga sa parashikohet, informacioni i afishuar për vënie në 

dijeni të përdoruesve të shërbimit është në një nivel shumë të ulët. 

Mungesa e informacionit bën të mundur që udhëtarët të mos kenë 

informacion për linjën që do të marrin për të shkuar në destinacionin 

e tyre; të dinë oraret e autobusit; tarifat e shërbimit duke përfshirë 

edhe abonetë; të kenë dijeni për kompaninë që ofron shërbimin dhe 

kontakte për ankesa etj. Kjo mungesë informacioni i bën qytetarët 

konfuz, ua vështirëson orientimin. Tirana është një qytet ku çdo ditë 
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vijnë udhëtarë nga jashtë qytetit dhe përballen dhe me këtë mungesë 

informimi.80 

Ndonëse ka mungesë informacioni të afishuar në autobusa dhe në 

stacionet e autobusave, në rregulloret që janë miratuar dhe mbi të 

cilat operojnë operatorët e ofrimit të shërbimit të transportit publik 

janë përcaktuar linjat dhe stacionet ku shoqëria operon dhe ofron 

shërbimin e transportit publik. 

Qendra ALTERUM në linkun https://busandthecity.al/stacionet-e-

linjave/ ka publikuar stacionet për çdo linjë të transportit publik që 

operon në qytetin e Tiranës (të cilat janë nxjerrë nga rregulloret). 

E drejta për tu informuar shtrihet edhe mbi mënyrën e realizimit të 

shërbimit të transportit publik, menaxhimit nga ana e operatorëve 

dhe për çdo infrmacion që lidhet me transportin publik. Ky detyrim 

i kundrejtohet jo vetëm Bashkisë, si institucion publik dhe 

operatorëve që ofrojnë shërbimin e transportit publik. 

Qendra Alterum për të testuar zbatimit e ligjit për të drejtën e 

informimit dhe për operatorët që ofrojnë shërbimin e transportit 

80 Shih “Shërbimi i transportit publik në Tiranë: Dobësitë e tij dhe mundësitë për 
përmirësime”, përgatitur nga Edmon Cera, fq.10, aksesuar ne linkun 
https://portavendore.al/ëp-content/uploads/2018/11/Studim-p%C3%ABr-
transporti-publik-n%C3%AB-Tiran%C3%AB-prill-maj-2018.pdf  
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publik, i është drejtuar me kërkesë për informacion të 11 

operatorëve që operojnë në Tiranë. Në kushtet kur operatorët nuk 

i’u përgjigjën kërkesave për informacion i’u drejtuam Komisionerit 

për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 

i cili vendosi rrëzimin e ankimeve me argumentin se pasi është kryer 

kërkimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit, në të cilën kanë 

rezultuar se subjektet ndaj të cilave është kërkuar informacion janë 

shoqëri tregtare me kuota 100% private, të cilat ushtrojnë 

veprimtarinë ndër të tjera në fushën e transportit kombëtar dhe 

ndërkombëtar të pasagjerëve dhe mallrave. Dhe së dyti, shoqëritë 

nuk figurojnë në listën e Autoriteteve Publike që Zyra e 

Komisionerit mban në zbatim të LDI. 

Nuk jemi dakord me vendimmarrjen e KDI dhe kemi kërkuar 

revokimin e vendimeve me arsyetimin si më poshtë:  

Ligji nr. 119/2014“Për të drejtën e informimit” parashikon dy raste 

kur një shoqëri tregtare përbën autoritet publik. Një shoqëri tregtare 

përbën autoritet publik në rastet kur:  

• Shteti zotëron shumicën e aksioneve;

• Ushtrohen funksione publike, sipas parashikimit të

shkronjës “c” (shkronja c parashikon: “çdo person fizik ose

juridik, të cilit i është dhënë me ligj, akt nënligjor ose çdo
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lloj forme tjetër, të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, e 

drejta e ushtrimit të funksioneve publike”). 

Referuar vendimeve, nga ana e Komisionerit janë bërë verifikime 

vetëm për rastin e parë, kur shteti zotëron shumicën e aksioneve, por 

nuk ka bërë verifikimin nëse këto subjekte ushtrojnë ose jo funksion 

publik pavarësisht ndarjes së kuotave. 

Sipas ligjit “Për të drejtën e informimit” neni 2 pika 1, “Autoritet 

publik” konsiderohet edhe çdo person fizik ose juridik, të cilit i është 

dhënë me ligj, akt nënligjor ose çdo lloj forme tjetër, të parashikuar 

nga legjislacioni në fuqi, e drejta e ushtrimit të funksioneve publike. 

Shoqëritë tregtare ndaj të cilave është kërkuar informacion 

ushtrojnë funksion publik, funksion i cili i ka kaluar nëpërmjet 

kontratës së lidhur me Bashkinë Tiranë dhe janë operatorët që 

ofrojnë shërbimin e transportit publik në qytetin e Tiranës. 

Sipas ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” në nenin 23 

“Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve 

publike”; në pikën 6 parashikohet se bashkitë janë përgjegjëse në 

territorin e juridiksionit të tyre për: "…. 6. Transportin publik 

vendor”, pra shërbimi i transportit publik është funksion publik i 

bashkisë.  
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Pra, kemi të bëjmë me persona juridik të cilëve u është kaluar e 

drejta e ushtrimit të funskionit publik, rrjedhimisht kemi të bëjmë 

me autoritet publik sipas nenit 2 pika 1/c të ligjit “Për të drejtën e 

informimit” (vetëm për pjesën e ushtrimit të transportit publik, dhe 

jo në veprimtari të tjera që mund të kryejnë këto shoqëri).  

Në praktikën e tij Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka konsideruar si autoritet publik, 

një shoqëri aksionere me kapital 100% private, përsa kohë ushtron 

funksion publik.81 

Gjithashtu në vendimin nr. 41, datë 05.10.2020 Komisioneri ka 

arsyetuar ndër të tjera: “…Fondi Shqiptar i Zhvillimit edhe pse 

gëzon statusin e organizatës jofitimprurëse, pavarësi drejtuese, 

administrative, financiare dhe teknike, është person juridik, i cili 

ushtron funksione publike dhe nuk përjashtohet si subjekt i ligjit 

nr.119/2014…”82 

Sa më sipër, kemi një praktikë të Komisionerit, i cili ka vlerësuar si 

autoritet publik edhe një subjekt private me kapital 100% privat 

(shoqëri, organizatë), të cilët përbëjnë autoritet publik përsa kohë 

81 Shih vendimin Nr.19, datë 30.06.2020 të Komisionerit për të Drejtën e 
Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
82 Shih vendimin Nr.41, datë 05.10.2020 të Komisionerit për të Drejtën e 
Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
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ushtrojnë funksione publike. Për rrjedhojë, edhe shoqëritë 

(operatorët ekonomikë) të cilët ushtrojnë funksion publik, atë të 

transportit publik, funksion ky i kaluar nga Bashkia Tiranë me 

kontratë shërbimi, përbëjnë autoritet publik sipas ligjit nr.119/2014 

dhe si të tillë kanë detyrimin për të dhënë informacion në lidhje me 

këtë shërbim. 

Gjithashtu në nenin 16 të kontratës tip, kontratë shërbimi për 

“Transportin e udhëtarëve në linjën qytetëse” lidhur ndërmjet 

operatorëve ekonomikë dhe Bashkisë Tiranë (që na është vënë në 

dispozicion në rrugë zyrtare parashikohet se:  

“Operatori i linjës, me nënshkrimin e kësaj kontrate, është i 

detyruar të shqyrtojë ankesat-kërkesat e publikut lidhur me 

shërbimin, si dhe të informojë publikun mbi shërbimin në linjë, 

në zbatim të akteve të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore” 

Në nenin 26 të kontratës tip parashikohet se: “b. për mangësi në 

dhënien e informacionit për klientët/udhëtarët, në zbatim të 

legjislacionit në fuqi dhe akteve të nxjerra nga organet e qeverisjes 

vendore, merret masë me penalizim deri në shumën 30 000 lekë, për 

çdo rast”. 

Sa më sipër, kemi të bëjmë me subjekte të cilët edhe pse janë me 

kuota 100 % private, ushtrojnë funksione publike dhe sipas ligjit për 

të drejtën e informimit bëjnë pjesë në kategorinë e subjekteve që 
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konsiderohen “autoritet publik” dhe sipas kontratës së nënshkruar 

kanë detyrimin për të dhënë informacion në lidhje mbi shërbimin e 

transporti publik. 

Referuar analizës së mësipërme konstatojmë disa problematika 

psh.: 

•  Nëse eventualisht Komisioneri do pranonte ankimin, çfarë 

mase administrative do merrte për refuzimin e vendosjes në 

dispozicion të informacionit, atë të parashikuar në ligj apo 

në kontratë?!!!  

•  Nëse do bëhej ankimi tek Bashkia kundër operatorit që nuk 

ka vendosur në dispozicion informacionin e kërkuar, a është 

kompetente Bashkia për të marrë një vendim?!!!! 

Rekomandojmë të bëhet edhe një rakordim midis dispozitave ligjore 

të ligjit për të drejtën e informimit dhe parashikimeve në kontratat 

që lidhen me operatorët e ofrimit të shërbimit publik, pasi në 

situatën aktuale kemi përplasje midis parashikimeve në ligj dhe në 

kontratë. 

Propozojmë psh.që në kontratën tip: 

 Në nenin 16 mund të shtohet: 

“Operatori i linjës, me nënshkrimin e kësaj kontrate, është i 

detyruar të shqyrtojë ankesat-kërkesat e publikut lidhur me 
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shërbimin, si dhe të informojë publikun mbi shërbmin në linjë, 

në zbatim të akteve të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore 

dhe ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. 

 Neni 26 pika b. e kontratës të ndryshohet:

“Nëse operatori refuzon të japë informacionin e kërkuar sipas

nenit 16 të kontratës, mban përgjegjësi sipas parashikimeve të

ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Gjithashtu rekomandojmë që Komisioneri për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale të ndryshojë 

interpretimin e nenit 2 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e 

informimit”, duke përfshirë në rrethin e subjekteve dhe personat 

fizik/juridik dhe që kanë aksione/kuota 100% private, por kanë 

marrë përsipër të ofrojnë shërbimin e trqansportit publik.  

4.1.4 E drejta për tu kompensuar në rast të humbjes së jetës 
apo dëmtimit të shëndetit 

Operatori që ofron shërbimin e transportit publik është i detyruar të 

sigurojë pasagjerët nga aksidentet në transportin publik dhe 

sigurimin e përgjegjësisë së pronarit ose të përdoruesit të mjetit 

motorik, për dëmet e shkaktuar palëve të treta nga përdorimi i këtij 

mjeti. 
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Çdo person që është dëmtuar në shëndetin e tij, apo ka humbur një 

familjar gjatë udhëtimit me autobus, apo është aksidentuar nga një 

autobus, ka të drejtën ti drejtohet operatorit të ofrimit të shërbimit të 

transportit publik (shoqërisë që ka në pronësi autobusin) për të 

kërkuar shpërblimin e dëmit që i është shkaktuar. 

Sigurimi mbulon jetën dhe shëndetin në rast të: 

• Defekteve teknike që çojnë në humbjen e kontrollit mbi

mjetin;

• Defekte të cilat ndodhin jo për faj të pronarit apo drejtuesit

të mjetit të transportit urban;

• Rënies së objekteve të jashtme mbi mjetin motorik gjatë

përdorimit të tij, qëndrimit në apo gjatë qarkullimit;

• Dëmtimeve aksidentale të shkaktuara nga grumbullime

masive, akte të dhunshme që mund të kenë motiv politik ose

social, si atentate, sabotime, akte terroriste, dëmtime,

zjarrëvënie të qëllimshme, ngjarje ose shpërthime në

objektet e ndryshme që ndodhen jashtë mjetit të transportit

publik me kusht që ai të mos jetë pjesëmarrës aktiv në

ngjarje.

4.1.5 E drejta për tu përfshirë në vendimmarrjen që lidhet me 
transportin publik 
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Çdo qytetar në bazë të ligjit nr.146/2014 “Për Njoftimin dhe 

Konsultimin Publik” ka të drejtë që të shprehë mendimin dhe të 

marrë pjesë në proceset vendimmarrëse që lidhen me transportin 

publik. Kjo i shërben jo vetëm transparencës së institucionit 

vendimarrës, por i jep mundësinë çdo qytetari apo pale të interesuar 

të marrë pjesë në diskutimin e projektakteve, projektvendimeve, 

hartimin e strategjive, me qëllim sqarimin dhe informimin e tyre, si 

dhe marrjen e komenteve e të rekomandimeve përkatëse për 

përmirësimin e tyre. 

 
Informimi i qytetarëve në lidhje me aktet me interes të lartë publik, 

me proceset politikëbërëse dhe vendimmarrëse, u siguron atyre 

mundësinë për të marrë pjesë në këto procese dhe për të mbrojtur të 

drejtat e tyre. 

 
Me qëllim që të nxitet dhe të garantohet pjesëmarrja e publikut në 

vendimmarrjen e organeve publike dhe veçanërisht të organeve të 

qeverisjes vendore, është hartuar dhe miratuar prej më shumë se 5 

vitesh legjislacioni që e sanksionon detyrimin për konsultim të 

akteve të miratuara nga organet vendimmarrëse dhe që parashikon 
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mekanizma që nxitin pjesmarrjen komunitare dhe e bëjnë publikun 

pjesë të rendësishme të procesit vendimmarrës.83  

Bazuar në nenin 18 të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore” dhe në Regulloren “Për konsultimin publik dhe 

marrëdheniet me median”, janë të detyrueshme për konsultim 

publik vendimmarrjet e Këshillit të Bashkisë, ndër të tjera kur: 

“miraton norma, standarte e kritere për rregullimin dhe 

disiplinimin e funksioneve që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për 

mbrojtjen e garantimin e interesit publik”. 

Ndonëse aktet ligjore në fuqi parashikojnë detyrimin e çdo 

institucioni, përfshirë dhe Bashkinë që t’ia nënshtrojnë projektaktet 

konsultimit publik, konstatohet që vendimmarrjet e marra nga 

Këshilli Bashkiak Tiranë për transportin publik, nuk i janë 

nënshtruar konsultimit. 

Qendra Alterum i është drejtuar Bashkisë Tiranë me kërkesë për 

informacion, me anë të së cilës ka kërkuar informacion mbi 

vendimet që ka marrë Këshilli Bashkiak - Bashkia Tiranë, në lidhje 

83 Udhëzues praktik për konsultimin publik të Këshillit të Bashkisë, realizuar me 
mbështetjen e Projektit Bashki të Forta, financuar nga Helvetas Sëiss 
Intercooperation. Mund të aksesohet dhe në linkun 
https://www.bashkiapatos.gov.al/ëp-content/uploads/2021/12/Udhezues-per-
konsultimin-publik-1-converted.pdf 
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me tranportin publik për periudhën 2015-2021 dhe nëse këto 

vendime i janë nënshtruar konsultimit publik. Nga përgjigjet 

rezulton që në asnjë vendimmarrjeje që është marrë mbi transportin 

publik në Tiranë nuk i është nënshtruar konsultimit publik. 

4.1.5 E drejta për tu ankuar 

Shkelja e kuadrit ligjor, kritereve dhe kushteve për ofrimin e një 

transporti cilësor dhe të sigurt, i jep të drejtën çdo qytetari/pasagjeri 

që të ankohet. Referuar kontratës tip që lidhet midis Bashkisë Tiranë 

dhe operatorit që ofron shërbimin e transportit publik (neni 16), ky 

i fundit është i detyruar të shqyrtoj ankesat – kërkesat e publikut 

lidhur me shërbimin, si dhe të informojë publikun mbi shërbimin në 

linjë, në zbatim të akteve të nxjerra nga organet e qeverisjes 

vendore. 

Në varësi të shkeljes së kryer, çdo qytetar mund ti drejtohet: 

1. Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi – Në rastet

kur një qytetar është diskriminuar ose është trajtuar në

mënyrë të pabarabartë gjatë përdorimit të transportit publik;

2. Agjencisë për Mbrojtjen nga Konsumatori – Nëse

konstatohen problematika në lidhje me mosrespektimin e

kuadrit ligjor në fuqi;
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3. Operatorit që ofron shërbimin – Nëse konstatohen

problematika në lidhje me respektimin e orareve, pastërtinë,

sjellje fyese dhe të papërshtatshme të drejtuesit të mjetit ose

personelit etj.;

4. Këshilli Bashkiak – Mund ti drejtoheni me anë të

peticioneve për të ndërmmarrë masa për përmirësimin e

transportit publik;

5. Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen
e të Dhënave Perosnale- Në rast se nuk respektohen

dispozitat ligjore në lidhje me njoftimin dhe konultimin

publik dhe janë nxjerrë akte pa u konsltuar me publikun,

grupet e interesit etj. ose kur refuzohet dhënia e informacionit

dhe dokumentacionit të kërkuar që lidhet me ofrimin e

shërbimit të transportit publik.

4.2. Detyrimi pozitiv dhe negativ i institucioneve publike 

Shërbimi i transportit publik mbështetet në trinomin pasagjer- 

operator transporti - institucion publik. Kjo do të thotë që ky 

shërbim mund të jetë cilësor dhe në standartet e kërkuara, nëse të tre 

këto aktorë të rëndësishëm përmbushin dhe respektojnë të drejtat 

dhe detyrimet të parashikuara nga aktet ligjore/nënligjore apo 

detyrimet që burojnë nga kontrata. 
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Detyrimi i institucioneve publike nuk është vetëm garantimi dhe 

ofrimi i një transporti publik cilësor dhe të sigurt, por edhe 

ndërmarrja e të gjitha masave për të mundësuar ofrimin e këtij 

shërbimi dhe trajtimin në mënyrë të barabartë të të gjithë qytetarëve 

që përdorin këtë shërbim. 

4.2.1 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është institucion publik në 

nivel qëndror, i cili ka si mision hartimin dhe zbatimin e politikës së 

përgjithshme shtetërore, në sektorin e infrastrukturës dhe 

transportit. 

Ndër objektivat për realizimin e misionit të MIE kanë të bëjne me84:  

• Drejtimin, menaxhimin, supervizimin dhe vendosjen e

standarteve teknike të infrastruktures së rrjeteve rugore e

hekurudhore…përcaktimin dhe vendosjen e standarteve për

të giitha llojet e mjeteve të transportit dhe organizimin e

drejtimit te kontrollit shtetëror të sigurise teknike ne sferën

e shfrytëzimit.

84 Urdhër nr.4273, datë 27.05.2022, të Ministrit të Infrastrukturës dhe 
Energjisë, për “Miratimin e rregullores për mënyrën e zbatimit të Vendimit 
Nr.252, datë 29.04.2022 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e ofrimit të 
shërbimeve on-line nga institucionet shërbimofruese dhe për metodologjinë e 
monitorimit e të kontrollit të veprimtarisë administrative të ofrimit të tyre”. 
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• Monitorimin e realizimit të standarteve të percaktuara në

funksion të zhvillimit të infrastrukturës në transport…, për

kontrollin e disiplinimin e tyre në aspektin financiar dhe

teknik.

• Zhvillimin e hapësires së nismes së lirë private ne aktivitetet

e shërbimit të llojeve të transportit, si dhe krijimin e

kushteve për një konkurrence të drejte, ndërmjet llojeve të

transportit e zhvillimin e konkurrencës në sistemin e

licencimit.

• Drejtimin, përmirësimin, zgjerimin dhe zhvillimin e

shërbimeve te informacionit në transport dhe

infrastrukture, për sigurimin e burimit të të dhënave të

giithanshme e të vazhdueshme, për krijimin e kushteve

lehtësuese të të giithë përdoruesve dhe operatorëve vendas

e të huaj, si dhe të përshtatshme për t'u inkuadruar në

sistemet evropiane të informacionit.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë përcakton kriteret, 

rregullat, afatet dhe dokumentacionin e nevojshëm për dhënien e 

licencës, çertifikatës dhe lejes për veprimtarinë e transportit rrugor 

për udhëtarë.85 Licenca për shërbimin e rregullt në transportin 

ndërqytetës të udhëtarëve, lëshohet nga ministri përgjegjës për 

85 Neni 5 i ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 “Për transportet rrugore”, i ndryshuar 
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transportin rrugor ose nga personi i autorizuar prej tij.86 Kjo Ministri 

është përgjegjëse edhe për përcaktimin dhe miratimin e linjave 

kryesore dhe ushqyese të transporti ndërqytetës të udhëtarëve me 

autobus.87 Rrjeti i linjave ndërqytetëse (kryesore dhe ushqyese), 

stacionet e qëndrimit dhe numri i orareve për secilën linjë miratohen 

me udhëzim të ministrit përgjegjës për transportin çdo tre vjet.88 

Përsa më sipër, kjo Ministri ka jo vetëm detyrën për të hartuar 

politikat e duhura apo strategjitë që do ti shërbejnë transportit rrugor 

në përgjithësi, por paraqitet dhe si një organ i cili vishet me 

funksione administrative përsa i përket organizimit dhe monitorimit 

të transportit ndërqytetës të udhëtarëve. 

4.2.2 Institucionet e njësisë vendore 

Bashkia, është një nga institucionet publike, në nivel vendor, e cila 

ka në kompetencë ofrimin e shërbimit të transportit publik qytetës. 

Ky institucion ka detyrimin pozitiv që të ndërmarrë një sërë hapash 

ligjore dhe praktikë që të bëjë të mundur ofrimin në mënyrë efektive 

dhe në standartet e kërkuara të shërbimit të transportit publik.  

86 Neni 8, Udhëzimi Nr.5627, datë 18.11.2016 “Për kriteret, rregullat dhe 
dokumentacionin për lëshimin e licensave dhe certifikatave për ushtrimin e 
veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve me autobus brenda vendit” 
87 Neni 16, po aty 
88 Neni 19, po aty 
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Roli i Bashkisë mund të analizohet në dy plane: 

1. Përcaktimi i politikave dhe marrja e vendimeve që

realizohet nga Këshilli Bashkiak: Referuar kuadrit ligjor

Këshilli Bashkiak miraton çmimin e biletave, përcakton

stacionet dhe iteneraret etj., merr vendim për ofrimin e

transportit falas për një kategori qytetarësh psh. studentët etj.

2. Rol ekzekutiv dhe monitorues: Bashkia pajis me licencë

subjektet private që ofrojnë shërbimin e transportit qytetas

të udhëtarëve me autobus, transportin rrethqytetës dhe atyre

që ofrojnë shërbimet e rregullta të specializuara. Për ofrimin

e këtij shërbimi lidh kontrata shërbimi me operatorët privatë

të cilët realizojnë shërbimin e transportit urban. Ka rol

monitorues dhe ndjek në mënyrë periodike zbatimin e

detyrimeve ligjore nga operatorët etj.

Nëse i referohemi kontratës tip të lidhur midis bashkisë dhe një 

operatori të transportit publik (që na është vënë në dispozicion në 

rrugë zyrtare) identifikohen të drejtat dhe detyrimet e Bashkisë 

Tiranë në ofrimin e shërbimit të transportit publik:89 

a. Vendimmarrëse:

89 Një kopje të saj mund ta gjeni në faqen https://busandthecity.al/kontrata/ 
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• Harton politikat për transportin dhe trafikun në Bashkinë e

Tiranës që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me shërbimin e

transportit qytetës të udhëtarëve;

• Përcakton standartet dhe kriteret e nevojshme të organizimit

dhe kryerjes së shërbimit të transportit qytetës të udhëtarëve;

• Përcakton përmbajtjen e informacionit për publikun,

mënyrat dhe vendet e publikimit;

• Në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, miraton

referencat e sistemit GPS/SIT, për sistemin qendror të

menaxhimit, të monitorimi, të kontrollit, dhe certifikimit të

shërbimit, i cili duhet të ketë kushtet optimale në shërbim të

transportit publik. Për garantimin e standarteve të këtij

shërbimi, Bashkia e Tiranës merr përsipër realizimin e këtij

projekti në bashkëpunim me operatorët e transportit qytetës

të udhëtarëve, kushtet dhe afatet e të cilit do të jenë objekt i

një kontrate të veçantë me Operatorin e Linjës;

• Miraton rregulloren e udhëtimit të Linjës, brenda 30

(tridhjetë) ditëve nga paraqitja e projekt – rregullores së

udhëtimit nga Operatori. Me kalimin e këtij afati drafti do të

quhet i miratuar në heshtje;

• Modifikon linjat e shërbimit me vendim të Këshillit

Bashkiak, sipas nevojave.
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b. Ekzekutive

• Autorizon Operatorin e Linjës, që në rastet e forcës

madhore, të ushtrojë veprimtarinë e transportit jashtë linjave

të miratuara, për të realizuar plotësimin e nevojave normale

të transportit qytetës të udhëtarëve;

• Rivlerëson parametrat teknike, në bazë të legjislacionit në

fuqi;

• Plotëson në mënyrë të vazhdueshme kushtet e

infrastrukturës ndihmëse rrugore në stacionet e qëndrimit të

mjeteve, me qëllim garantimin e sigurisë rrugore në to.

c. Monitoruese

• Monitoron, inspekton dhe certifikon shërbimin e kryer nga

Operatori në përputhje me Urdhëresën nr. 27458, datë

13.09.2016 për “Monitorimin, inspektimin, raportimin dhe

vlerësimin e performancës në shërbimin publik të transportit

qytetas të udhëtarëve dhe zbatimin e masave për shkeljet e

kontratës të transportit qytetës” (në vijim “Urdhëresa nr.

27458/2016”);

• Monitoron nëpërmjet aksesimit në kohë reale, në web base

funksionimin e sistemit GPS ose SIT dhe kontrollon

nëpërmjet këtyre sistemeve, elementët teknologjikë.

d. Ndihmuese/Propozuese
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• Angazhohet në bashkëpunim me Operatorin, të kërkojë dhe

ndjekë pranë autoriteteve përkatëse, hartimin dhe miratimin

e akteve ligjore/nënligjore në fushën fiskale, mbrojtjes së

veprimtarisë së operatorëve dhe pronës së tyre, duke

përfshirë edhe elemente të lehtësimit fiskal siç janë: akciza

e karburantit, kreditimi i T.V.Sh. – së, lehtësimi i taksave

vendore dhe shtyrja e afateve të taksave të importit për

mjetet dhe pajisjet;

• Angazhohet të propozojë dhe/ose të ndjekë pranë organeve

kompetente ndryshimin e akteve ligjore dhe nënligjore

lidhur me sistemin elektronik të biletimit në transportin

publik qytetës.

Sa më sipër, Bashkia ka detyrimin të hartojë politikat më të mira për 

ofrimin e këtij shërbimi dhe ti vërë në zbatim ato, si edhe të 

angazhohet në mënyrë të vazhdueshme që të garantojë një shërbim 

publik cilësor dhe të sigurt. 

4.2.3 Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit 

Një subjekt tjetër i rëndësishëm, që monitoron dhe bën të mundur 

evidentimin e shkeljeve që kryhen gjatë ofrimit të shërbimit të 

transportit publik është Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit pranë 

Bashkisë së Tiranës. Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit pranë 

Bashkisë së Tiranës, synon të rrisë bashkëveprimin, efikasitetin, 
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efektivitetin dhe eficencën e veprimtarisë, në përmbushje të 

objektivave të parashikuara prej saj, nëpërmjet monitorimit, 

vlerësimit, orientimit dhe kontrollit të vazhdueshëm.90 

Në përbërje të saj, kjo Agjenci ka dhe Sektorin e Kontrollit të 

Shërbimeve dhe Ndotjeve, i cili monitoron dhe kontrollon shërbimet 

e ofruara nga operatorët e transportit publik në zbatim të kontratës 

dhe të akteve të këshillit bashkiak. 

Mbështetur në Vendimin e Këshillit të Bashkisë së Tiranës nr.13, 

datë 15.01.2010 “Për vendosjen e gjobave në vend ndaj subjekteve 

për shkeljet e kryera në fushën e transportit rrugor” dhe Vendimin 

e Këshillit të Bashkisë së Tiranës nr.7, datë 11.04.2008 “Për 

vendosjen e gjobave për shkeljet e kryera nga shoqëritë e 

ndërtimit”, Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit ka këto 

detyrime:91 

• planifikon dhe organizon kontrollin e shërbimit urban

qytetas, rrethqytetas dhe ndërqytetas;

• monitoron, kontrollon dhe merr masa në lidhje me

respektimin e detyrimeve kontraktuale në lidhje me ofrimin

e shërbimit të transportit publik nga ana e operatorëve që

veprojnë;

90 Për më tepër shih http://mbrojtjakonsumatorit.al/kontrolli-i-transportit/  
91 Po aty 
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• monitoron dhe kontrollon subjektet që ofrojnë shërbimin

taksi;

• monitoron dhe kontrollon shërbimin e ofruar ndaj

qytetarëve nga agjencia;

Përsa më sipër, çdo qytetar, si përdorues i transportit publik, ka të 

drejtë që të ankohet ndaj shërbimit të marrë duke ju drejtuar me 

ankesë Agjencisë së Konsumatorit. Nëse Agjencia konstaton se 

operatori i transportit publik ka shkelur detyrimet kontraktuale, ka 

cënuar të drejtat e pasagjerit, i lind e drejta që të vendosë gjobë në 

raport me shkeljen e kryer. 

Referuar të dhënave të vendosura në dispozicion në rrugë zyrtare, 

rezulton që monitorimet dhe gjobat e vendosura nga ky institucion 

ndaj operatorëve që ofrojnë shërbimin e transportit publik për 

periudhën 2019-2021, pasqyrohen si më poshtë: 

Figura nr. 1 
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Monitorimi i ofrimit të transportit publik mund të bëhet me 

iniciativën e vetë autoriteteve publike, psh. nga AMK ose në bazë 

të ankesave të qytetarëve. 

Megjithëse vlen për tu vlerësuar fakti që qytetarët janë të informuar 

për mekanizmin e ankimit, nga të dhënat zyrtare rezulton që numri 

i ankesave të depozituara nuk ka ndryshuar nga viti 2019, tregues i 

cili shpreh nevojën që duhet të ndërmerren masa për informimin dhe 

ndërgjegjësimin e qytetarëve në lidhje me të drejtat e tyre si 

përdorues të transportit publik. 

Ankesat e qytetarëve konsistojnë në mosrespektim të frekuencave, 

mosafishimi i tabelës së destinacionit, papastërti, mosndalim në 

stacion etj 

Nga ana tjetër, referuar të dhënave zyrtare, konstatohet që numri i 

kontrolleve dhe masave administrative të vendosura nga AMK është 

rritur ndjeshëm, ku për vitin 2021 janë vendosur rreth 1571 masa 

administrative. 

Masat administrative kryesisht i referohen mosrespektimit të 

frekuencave, mosafishimit të tabelës së destinacionit, papastërti, 

mosndalim në stacion etj.  
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Në lidhje me këto shkelje, për periudhën 2016-2021 nga kontrollorët 

e AMK marrja e masave administrative ndaj operatorëve paraqitet 

si më poshtë: 

Figura nr.2 

Nëse krahasojmë të dhënat, konstatohet që për 5 vite janë kryer një 

numër i lartë monitorimesh dhe janë vendosur një numër shumë i 

lartë masash, rreth 102,685 masa administrative në ditë, që nga njëra 

anë tregon punën e AMK-së, por nga ana tjetër shpreh problematika 

në lidhje me cilësinë dhe sigurinë e ofrimit të këtij shërbimi nga ana 

e operatorëve. 

• Por a janë efektive këto masa dhe a e kanë arritur qëllimin

për përmirësimin e transportit publik?
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Nga ana e operatorëve ka pasur reagime në lidhje me mënyrën e 

vendosjes së gjobave, që shpeshherë sipas tyre janë abuzive dhe të 

kundraligjshme dhe nuk i shërbejnë qëllimit të ligjit. 

Mendojmë që krahas vendosjes së gjobave, inspektorët duhet të 

luajnë një rol informues, edukues dhe të marrin në konsideratë të 

gjitha rrethanat, me qëllim respektimin e të të drejtave të të gjitha 

palëve dhe zbatimin e ligjit në mënyrë efektive. 

4.2.4  Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, garanton mbrojtjen 

efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit 

diskriminimin.92 

Duke marrë shkas nga trajtimi i diferencuar që mund të përjetojnë 

qytetarët gjatë shërbimit të transportit publik apo situatave 

problematike me të cilat ndeshen personat që u përkasin kategorive 

të caktuara të margjinalizuara, si personat me aftësi të kufizuara, 

komuniteti Rom & Egjyptian etj. në përfitimin e shërbimit të 

92 Neni 21 i ligjit Nr. 10221, datë 4.2.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i 
ndryshuar 



114 

transportit publik, roli i Komisionerit në trajtimin e këtyre rasteve 

është shumë i rëndësishëm. 

Nga të dhënat e vëna në dispozicion në rrugë zyrtare, KMD gjatë 

periudhës 2019-2022, ka trajtuar 7 ankesa që lidhen me një situatë 

diskriminuese gjatë përdorimit të transportit publik: 

• Në 5 raste KMD ka trajtuar problematikat që lidhen me

ofrimin e transportit publik pa pagesë për personat me aftësi

të kufizuara;

• Në 2 raste KMD ka trajtuar aksesueshmërinë dhe

përshtatjen e mjeteve të transportit publik, si dhe të

stacionëve të tyre për personat me aftësi të kufizuara.

Në 6 raste ka konstatuar situatën diskriminuese ndaj personave me 

aftësi të kufizuara, lidhur me mungesën e aksesueshmërisë së 

mjeteve të transportit, stacionëve të tyre dhe ofrimin pa pagesë të 

transportit publik qytetas dhe ndërqytetas, si dhe në 1 rast gjatë 

shqyrtimit të çështjes është arritur efektiviteti dhe qëllimi për të cilin 

ishte iniciuar çështja. 

Komisioneri ka realizuar një monitorim në lidhje me 

aksesueshmërinë në transportin publik vendor për personat me 
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aftësi të kufizuar93 dhe në kuadër të gjetjeve ka dhënë disa 

rekomandime për marrjen e masave ligjore dhe teknike për të 

mundësuar trajtim të barabartë dhe aksesueshmëri të plotë për të 

gjithë qytetarët, nga përgjigjia e marrë në rrugë zyrtare rezulton që 

është ngritur një grup ndërinstitucional pune për trajtimin dhe 

zgjidhjen përfundimtare të çështjeve të ngritura, por, ndonëse 

rekomandimet janë dhënë që në vitin 2019, nga monitorimi situata 

rezulton ende e njëjtë. 

Psh. KMD ka rekomanduar: “Organet e pushtetit vendor të 

ushtrojnë kompetencat e tyre për të përcaktuar fondin e 

kompensimit për kategoritë e personave që përfitojnë lehtësira në 

transport, për transportin qytetas dhe rrethqytetas, në përputhje me 

parashikimet ligjore dhe ato nënligjore. 

Nga takimet e organizuar me operatorët rezulton që fondi i 

kompensimit për kategoritë e personave që përfitojnë transport falas 

ose të reduktuar nuk është disbursuar për shkak të mungesës së 

akteve nënligjore.  

93Për më tepër shih: “Raportin e Monitorimit të Aksesueshmërisë së 
Transportit Publik Vendor për Personat me Aftësi të Kufizuara”, i Komisionerit 
për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në linkun https://www.kmd.al/ëp-content/
uploads/2020/07/Raporti-Monitorimit-t%C3%AB-
Aksesueshm%C3%ABris%C3%AB-s%C3%AB-Transportit-Publik-Vendor-
p%C3%ABr-Persona-me-Aft%C3%ABsi-t%C3%AB-Kufizuara.pdf 



116 

4.3 Të drejtat dhe detyrimet e operatorëve që ofrojnë 
shërbimin e transportit publik 

Përtej detyrimeve të përgjithshme të transportuesit, të parashikuara 

në ligjin nr.8308, datë 18.3.1998 “Për Transportet Rrugore”, i 

ndryshuar, akti që rregullon në mënyrë të detajuar të drejtat dhe 

detyrimet e operatorëve të linjës së transportit publik, është kontrata 

administrative që lidhet për ofrimin e këtij shërbimi me Bashkinë, 

në territorin e së cilës ato ushtrojnë aktivitetin. 

Në respektim të detyrimeve që burojnë nga kuadri ligjor në fuqi dhe 

kontratës së lidhur me Bashkinë94, Operatori që ofron shërbimin e 

transportit publik ka këto detyrime:95 

1. Kryen shërbimin e transportit qytetës të udhëtarëve sipas

përcaktimeve të kësaj Kontrate, në zbatim të akteve ligjore

në fuqi, akteve të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore

edhe ndryshimeve përkatëse që ato mund të pësojnë në

vijim;

94 I referohemi kontratës tip të lidhur midis Bashkisë Tiranë dhe operatorëve që 
ofrojnë shërbimin e transportit publik 
95 Një kopje të modelit të kontratës mund ta gjeni në linkun 
https://busandthecity.al/kontrata/ 



117 

Shërbimi i transportit qytetës të udhëtarëve është shërbimi i rregullt 

i transportit me autobus, që plotëson nevojat e popullsisë, brenda 

juridiksionit territorial të Bashkisë, duke lidhur qendra të 

rëndësishme ekonomike dhe sociale me pjesët e tjera të qytetit. 

Shërbimi kryhet me një frekuencë të specifikuar dhe përgjatë një 

rruge të përcaktuar, nga ku udhëtarët mund të hipin e të zbresin në 

stacionet e paracaktuara.  

Operatori që ofron këtë shërbim ka detyrimin e respektimit të 

kuadrit ligjor, të kontratës së lidhur me Bashkinë dhe kontratës së 

lidhur me qytetarët.  

2. Bën informatizimin e stacioneve duke vendosur në të gjitha

stacionet e autobusëve informacionet e duhura për

udhëtarët, brenda formatit standard dhe aftatit të miratuar

me Urdhër Kryetari, duke përfshirë rrjetin e linjave në

tërësi, linjat që kalojnë në këtë stacion (harta e linjave me të

cilën lidhet ky stacion dhe harta e rrjetit të linjave të qytetit)

dhe oraret e shërbimit;

Referuar kontratës detyrimin për të vendosur informacion në lidhje 

me linjën, itenerarin e lëvizjes, orarin dhe frekuencën e ka 

operatori që ofron këtë shërbim. Nga monitorimet e kryera në 

qytetin e Tiranës rezulton që në stacionet e autobusave nuk ka 
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asnjë informacion në lidhje me linjën, orarin, frekuencën dhe 

itenerarin e lëvizjes. 

3. Pajis mjediset e brendshme të mjeteve me informacionin mbi

intenerarin e linjës, brenda afatit dhe sipas formatit të

miratuar nga dispozitat ligjore në fuqi;

Nga monitorimet e kryera në terren rezulton që brenda autobusave 

në përgjithësi janë vendosur emri i linjës, hartat e itenerarit të 

lëvizjes (në letër), por ka mungesë të informacionit në audio për 

personat me aftësi të kufizuar (personat që nuk shikojnë) etj., duke 

vështirësuar dhe cënuar aksesueshmërinë e plotë të kësaj kategorie 

për përdorimin e transportit publik. 

4. Instalon dhe mirëmban sistemin e njohjes së vendodhjes së

mjetit (GPS) në autobusët që do të hyjnë në shërbim, ata

ekzistues dhe ata që do të rinovojnë flotën/inventarin e

mjeteve. Lejon QMMST, AMK, si dhe strukturat e tjera

monitoruese/përgjegjëse për transportin në Bashki, të

aksesojnë softëare-in qendror që menaxhon operimin

nëpërmjet sistemit GPS; Bashkëpunon me Bashkinë për

realizimin e sistemeve GPS ose SIT. Financon sistemet GPS,

përsa i përket pajisjeve brenda mjeteve, në stacionet e linjës

dhe në sallën e kontrollit të lëvizjes dhe krijon mundësinë e
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lidhjes dhe aksesimit të sistemeve GPS nga strukturat 

bashkiake përgjegjese për monitorimin. Garanton 

financiarisht funksionalitetin e sistemit GPS.  

Nga intervista dhe takimet me operatorët që ofrojnë shërbimin e 

transporti publik rezulton që të gjithë autobusat janë të pajisur me 

sistemin e njohjes së vendodhjes GPS. Një nga operatorët ka pajisur 

autobusat dhe me monitor/IPAD dhe kufje për drejtuesit, me qëllim 

koordinimin midis tyre dhe përcaktimin në kohë reale të 

vendodhjes. 

Pavarësisht se të gjithë autobusat janë të pajisur me sistemnin GPS 

nga monitorimi në terren, si dhe nga takimet me përfaqësues të 

operatorëve, konstatohet që nuk ka aplikacion për qytetarët, të cilët 

në kohë reale të shikojnë vendodhjen e autobusit, stacionin më të 

afërt, orarin, vonesat etj. Gjithashtu ky informacion mungon dhe në 

stacionet e autobusave, pasi ansjëri prej tyre nuk është pajisur me 

tabela elektronike për të informuar në lidhje me linjën, orarin, 

vonesat etj.  

5. Drafton dhe propozon rregulloren e brendshme të udhëtimit

për Linjën dhe ia paraqet për miratim Bashkisë brenda 30

(tridhjetë) ditëve nga nënshkrimi i kësaj kontrate. Me
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mbarimin e këtij afati rregullorja konsiderohet e miratuar 

në heshtje, nëse Bashkia nuk prononcohet formalisht; 

Nga informacioni i marrë në rrugë zyrtare rezulton që të gjithë 

operatorët që operojnë në qytetin e Tiranës kanë hartuar rregulloret, 

të cilat janë miratuar nga Bashkia. 

Qendra ALTERUM pas marrjes në rrugë zyrtare nga Bashkia Tiranë, 

të rregulloreve 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, fatorinos, 

kontrollorit), komoditeti në udhëtim etj. 

Disa nga detyrimet e tjera janë: 

1. Raporton për shërbimin e kryer prej tij sipas përcaktimeve

të kësaj Kontrate dhe Urdhëresës përkatëse;

2. Informon publikun nëpërmjet medias vizive dhe asaj të

shkruar për rastet e ndryshimeve në intenerare në raste

festash ose devijim e përkohshëm të intenerarit, sipas

mënyrave dhe përmbajtjes së miratuar nga Bashkia dhe

mbulon shpenzimet përkatësisht;
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3. Në rastet e forcës madhore dhe sipas kërkesës/autorizimit

të Bashkisë kryen shërbimin e transportit qytetës të

udhëtarëve jashtë linjave të miratuara dhe informon

publikun për sa më sipër;

4. Siguron dhe garanton shërbimin minimal të transportit

qytetës të udhëtarëve në raste grevash, në përputhje me

aktet ligjore dhe nënligjore;

5. Garanton numrin e nevojshëm të drejtuesve të mjeteve për

të operuar Linjën, si dhe orarin e punës së drejtuesit të

mjetit, sipas përcaktimeve në aktet ligjore dhe nënligjore;;

6. Gëzon të drejtën e pajisjes me “Çertifikatën e Vlerësimit të

Performancës së Operatorit në Linjë”;

7. Respekton të gjitha detyrimet, si dhe përfiton të gjitha të

drejtat, e përcaktuara në aktet përkatëse të miratuara nga

organet kompetente.

4.4 Qytetarët, si konsumatorë të shërbimit të transportit 
publik 

Referuar nenit 4 të ligjit nr. 9902, datë 17.4.2008, "Për mbrojtjen e 

konsumatorëve", i ndryshuar, transporti publik konsiderohet si një 

shërbim publik dhe pasagjerët/udhëtarët konsiderohen si 

konsumatorë, duke përfituar të gjithë të drejtat që burojnë nga ky 
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ligj dhe aktet ligjore specifike që rregullojnë transportin publik (të 

analizuara në pikën 4.1 të këtij studimi).96  

Sipas ligjit, një qytetar që përdor transportin publik ka të drejtë të 

informohet, të drejtën e edukimit, të drejtën e dëmshpërblimit, të 

drejtën e mbrojtjes ligjore, të drejtën e organizimit për mbrojtjen e 

interesave të tyre etj. 

Krahas të drejtave që janë parashikuar në aktet ndërkombëtare dhe 

kuadri ligjor i brendshëm, të drejtat konkrete dhe detyrimet e 

pasagjerit që përdor transportin publik, mund të identifikohen 

nëpërmjet rregulloreve të miratuara nga Bashkia Tiranë, të cilat 

konsistojnë në:  

• Të drejtat:
o Të udhëtojnë në një autobus të pastër, me ajër të

kondicionuar, në kushte teknike të mira;

o Të kërkojnë nga fatorinoja biletën e udhëtimit;

o Të përdorë ndenjëset, kur ato nuk janë të rezervuara;

o Të kërkojnë ndalimin e autobusit në stacionin përkatës;

o Të kërkojnë nisjen e autobusit në kohën e caktuar sipas

grafikut të paraqitur në çdo stacion;

96 Shih “Manuali për mbrojtjen e konsumatorit në nivel vendor”, përgatitur nga 
Qendra AZET dhe IZHIQ, fq.13 
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o Të informohen në lidhje me linjën, orarin, vonesën;

o 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;

o Të dëmshpërblehen nëse cënohen në shëndetin apo jetën

e tyre sipas parashikimeve në kuadrin ligjor.

• Detyrimet:
o Të hipin në autobus vetëm kur është i ndaluar në

stacion, të mos hipin kur ai është në lëvizje;

o Të hipin me radhë dhe të lejojnë që të hipin më parë

gratë shtatzëna, të moshuarit, invalidët dhe fëmijët;

o Të zënë vende në mënyrë të tillë në autobus që të mos

kufizojnë lirshmërinë e lëvizjes së drejtuesit të autobusit

dhe fatorinos 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;

o Të blejnë biletën dhe ta ruajnë atë deri në fund të

udhëtimit/të tregojnë abonenë tek fatorino. Mosmbajtja
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e biletës gjatë udhëtimit ngarkon me gjobë sipas ligjeve 

përkatëse.  

o Të zbatojë kërkesat e fatorinos;

o Të mos përdoren ndenjëset e rezervuara për gratë

shtatzëna dhe me fëmijë të vegjël, për invalidët dhe të

moshuarit;

o Sipas mundësisë të lënë të lirë kalimin në autobus;

o Kur autobusi është shumë i ngarkuar duhet të përgatiten

me kohë për të zbritur (fatorino informon për stacionin

e ardhshëm);

o Të mos pinë duhan;

o Të mos flasin me zë të lartë;

o Të mos transportojnë mjete të ndaluara të përmenduara

në këtë rregullore;

o Të mos i flasin shoferit gjatë udhëtimit;

o Të mos hedhin mbeturina në autobus.

Siç mund të konstatohet, të drejtat dhe detyrimet e qytetarit nisin 

nga më elementaret si mbajtja pastër e ambjentit, mospirja e duhanit, 

deri tek të drejtat dhe detyrimi i tyre për të vepruar nëse konstatojnë 

se veprimet e shoferit apo fatorinos janë të parregullta. 
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V. (PA) SIGURIA E SHËNDETIT DHE JETËS GJATË 
PËRDORIMIT TË TRANSPORTIT PUBLIK 

Siguria e jetës dhe shëndetit gjatë përdorimit të transportit publik 

është një nga elementët më të rëndësishëm që ndikon në cilësinë e 

ofrimit të këtij shërbimi. Çdo person (person i tretë apo pasagjer) që 

cënohet në jetën, shëndetin apo pasurinë e tij gjatë përdorimit të 

transportit publik apo për shkak të tij, ka të drejtën të kërkojë 

shpërblim të dëmit të shkaktuar. 

5.1 Mbrojtja e shëndetit dhe jetës së qytetarëve 

Çdo operator që ofron shërbimin e transportit publik është i detyruar 

të sigurojë pasagjerët nga aksidentet në transportin publik dhe 

sigurimin e përgjegjësisë së pronarit ose të përdoruesit të mjetit 

motorik, për dëmet e shkaktuar palëve të treta nga përdorimi i këtij 

mjeti. Ky detyrim buron nga ligji nr. 8308, datë 18.03.1998 “Për 

transportin rrugor”, i ndryshuar, nga ligji nr. 32, 16.03.2021 “Për 

sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” si dhe kontratat 

që lidhin operatorët me bashkitë. 

Sigurimi i detyrueshëm i mbajtësit të mjetit motorik autobus për 

përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta (TPL), përfshin mbulimin e 
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shpenzimeve si pasojë e dëmeve materiale, shëndetësore dhe 

pasurore të shkaktuara ndaj palëve të treta, për shkak të qarkullimit 

të mjetit motorik të siguruar. Sigurimin e pasagjerëve nga aksidentet 

në transportin publik, operatori e garanton sipas ligjit për sigurimin 

në transportin publik. 

Kontrata e lidhur midis operatorit dhe Bashkisë parashikon se 

sigurimi në transportin publik përfshin97: 

• Sigurimi i detyrueshëm i mbajtësit të mjetit motorik

autobus për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta

(TPL);

• Sigurimin e pasagjerëve nga aksidentet në transportin

publik;

• Sigurimi i kontratës së shërbimit.

Ligji përcakton se “palë e dëmtuar” është çdo person që ka pësuar 

dëme si pasojë e aksidentit, të cilit i lind e drejta të kërkojë 

dëmshpërblim sipas këtij ligjit për humbjet ose dëmtimet e pësuara, 

të shkaktuara nga mjeti i transportit. Palë e dëmtuar mund të jetë një 

person i tretë ose pasagjeri që përdor transportin publik.98 

97 Neni 16 i Kontratës tip 

98 Neni 3 i ligjit nr.32/2021” “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e 
transportit” 
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Përkufizimin e termit “pasagjer” e gjejmë të sanksionuar në ligjin e 

sipërcituar, i cili në nenin 18 parashikon: “Do të konsiderohen 

pasagjerë/udhëtar të gjithë personat që kanë qëllim të udhëtojnë ose 

që kanë udhëtuar me njërin nga mjetet e transportit, konkretisht 

përfshihen:  

• Personat që udhëtojnë me njërin nga mjetet e transportit të

destinuara për transportin publik, pavarësisht nëse kanë

blerë një biletë;

• Personat që kanë të drejtë të udhëtojnë pa pagesë;

• Personat të cilët ndodhen në territorin e stacionit ose pranë

mjeteve të transportit, para se të hipin ose janë duke zbritur.

❖ Përjashtohen personat e punësuar në mjetin e transportit

Përdorimi i transportit publik në krahasim me përdorimin e mjetëve 

të tjera të udhëtimit, si automjetet vetjake, motocikletat etj. 

konsiderohet si transporti më i sigurt. Nëse i referohemi statistikave 

të kryera në rang botëror, shkalla e vdekshmërisë e shkaktuar nga 

aksidentet gjatë përdorimit të transportit publik është rreth 45 vdekje 

për 100,000 aksidente, ndërsa shkalla për aksidentet gjatë 

përdorimit të automjeteve private është 251 për 100,000 aksidente. 
99

99 https://www.fvflaëfirm.com/public-transit-impacts-aëidents/  
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Por, a ofron të njëjtën siguri përdorimi i transportit publik në 
Shqipëri dhe cilat janë masat që duhet të ndërmerren që të kemi 
një transport të sigurt dhe cilësor?  

Vetëm gjatë vitit 2022, brenda një harku kohor prej 2 javësh kanë 

ndodhur 5 aksidente ku janë përfshirë autobusat që ofrojnë 

shërbimin e transportit publik në Tiranë: 

• 29 Prill - Autobusi përplaset me një makinë private dhe

përfundon në Lanë, ku mbetën të plagosur 6 persona;100

• 2 Maj - Autobusi përplaset me kabinën e stacionit të

pasagjerëve;101

• 4 Maj - Autobusi urbani i linjës “Selitë-Kristal-Qendër” u

përplas me një kamion;102

• 16 Maj - Autobusi i linjës Kombinat përplaset me një kosh

mbeturinash...etj.103

Operatorët që ofrojnë shërbimin e transportit publik në qytetin e 

Tiranës shprehen, se disa nga shkaqet të cilat krijojnë kushtet e një 

100https://abcneës.al/video-aksident-i-frikshem-ne-tirane-autobusi-i-unazes-
perfundon-ne-lane-poshte-tij-nje-makine/  
101 https://dritare.net/ngjarjet-e-dites/tirane-nje-tjeter-autobus-perplaset-me-
kabinen-e-stacionit-i723109  
102https://www.cna.al/2022/05/04/cfare-po-ndodh-ne-tirane-perplaset-nje-
tjeter-urban-aksidenti-i-trete-ne-pak-dite/    
103http://www.panorama.com.al/aksidentohet-autobusi-i-kombinatit-
perplaset-me-nje-kosh-mbeturinash-i-thyhen-xhamat-e-dyerve/   
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transporti të pasigurt lidhen me ndalesat e shpeshta, shpejtësia e 

lartë, pakujdesia gjatë hipjes dhe zbritjes së pasagjerëve, përdorimi 

i alkoolit nga shoferat e autobusave, infrastruktura dhe kushtet jo të 

mira të rrugëve, kushtet jo të mira teknike të autobusave etj. 

Në një njoftim të vitit 2019, rezulton se Policia Rrugore ka 

proceduar administrativisht disa drejtues autobusësh. Sipas policisë 

aksioni është ndërmarrë pas vështirësive që karakterizon transportin 

publik urban qytetas. Pas realizimit të kontrolleve janë proceduar 

administrativisht 89 drejtues autobusash, pasi janë konstatuar duke 

hapur dyert për të lënë dhe për të marrë pasagjerë jashtë stacionit të 

miratuar, si dhe janë proceduar 62 drejtues të tjerë, pasi mjetet e tyre 

janë konstatuar të pushuar në stacionet e autobusave duke i penguar 

këta të fundit të pozicionohen në hapësirat e miratuara për marrjen 

dhe lënien e pasagjereve.104 

Disa nga shkaqet që mund të shkaktojnë aksidentet në transoortin 

publik janë: 

• Infrastruktura e dëmtuar rrugore (gropat,rrugët pa standart

etj.)

• Sinjalistikë e gabuar;

104 https://abcneës.al/policia-aksion-ne-tirane-ndeshkohen-89-shofere-

autobusesh / 
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• Vendosja e stacioneve të autobusëve në vende jo të

papërshtatshme (psh.në kryqëzime);

• Shkelja e  rregullave të qarkullimit rrugor nga drejtuesit e

autobusave dhe/ose të drejtuesve të tjerë dhe/ose

këmbësorve;

• Përdorimi i alkoolit, lëndëve narkotike nga drejtuesit e

autobusit;

• Kushtet teknike të autobusave;

• Mosrespektimi i rregullave për ngjitjen dhe zbritjen në

autobus nga ana e pasagjerëve.

Disa nga masat që mund të merren për parandalimin e aksidenteve 

janë: 

• Përmirësimi i infrastrukturës rrugore;

• Rishikimi i sinjalistikave rrugore;

• Riorganizimi i stacioneve;

• Marrja e masave konkrete për monitorimin e drejtuesve të

autobusave (psh. kryerja e testit të alkoolit me kontrolle të

rastësishme;

• Kontrolli rutinë dhe i vazhdueshëm i gjendjes teknike të

autobusave;
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Drejtuesit e mjeteve kanë përgjegjësi për sigurinë e pasagjerëve të 

tyre, por përgjegjësia shtrihet edhe tek kompania/operatori i ofrimit 

të shërbimit të transportit publik, nëse një personi i shkaktohet një 

dëm në shëndetin e tij ose i shkaktohet vdekja.  

Pasagjeri ose përfituesi ka të drejtë, sipas kushteve të kontratës së 

sigurimit, të kërkojë te shoqëria e sigurimit me të cilën është lidhur 

kontrata e sigurimit që të paguajë dëmshpërblimin.  

Pronari i mjetit të transportit publik duhet të vendos në një vend të 

dukshëm të mjetit të transportit publik emrin e shoqërisë së sigurimit 

të përcaktuar në kontratën e sigurimit, si dhe të drejtën e pasagjerit 

për të përfituar nga kjo kontratë. 

5.2 Kushtet e mira teknike të flotës së autobusëve, element 

thelbësor për garantimin e një transporti të sigurt 

Çdo operatorë që kërkon të ofrojë shërbimin e transportit publik 

është i detyruar që të pajiset me flotën e nevojshme të autobusëve. 

Ai ka detyrimin të ketë në pronësi të vet ose të marrë me qira, të 

gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e shërbimit, si dhe të zotërojë 

kapacitetet e nevojshme për mjedis parkimi dhe mirëmbajtjen e 

mjeteve. 
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Referuar kontratës tip që operatori lidh me Bashkinë Tiranë, ai ka 

detyrimin, ndër të tjera: 

• Të përdorë mjetet sipas kapacitetit normal mbajtës të

përcaktuar në dokumentacionin e mjetit (leje qarkullimi);

• Të përmbushë kërkesat për flotën/inventarin e mjeteve

përgjatë zbatimit të kontratës;

• Të plotësojë flotën e mjeteve në punë, me mjete/pajisje

kondicionimi - klime brenda afatit të përcaktuar në këtë

urdhër, përveçse kur disponohet ndryshe nga organet

kompetente;

• Mjetet të kenë të instaluar sistemin e njohjes së vendodhjes

së mjetit (GPS);

• Të zotërojë mjete me pajisje të veçanta për transportin e

personave me aftësi të kufizuar (PAK), në zbatim të VKB

nr. 39/2016;

• Përjashtimisht gjatë muajit të parë pas pajisjes me licencë

dhe nënshkrimit të kësaj kontrate, operatori paraqet grafikun

e importit dhe vënies në punë të mjeteve, duke respektuar

afatin maksimal të përcaktuar në Urdhërin e posaçëm.

Operatori i Linjës mund të rrisë numrin e mjeteve mbi atë të 

parashikuar, duke marrë miratimin e Bashkisë. Bashkia mund t’i 

kërkojë Operatorit të Linjës, me kërkesë të shkruar, rritjen e numrit 
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të mjeteve për shkaqe të arsyeshme, ndryshimin e gjendjes së 

trafikut në qytet, ndryshimin e numrit të udhëtarëve dhe frekuencës 

së lëvizjes, rritjen e cilësisë dhe standarteve të udhëtimit etj. 105 

Udhëzimi nr.5627, datë 18.11.2016 “Për kriteret, rregullat dhe 

dokumentacionin për lëshimin e licensave dhe certifikatave për 

ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve me 

autobus brenda vendit”, në nenin 17 parashikon se autobusët që 

operojnë në transportin e udhëtarëve brenda vendit, duhet të 

plotësojnë standartet e sigurisë rrugore të mjetit, standartet e 

miratimit të tipit, nxjerrjes së gazrave dhe zhurmave, sipas 

standarteve të BE-së, si dhe kërkesat e komoditetit në transportin e 

udhëtarëve.   

Standartet e sigurisë rrugore dhe të emetimit të gazrave dhe 

zhurmave përfshijnë plotësimin e standarteve Euro, e cila lëshohet 

nga prodhuesi i mjetit, ose nga përfaqësuesi i autorizuar prej tij në 

vendin e regjistrimit të mjetit. 

Rinovimi i flotës së autobusëve duhet të kryhet brenda 5 vjetëve nga 

data e hyrjes në fuqi të licencës. Mosrespektimi i këtij kushti përbën 

shkelje të rëndë dhe për këtë, autoriteti i lëshimit të licencës heq 

licencën e shoqërisë.106  

105 Po aty, Neni 11 
106 Po aty, pika 4 
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Për plotësimin e kushteve në komoditetin e autobusëve në 

transportin e udhëtarëve, komisioni i DPSHTRR-së verifikon 

plotësimin e kushteve të veçanta që duhet të plotësojnë autobusët qe 

kryejnë transport të udhëtarëve brenda vendit, dhe lëshon për çdo 

autobus akt – vlerësimin vjetor sipas Udhëzimit nr.1649, datë 

16.08.1999 “Mbi plotësimin e disa kushteve të veçanta në 

transportin rrugor të udhëtarëve”, të ndryshuar 

5.3 Përgjegjësia civile, administrative dhe penale në rastin e 

shkeljes së detyrimeve nga drejtuesit/operatorët që 

ofrojnë shërbimin e transportit publik 

Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, mos respektimi i kushteve 

kontraktuale gjatë ofrimit të shërbimit të transportit publik, cënimi i 

shëndetit apo jetës së pasagjerëve/udhëtarëve apo personave të tretë 

i ngarkon operatorët apo drejtuesit e mjetit me: 

5.3.1. Përgjegjësi administrative 

Ligji për transportet rrugore përcakton se shkeljet që lidhen me 

detyrimet e përcaktuara në këtë ligj dënohen me gjobë që varion më 

e ulëta nga 5000 lekë deri 100.000 lekë dhe pezullimin e lejes se 

qarkullimit nga 1 deri në 3 muaj, deri në vlerën më të lartë 100.000 
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mijë deri në 200.000 mijë apo heqje e licencës për shkeljet e 

rregullave të kabotazhit në transportin e mallrave.107 

Shkeljet dhe masat përkatëse administrative paraqiten ne mënyrë të 

detajuar në nenin 23 të Udhëzimit nr.5627, datë 18.11.2016 “Për 

kriteret, rregullat dhe dokumentacionin për lëshimin e licensave dhe 

certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të 

udhëtarëve me autobus brenda vendit”.   

Krahas sanksioneve që janë parashikuar në Kodin Rrugor, ligjin për 

transportin publik apo aktet nënligjore të dala në zbatim të tyre, të 

cilat mund ti ngarkohen operatorit ose drejtuesit të mjetit, në 

kontratën e lidhur me Bashkinë, janë parashikuar dhe një sërë 

penalitetesh, të cilat i ngarkohen operatorit që ofron shërbimin e 

transportit publik.  

Nëse i analizojmë penalitet e vendosura në kontratë, konstatojmë që 

ato i referohen respektimit të ofrimit të standarteve për një transport 

të sigurt, cilësor dhe të aksesueshëm për të gjithë qytetarët, 

konkretisht penalitetet konsistojnë: 

• Për mosplotësim të standarteve të detyrueshme të komfortit

dhe aksesibilitetit të shërbimit të përcaktuara sipas afateve

107 Për më tepër shin neni 68 i ligjit nr. 8308, datë 18.3.1998 “Për Transportet 
Rrugore”, i ndryshuar 
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në Urdhrin e kryetarit të Bashkisë nr. 29708, datë 

09.08.2017 “Për kushtet e posaҫme tё shёrbimit nё linjën” 

merret masë me penalizim deri në shumën 50.000 lekë, për 

çdo rast;  

• Për mangësi në dhënien e informacionit për

klientët/udhëtarët, në zbatim të legjislacionit në fuqi dhe

akteve të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore, merret

masë me penalizim deri në shumën 30.000 lekë;

• Nëse Operatori i linjës brenda periudhës 30 (tridhjetë)

ditore nuk i paraqet për miratim Bashkisë së Tiranës

rregulloren e udhëtimit të linjës, të hartuar prej tij do të

aplikohet një penalitet i barabartë me 10.000 lekë;

• Mosrespektimi i rregullave të udhëtimit të përcaktuara në

rregulloren tip të udhëtimit në transportin publik do të

aplikohet një penalitet i barabartë me 20.000 lekë, për çdo

rast;

• Nëse Operatori i linjës nuk siguron apo garanton shërbimin

e transportit sipas kësaj kontrate në rastet e grevave të

sindikatave të punonjësve apo në raste të tjera nëse i

kërkohet specifikisht nga Bashkia do të aplikohet një

penalitet i barabartë me 40.000 lekë, për çdo rast;
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• Nëse Operatori i linjës nuk depoziton sigurimin e ri të

kontratës brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga përfundimi i afatit

të sigurimit pararendës ose nga data e ekzekutimit do të

aplikohet një penalitet i barabartë me 100.000 lekë, për çdo

muaj kalendarik vonesë;

• Nëse Kontraktuesi lidh marrëdhënie nënkontraktore me një

subjekt të tretë dhe nuk njofton Bashkinë, merret masë me

penalizim deri në shumën 50.000 lekë, për çdo rast;

• Nëse Operatori i linjës nuk bën sigurimin e mjeteve apo

sigurimin e pasagjerëve dhe palëve të treta do të aplikohet

një penalitet i barabartë me 50.000 lekë për çdo mjet;

• Nëse Kontraktori i përdor automjetet e certifikuara për

shërbimin e transporit të udhëtarëve përtej qëllimit të

përcaktuar në kontratë do të merret masë me penalizim deri

në shumën 20.000 lekë, për çdo rast.

5.3.2 Përgjegjësi penale 

Përveç përgjegjësisë adminsitrative të analizuar në pikën 5.3.1, 

shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor nga drejtuesit e mjeteve të 

transportit publik, i ngarkon me përgjegjësi penale.   
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Në nenin 290 të Kodit Penal parashikohet se: “Shkelja e rregullave 

të qarkullimit rrugor, kur ka shkaktuar plagosjen e lehtë të disa 

personave, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit. Shkelja 

e rregullave të qarkullimit rrugor, kur ka shkaktuar plagosjen e 

rëndë të një personi, dënohet me burgim nga një deri në pesë vjet. 

Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, kur ka shkaktuar vdekjen 

e një personi, dënohet me burgim nga dy deri në dhjetë vjet. Kur 

nga vepra penale është shkaktuar vdekja ose plagosja e rëndë e disa 

personave, dënohet me burgim nga pesë deri në njëzet vjet.” 

Në nenin 291 parashikon të Kodit Penal parashikohet se: “Drejtimi 

i automjeteve apo mjeteve të tjera të motorizuara në gjendje të 

dehur, nën efektin e lëndëve narkotike apo pa dëshminë përkatëse 

të aftësisë dënohet me burgim nga dhjetë ditë deri në tre vjet. 

Gjykata mund të vendosë zëvendësimin e dënimit me burgim me 

pagimin e një shume të hollash në favor të shtetit”. 

Referuar dispozitës së mësipërme, edhe pse mund të mos kenë 

ardhur pasoja në shëndetin apo jetën e një personi, mjafton që 

drejtimi i mjetit të jetë bërë në gjendje të dehur apo nën efektin e 

lëndëve nakotike, drejtuesi i mjetit do të mbajë përgjegjësi penale, 

krahas përgjegjësisë administrative. 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në vendimin nr. 185, datë 

09.04.2008 shprehet se: “Fakti që drejtimi i automjetit pa deshmine 
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perkatese parashikohet edhe si kundravajtje penale (n. 291 i Kodit 

Penal), edhe si kundërvajtje administrative (n. 115/12 i Kodit 

Rrugor), nuk duhet kuptuar se duhet të zbatohet ky i dyti (Kodi 

Rrugor) dhe të mbetet pa fuqi dispozita përkatëse e Kodit Penal. 

Përkundrazi, sipas pikës 1 të nenit 216 të K.Rrugor, për shkeljet që 

përbëjnë vepër penale agjenti ose organi verifikues është i detyruar 

të njoftojë pa vonesë prokurorin”. 

Sa më sipër, drejtuesi i mjetit që shkel rregullat e qarkullimit rrugor 

në varësi të shkeljes së kryer mund të mbajë njëkohësisht përgjegjësi 

administrative dhe përgjegjësi penale. 

5.3.3 Përgjegjësi civile  

Referuar dispozitave të Kodit Civil dhe akteve ligjore të analizuara 

në këtë studim, operatori që ofron shërbimin e transportit publik 

ngarkohet me përgjegjësi civile kontraktore dhe jashtëkontraktore. 

5.3.3.1 Përgjegjësi civile kontraktore 

Lidhja e kontratës së transportit midis transportuesit/operatorit të 

linjës dhe pasagjerit/udhëtarit, sjell detyrime dhe të drejta për të dyja 

palët. 
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Të drejtat dhe detyrimet midis palëve duhet të respektohen si në 

rastin e kontratave të transportit me pagesë (ku pasagjeri paguan 

biletën e transportit) ashtu edhe në rastet kur transporti është falas 

(në rastin e kategorive të personave me aftësi të kufizuar, studentët 

etj. udhëtimi i të cilëve rregullohet nga aktet ligjore dhe nënligjore 

të posaçme).  

Kontrata konsiderohet e lidhur në momentin që pasagjeri/udhëtari 

paguan biletën e udhëtimit dhe pajiset me një biletë nga 

transportuesi/ofruesi i shërbimit. Pra bileta vërteton ekzistencën e 

marrëdhënies kontraktore midis dy palëve.108  

Transportuesi mban përgjegjësi (neni 878 Kodi Civil) për:  

• Për vonesën - Dëmi për vonesën ose për ndërprerjen e

udhëtimit llogaritet duke patur parasysh të gjithë rrugën

(neni 879 i Kodit Civil)

• Për mospërmbushjen në kryerjen e transportit,

• Për fatkeqësitë që godasin personin udhëtar gjatë udhëtimit

dhe për humbjen ose për dëmtimin e sendeve që udhëtari

merr me vete, në qoftë se nuk provon se ka marrë të gjitha

108 Mbajtësi i licencës, pas pagesës së çdo udhëtari që përdor këtë shërbim, është 
i detyruar të pajisë atë me biletë ose faturë si provë e ekzistencës së një 
kontrate mes tyre. (Neni nenit 10 dhe neni 68 i ligjit “Për transportet rrugore”). 
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masat e përshtatshme për shmangien e dëmit, dhe në lidhje 

me rrethanat e posaçme të rastit.  

Në nenin 486 KC thuhet: “Dëmi që duhet të shpërblehet nga 

debitori për mosekzekutimin e detyrimit përbëhet nga të gjitha 

humbjet e pësuara nga pakësimi i pasurisë, si dhe fitimi që mund të 

nxirrej në kushtet e zakonshme të tregut (fitimi i munguar)”.  

Përgjegjësia civile që rrjedh nga shkaktimi i dëmit, nuk mund të 

kuptohet pa ekzistencën e dëmit, si kusht për lindjen e përgjegjësisë, 

në bazë të të cilit përcaktohen në të njëjtën kohë dhe karakteristikat 

e kësaj përgjegjësie, llojin e dëmit të shkaktuar dhe mënyrat dhe 

mundësitë e reagimit për kërkimin e shpërblimit apo zëvendësimit 

të tij.109   

Në nenin 3 të Rregullores për “Përcaktimin e rregullave dhe 

metodologjisë së llogaritjes së dëmshpërblimit që mbulohet nga 

kontrata e sigurimit të detyrueshëm”, miratuar me Vendimin nr. 

125, datë 28.07.2021 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, 

sanksionohet e drejta e personit për dëmshpërblim për humbjet apo 

dëmet e pësuara nga përdorimi i mjeteve të transporit, të cilat 

109 Shih Muskaj.Aleksandër “Përgjegjësia Civile nga shaktimi i dëmit jopasuror”, 
fq.16 
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ndahen në dëme ndaj personit dhe ndaj pronës. Dëmi ndaj personit 

shfaqet në dy forma: 

a) Dëm pasuror që lidhet me dëmtimin apo shkatërrimin e

pronës,  

b) Dëm jopasuror me pasojë vdekjen, dëmtime shëndetësore

të përkohshme ose të përhershme  

Minimumi i shumës së siguruar për çdo pasagjer të mbuluar nga 

kontrata e sigurimit, sipas nenit 19 të këtij ligji, përcaktohet si më 

poshtë:  

a. 2 000 000 (dy milionë) lekë në rast vdekjeje;

b. 4 000 000 (katër milionë) lekë në rast paaftësie të

përhershme për punë;

c. 1 000 000 (një milion) lekë në rast paaftësie të

përkohshme për punë dhe trajtimet mjekësore.

5.3.3.2 Përgjegjësi civile jashtëkontraktore 

Krahas përgjegjësisë kontraktore, operatorët që ofrojnë shërbimin e 

transportit publik mund të mbajnë përgjegjësi për dëmet që mund të 

shkaktojnë në shëndetin, jetën apo pronën e të tretëve, të cilët nuk 

kanë lidhur një kontratë transporti dhe rrjedhimisht nuk kanë 

statusin e “pasagjerit/udhëtarit”. 
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Në nenin 608 të Kodit Civil parashikohet se: “Personi që, në mënyrë 

të paligjshme dhe me faj, i shkakton tjetrit një dëm në personin ose 

në pasurinë e tij, detyrohet të shpërblejë dëmin e shkaktuar.” 

Me dëm pasuror do të kuptohet dëmi i ardhur si pasojë e cenimit të 

një të drejtë, e cila përfaqësohet nga një vlerë tregu, gjithmonë e 

vlerësueshme në të holla. Ky lloj dëmi dallohet nga ai që mund t’i 

shkaktohet personit në fizikun e tij sepse dhimbja e shkaktuar nga 

dëmtimi trupor nuk është vlerë materiale tregu. Të tilla 

konsiderohen dhe shpenzimet mjekësore dhe farmaceutike, 

paaftësinë në punë etj110. 

Dëmi jopasuror është trajtuar nga vendimi nr. 12, datë 14.09.2007 i 

Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, i cili përbëhet nga 

dëmi biologjik, ekzistencial dhe moral i pësuar nga cenimi i të 

drejtave dhe i interesave jopasurore, që lidhet me dhimbjet fizike, 

paaftësinë për punë, frikën, shëmtimin, dhimbjet dhe vuajtjet 

shpirtërore të personit të dëmtuar dhe familjarëve të tij në rastin e 

vdekjes së personit ose përkeqësimit të shëndetit të tij. 

Personi që ka pësuar një dëm pasuror dhe jopasuror ka të drejtë ti 

drejtohet shoqërisë së sigurimit me të cilën operatori i ofrimit të 

shërbimit të transportit publik ka lidhur kontratën e sigurimit, dhe 

110 Po aty 
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në rast të refuzimit të dhënies së dëmshpërblimit nga shoqëria e 

sigurimit, ka të drejtë ti drejtohet gjykatës. 
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VI. SFIDAT DHE SITUATA AKTUALE E
TRANSPORTIT PUBLIK NË QYTETIN E TIRANËS  

Ndonëse kuadri ligjor ka parashikuar standarte dhe kritere për 

ofrimin e një shërbimi transporti publik cilësor dhe të sigurt, i cili 

është përafruar me acquis communautaire, situata aktuale e ofrimit 

të shërbimit të transportit publik paraqitet poblematike. Sfidat me të 

cilat pasagjerët/udhëtarët, përballen janë të shumta, por po kaq të 

shumta janë dhë sfidat me të cilat duhet të përballen operatorët që 

ofrojnë këtë shërbim.  

Në një studim të realizuar në vitin 2020 rezulton që 94.31% e të 

intervistuarve kanë shprehur si problematikë kryesore mungesën e 

higjienës në mjetet e transportit publik, kondicionimin, shpejtësinë 

e lëvizjes, aksesueshmërinë, oraret e parregullta, infrastrukturën, 

sigurinë gjatë udhëtimit, etikën e stafit, etj.111 

Me qëllim pasqyrimin në mënyrë të plotë të situatës së transportit 

publik në qytetin e Tiranës dhe identifikimit të problematikave, 

krahas monitorimeve të kryera në terren, janë realizuar dhe 

111 Shih Raporti “Niveli i kënaqësisë së Qytetarëve mbi cilësinë e transportit publik 
nëTiranë”, u realizua nga Qendra STEPS, në kuadër të projektit “Artivizëm”, me 
mbështetjen financiare të LevizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC., Nëntor 2020, fq.10 
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intervista, takime me operatorë, ekspertë të fushës, përfaqësues të 

grupeve vulnerabël, si dhe studentëve, për të marrë këndvështrimet 

e tyre në lidhje me problematikat dhe masat që duhet të ndërmerren 

për përmirësimin e situatës. 

6.1 Aksesueshmëria në transportin publik 

Nga të dhënat e siguruara nga Open Data konstatohet që operatorët 

që ofrojnë shërbimin e transportit publik zotërojnë gjithsej një flotë 

prej 311 mjetesh nga të cilët 271 janë me platformë për persona me 

aftësi të kufizuar dhe 40 janë pa platformë112. 

Figura nr.3 

112 https://opendata.tirana.al/transporti/  

87%

13%

Me platformë për persona me aftësi të kufizuar Pa platformë
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Mungesa e platformës në 13% të të gjithë flotës mund të sjellë 

cënim të së drejtës së personave me aftësi të kufizuara për të 

aksesuar këtë shërbim duke i vendosur në një situatë 

diskriminuese. 

Po çfarë parashikon kontrata tip që lidhet midis operatorit dhe 

Bashkisë në lidhje me kushtet që duhet të plotësojë një mjet i 

transportit publik?  

Kontrata parashikon: “...Të zotërojë mjete me pajisje të veçanta për 

transportin e personave me aftësi të kufizuar (PAK), në zbatim të 

VKB nr. 39/2016”113. 

Në Bashkinë Tiranë, secili urdhër për kushtet e posaçme të linjave 

të transportit qytetës parashikon kushte teknike, që mjetet të jenë të 

pajisura me platformë të sheshtë. Vetëm tre nga 16 linja të 

licensuara, nuk kanë platformë të sheshtë, pasi infrastrukutra nuk 

lejon lëvizjen e mjeteve me platformë të sheshtë në ato itinerare.114 

113 Neni 10 i Kontratës tip 
114 Shih “Raporti Monitorimit të Aksesueshmërisë së Transportit Publik Vendor 
për Personat me Aftësi të Kufizuara, fq.14, aksesuar në linkun: 
https://www.kmd.al/ëp-content/uploads/2020/07/Raporti-Monitorimit-
t%C3%AB-Aksesueshm%C3%ABris%C3%AB-s%C3%AB-Transportit-Publik-
Vendor-p%C3%ABr-Persona-me-Aft%C3%ABsi-t%C3%AB-Kufizuara.pdf    
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Qytetarët shprehen se lëvizja me urbanë në mënyrë të pavarur është 

e pamundur, pasi përballen me një sërë sfidash, shpesh të 

pakapërcyeshme, duke nisur që nga pozicionimi i stacioneve e 

urbanëve, që në shumicën e rasteve janë të paaksesueshëm për ta. 

Autobusët e linjave kryesore janë pёrgjithёsisht tё pajisur me rampa, 

por në pjesën më të madhe të rasteve ato nuk përdoren, si dhe ka 

raste ku në disa linja, rampat nuk ekzistojnë fare, pasi urbanët janë 

të vegjël dhe kanё shkallë nё hyrje. Gjithashtu një nga rastet që 

kufizon përdorimin e rampave, është pamundësia e autobusit për të 

ndaluar në stacion, për shkak të zënies apo parkimit të mjeteve 

private në stacion.  

Një qytetare shprehet se: “Mungesa e rampave në disa autobusa ose 

moshapja e tyre nga fatorinot në ansjë moment, sepse në shumicën 

e rasteve ata nuk dinë fare që ekzistojnë, vetëm ku u ankohesh e 

marrin vesh. Si një person që më duhet të lëviz me karrige me rrota 

tashmë dhe shtatëzanë, e vuaj shumë këtë pjesë.” 

Mos përmbushja e këtij detyrimi e ngarkon operatorin me 

përgjegjësi administrative, si rrjedhojë operatorët duhet të pajisin 

çdo autobus me rampa, si dhe duhet të trajnojnë fatorinot për 

përdorimin dhe hapjen e tyre në të gjitha rastet kur konstatojnë një 

qytetar me aftësi të kufizuara, nëna me karrocë fëmijësh etj. 
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6.2. Infrastruktura Rrugore, si një nga shkaqet e 
mosofrimit të një transporti publik cilësor dhe të sigurt 

Trendi në rritje i migrimit në Shqipëri, nga zonat rurale drejt zonave 

urbane dhe në mënyrë të veçantë drejt kryeqytetit ka sjellë dhe 

rritjen e numrit të automjeteve në qarkullim. Ndonëse numri i 

banorëve të kryeqytetit është rritur vitet e fundit, infrastruktura e 

transportit publik nuk i është përgjigjur me të njëjtin ritëm, duke 

sjellë jo vetëm probleme me trafikun, por edhe me ndotjen e 

mjedisit.  

Nga monitorimet e kryera në terren dhe nga ankesat që kanë ardhur 

nga qytetarët në adresë të “Bus and the City” specifikisht 

konstatohen këto problematika: 

1. Stacione në vende të papërshtatshme dhe pa infrastrukturë.

Vendosja e “stacioneve” në vende të papërshtatshme dhe mungesa 

e infrastrukturës nuk rrezikon vetëm jetën dhe shëndetin e 

qytetarëve, por ka si pasojë direkte krijimin e shtuar të trafikut, 

aksidente, kufizimin e aksesueshmërisë së personave me aftësi të 

kufizuara, etj.  

Në shumë vendqëndrime të autobusave, të ashtuquajtura “stacione”, 

mungojnë jo vetëm tabelat treguese që është një stacion autobusi, 



150 

sinjalistika horizontale, duke sjellë vështirësi në aksesin e këtij 

shërbimi. 

Problematike vijon të jetë situata e vendosjes së stacioneve të 

autobusave në vende të papërshtatshme, si ishuj trafiku, afër 

kryqëzimeve, duke vendosur në rrezik potencial shëndetin dhe jetën 

e qytetarëve. 

Mbipopullimi i urbanëve krijon vështirësi të shtuar, pasi një person 

që lëviz në karrige me rrota nuk ka hapësirën e nevojshme që i duhet 

për të manovruar dhe për t’u pozicionuar në vendet e caktuara 

brenda urbanit. Edhe pse transporti publik duhet të ofrohet si 

shërbim për të gjithë personat, pa asnjë diskriminim, kjo nuk ndodh 

për personat me aftësi të kufizuara.  

Disa nga problematikat e ngritura nga qytetarët janë: “Nuk kemi 

stacione të rregullta në shi, në erë, në diell, ske ku fut kokën, 

autobusat vonohen tek stacioni unazës së re, ish Astiri tek rreth 

rrotullimi mos më keq"…Stacion 10 metra para semaforit dhe 10 

metra pas semaforit vetëm në Tiranë mund të ketë, ka me qindra 

stacione të tilla”…“Më keq akoma janë stacionet e urbanit në 

rrethrrotullimin e Saukut të Vjetër, ku nuk ka as trotuare dhe 

pasagjerët presin në rrethrrotullime… 

por mungon infrastruktura, si kabina mbrojtëse, vijëzimet/
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Një vëzhgim i Citizens Channel në segmentin e Unazës së Madhe 

tregon se në stacione mungojnë sinjalistikat që sqarojnë se aty është 

ndalesa e radhës: “Nuk ka asnjë lloj sinjalistike. E dinë njerëzit 

vetëm sepse hipin e zbresin shumë, po nuk ka asnjë lloj tabele që 

thotë që këtu është stacion autobusi”, – shpjegon F.D. Të njëjtën gjë 

e pohon dhe R.Qoshja nga shoqata e Transportit Qytetas. “Ne e kemi 

problemin që në linjën e Tiranës së Re, komplet aksi i ri i Unazës së 

Re që është bërë tani nuk ka asnjë sinjalistikë për stacion autobusi. 

Këtë Bashkia nuk e ka bërë”. 115 

Përmes platformës “Bus and the city”, Qendra Alterum është njohur 

me rastin e një stacioni problematik, pasi ishte i vendosur në një 

trekëndësh të ishull të trafikut, një vend të papërshtatshëm dhe 

ndaluar për të qëndruar. Pas konstatimit të këtij fakti Qendra 

Alterum i është drejtuar Bashkisë Tiranë për ndryshim të 

vendndalimit, duke i bashkangjitur këkesës pamjet e fotografuara 

nga monitorimi në terren. Pas dërgimit të kërkesës stacioni është 

115 https://citizens-channel.com/2022/08/29/ankesat-e-qytetareve-te-tiranes-
per-transportin-publik-mbeten-te-padegjuara/  
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zhvendosur disa metra më tutje. Ky ndryshim është konstatuar nga 

vëzhguesit e terrenit.116 

2. Problematika në lidhje me mungesën ose përdorimin e

korsisë së dedikuar për transportin publik.

Një nga problematikat më kryesore që hasin sot operatorët që 

ofrojnë transportin publik është mungesa e një korsie të dedikuar, 

apo edhe në rastin kur ajo ekziston pamundësia e përdorimit të saj.  

Ka vetëm 7 km korsi të dedikuar për autobusë në të gjithë rrjetin e 

transportit publik, të cilat janë të kufizuara edhe për sa i përket 

vazhdimësisë. Pra, nuk ka një korridor të duhur autobusësh. Disa 

nga korsitë e autobusëve janë të ndara me ndarës fizikë, ndërsa të 

tjerat janë të pajisura vetëm me shenja apo markime rrugore.117 

Eksperti A. Sulçe shprehet se: “Linja xhalo ose korsia e dedikuar 

për transportin urban është e nevojshme pasi do të përmirësonte 

lëvizjen e qytetarëve, në mënyrë që udhëtimet e tyrë të realizohen në 

kohë. Modernizimi i transportit publik do të zvogëlonte trafikun dhe 

116 Për më tepër informacion, mund të aksesoni linkun 
https://busandthecity.al/ankesat-e-qytetareve-te-tiranes-per-transportin-
publik-mbeten-te-padegjuara%ef%bf%bc/ 
117 Shih Plani i Lëvizshmërisë së Qëndrueshme për Bashkinë e Tiranës, Shkurt 
2020, Fq.46, aksesuar https://tirana.al/faqe/plani-i-levizshmerise-se-
qendrueshme-urbane-per-bashkine-tirane 
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pasagjerët do mbërrinin në kohë, organizimi do të jetë më i mirë, 

njerëzit do të marrin më shumë transportin publik dhe me mjete të 

reja dhe ekologjike ndotja në qytet do të zvogëlohet. Po kështu, 

korsia e dedikuar duhet të shoqërohet me digjitalizimin për tu 

kontrolluar me kamera. Kjo korsi patjetër që do t’i shërbente edhe 

ambulancave për të shpëtuar jetë. Kjo korsi do të shërbente edhe 

për lëvizjen e taksive dhe bicikiletave dhe kështu do të zvogëlonte 

trafikun dhe do rritej niveli i shërbimit të arterieve kryesore”. 

Të njëjtën problematikë kanë ngritur dhe operatorët që ofrojnë 

shërbimin e transportit publik, të cilët shprehen se një korsi e 

dedikuar do të ndikonte në uljen e trafikut, shmangies së vonesave, 

mbërritjen e autobusave në stacion në orar etj. 

Bashkia Tiranë në bashkëpunim me operatorët e ofrimit të shërbimit të 

transportit publik në Tiranë duhet të ndërmarrë një studim të detajuar 

të pozicionimit aktual të stacioneve dhe kushtet e këtyre stacioneve, me 

qëllim riorganizimin dhe ripërcaktimin e stacioneve në vende të 

përshtatshme, korsitë e dedikuara të cilat përmbushin standartet e një 

transporti publik cilësor dhe mbrojnë jetën dhe sigurinë e qytetarëve. 

3. Parkimi/ndalimi i mjeteve në hapësirat e vijave të verdha të

stacionit, duke pamundësuar ndalimin e autobusit në

stacion.
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Nga monitorimet e kryera nga Qendra Alterum, është konstatuar që 

shpesh herë në afërsi të stacionit të autobusit ose në vendin e 

ndalimit të autobusit janë ndaluar ose parkuar automjete private 

duke vështirësuar jo vetëm ndalimin në stacion, por duke krijuar 

vështirësi në aksesimin e autobusit nga qytetarët me aftësi të 

kufizuara dhe shpesh herë duke vendosur në rrezik shëndetin dhe 

jetën e qytetarëve. 

Operatorët e ofrimit të shërbimit të transportit publik ngrenë të 

njëjtën problematikë, madje ata shprehen se bllokimi i stacionit nga 

automjete private sjell devijimin e autobusit dhe mosndalimin në 

stacion, duke u bërë shkak dhe për krijimin e trafikut dhe në disa 

raste ka shkaktuar dhe aksidente. 

Një tjetër problematikë që ngrihet nga operatorët është që, edhe kur 

njoftohen organet e policisë për bllokimin e stacioneve, ndodh që 

nuk merren masa për ndëshkimin dhe largimin e këtyrë automjeteve, 

por subjekt gjobitjeje është drejtuesi i autobusit, i cili ngarkohet me 

përgjegjësi administrative për mos ndalim në stacion. 

Në lidhje me masat që duhet të marrë bashkia për të parandaluar 

parkimin ose ndalimin e automjeteve në hapësirat e vijave të verdha 

të stacionit eksperti rrugor Artur Sulçe u shpreh: “Heqja e parkingut 

dhe vendosja e korsisë së dedikuar do të kishte impakt real në 

trafikun e Tiranës. Konkretisht makinat parkohen keq në afërsi të 
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stacioneve të autobusëve dhe krijohet vështirësi në qarkullim”. Ai 

shtoi se për sa kohë nuk zgjidhet kjo pjesë do të ketë probleme me 

menaxhimin e trafikut. Problemi i trafikut është global dhe i 

pranishëm në të gjitha qytetet me një zhvillim të vrullshëm dhe 

dëndësi popullsie ashtu sikurëse është edhe Tirana, por planet e 

detajuara të zhvillimit urban dhe masat e duhura nga ana 

institucioneve përkatëse do të bënin që minimalisht ky problem të 

ishte i kontrolluar dhe i menaxhueshëm.  

Rekomandojmë që institucionet kompetente, policia 

rrugore/bashkiake të marrin masa për të ndaluar bllokimin e 

stacioneve të autobusave nga mjetet private, duke kryer monitorime 

më të shpeshta dhe marrjen e masave administrative ndaj drejtuesve 

të këtyre mjeteve. 

  6.3 Tabelat informuese 

Referuar kuadrit ligjor të analizuar në pikën 3 të këtij studimi, 

konstatohet detyrimi i Bashkisë dhe operatorëve për të vendosur në 

çdo stacion autobusi dhe autobus informacionin në lidhje me: 

o Emrin e shoqërisë që ofron transportin publik;

o Emrin e linjës;

o Itenerarin;

o Rregulloren me të drejtat dhe detyrimet e udhëtarëve;
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o Oraret;

o Tarifat.

Nga monitorimet në terren rezulton që brenda autobusave në 

përgjithësi janë vendosur emri i linjës, hartat e itenerarit të lëvizjes, 

rregullorja (në letër), por në shumë raste janë vendosur në vende jo 

shumë të dukshme, ose janë jo të plota (të grisura) etj. Konstatohet 

dhe në shumë raste mungesa e informacionit në lidhje me të dhënat 

për t’u ankuar dhe të dhënat për shoqërinë e sigurimit. 

Gjithashtu konstatohet që mungon dhënia e informacionit në lidhje 

me stacionin e rradhës (informacioni në audio), duke vështirësuar 

identifikimin e stacionit që duhet të zbresësh, si dhe krijon vështirësi 

dhe cënon aksesueshmërinë e plotë të personave me aftësi të 

kufizuar për përdorimin e transportit publik. 

Gjatë monitorimit në terren të kryer nga Qendra "ALTERUM" është 

konstatuar që në pothuajse të gjitha stacionet e 16 linjave në qytetin 

e Tiranës mungojnë tabelat informuese të itinerareve dhe orareve 

përkatëse.   

Në Vox pop-et që janë realizuar me qytetarë që frekuentojnë rregullisht 

transportin publik urban, por edhe me disa të huaj, janë shprehur se 

është e vështirë dhe e parehatshme të lëvizësh nëpër Tiranë me 

transport publik, sepse nuk ka asnjë informacion, asnjë tabelë. Ata 
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shprehen se edhe kërkimi në Google për të mësuar linjat dhe oraret 

është i cunguar, ndaj e vetmja zgjidhje për ta është të pyesin gjatë gjithë 

kohës njerëz të rastësishëm për x linjë apo x orar, megjithëse për këtë 

të fundit askush, asnjëherë nuk ka informacion të saktë. 

Në lidhje me mungesën e informacionit qytetarët shprehen dhe 

ngrenë problematikat si më poshtë:  

 “Stacionet tek terminali i autobusave ndërqyetas nuk kuptohen

fare, as tabela, as orientim, vendqëndrim i qytetarëve që vijnë

nga rrrethet. Vetëm shikon disa njerëz që qëndrojnë grumbuj

grumbuj dhe ti duhet të shkosh sa tek njëri tek tjetri duke i

pyetur se cilin urban duhet të marrësh. P.sh për të vajtur te ish-

stacioni trenit…

 Në asnjë stacion, absolutisht në asnjë, nuk ka tabela informuese

sidomos mbi orarin e lëvizjes, itenerarin etj. Autobusat vijnë

çdo gjysëm ore e më tepër e duhet të pyesësh 10 veta se nga

shkojnë etj., duhet t’i dalësh përpara autobusit të lexosh

diçka…

 Dje mu desh të merrja linjën L5 Qendër- Ish Uzina Autotraktori

dhe nuk e gjeta dot se ku ishte stacioni për ti hipur autobusit

dhe gabimisht hipa në një linjë tjetër. Për fat pyeta pak para se

autobusi të nisej dhe nuk shkova në destinacionin e gabuar.

Zbrita në kohë dhe pyeta një fatorino të autobusit tjetër që po

priste të nisej, se ku është stacioni i autobusit të ish uzinës dhe
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ai më tha se më duhej të shkoja te rruga Elbasanit për ti 

hipur…sa absurde po as ai fatorino nuk e dinte se ku ishte 

stacioni ish uzinës. Vazhdova në këmbë dhe dola tek stacioni i 

unazës tek ish kinema Ali Demi. Autobusi i rradhës erdhi shpejt 

dhe hipa gjithë qejf… dhe fatkeqësisht tek ura e Brrylit kuptova 

që po shkoja mbrapsht andej nga më kishin rënë këmbët duke 

ecur. Kushedi ç’heqin të huajt në Tiranë ose ata si unë që kanë 

ca kohë që nuk kanë qenë aty.  

Siç është konstatuar dhe në analizën e mësipërme rezulton që 

stacionet e autobusave përgjithësisht janë pajisur me tabelë që 

përmban logon e autobusit, por nuk kanë asnjë informacion mbi 

linjën, autobusin që ndalon, orarin dhe frekuencën, duke krijuar 

vështirësi për qytetarët për të gjetur stacionin dhe autobusin për të 

shkuar në vendin që dëshirojnë.  

Qendra Alterum ka iniciuar nismën për firmosjen e peticionit, 

nëpërmjet të të cilit është kërkuar  që Këshilli i Bashkisë Tiranë të 

marr vendim për vendosjen e tabelave informuese (mundësisht 

elektronike) në çdo stacion autobusi,të cilat të përmbajnë:  Emrin e 

stacionit; Cila është linja e urbanit që niset/ndalon në këtë stacion; 

Oraret; Frekuencën. 
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Peticioni është nënshkruar nga 1126 qytetarë, i cili është depozituar 

pranë Këshillit të Bashkisë Tiranë.  

Rekomandojmë që Këshilli të pranojë peticionin dhe të marr vendim 

për vendosjen e tabelave informuese (mundësisht elektronike) në 

çdo stacion autobusi në çdo stacion autobusi, duke informuar 

qytetarët në kohë reale për linjën që kalon, oraret, vonesat etj. 

Nga ana tjetër, rekomandojmë që operatorët që ofrojnë shërbimin e 

transportit publik duhet të marrin masa për vendosjen e 

informacionit mbi rregulloren, itenerarin e lëvizjes, linjën, numrin e 

ankesave, kompaninë me të cilën është lidhur kontrata e sigurimit, 

gjithashtu të marrin masa duhet të marrin masa për vendosjen e 

sistemit audio, me qëllim informimin e të gjithë qytetarëve për 

stacionin e rradhës, duke mundësuar një aksesueshmëri të plotë për 

të gjithë qytetarët.  

6.4 Respektimi i orareve 

Orari i fillimit dhe mbarimit të shërbimt për linjat rrethqytetëse në 

periudhën Prill – Tetor do të jetë nga 05.00 – 23.00, dhe 05.30 – 
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22.30 për periudhën Nëntor – Mars, me orare lëvizje jo më shumë 

se 15 – 20 min në orët e pikut.118 

Në praktikë rezulton që koha mesatare që një qytetar pret autobusin 

në stacion për 31.2% të pjesëmarrësve është 10-15 minuta, dhe 15-

20 minunta për 28.2% të tyre. Vetëm 3.8% e kampionit ka raportuar 

se pret 0-5 minuta në stacion për mbërritjen e urbanit. 853 të 

anketuar, ose 83.63 % janë shprehur se ka problem me orarin dhe 

vonesat119.  

Mosrespektimi i orarit dhe frekuencës së lëvizjes sjell një sërë 

problematikash për qytetarët duke i penguar në realizimin e 

verpimtarive ditore, si vajtja në punë, vajtja në shkollë aksesimin në 

kohën e duhur të destinacioneve të ndryshme në qytet, duke ndikuar 

drejtëpërsëdrejti në cilësinë e jetesës. 

118Shih pikën  2.2 të Vendimit të 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” 
119Shih “Niveli i kënaqësisë së qytetarëve mbi cilësinë e transportit publik në 
Tiranë”, realizuar nga Qendra STEPS, në kuadër të projektit “Artivizëm”, me 
mbështetjen financiare të LevizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC., Nëntor 2020, fq.12 
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Disa nga shqetësimet e qytetarëve në lidhje me vonesat dhe mos 

respektimin e orareve dhe frekuencave po i pasqyrojmë si më 

poshtë:  

 Të gjithë linjat janë për tu vajtuar. Për të marrë linjën e

autobusit Kinostudio-Kombinat duhet të presësh jo më pak

se 30 minuta, për të mos thënë më shumë...

 Shërbimi urban lë për të dëshiruar, ku përveç mosbatimit të

orareve, ndodh që linja si Sauku i Vjetër që ndodhet direkt

pas pallatit të brigadave, kavetëm një në një orë, thua se

ndodhet aq larg e ska pasagjerë. Shumëherë ikim në këmbë,

janë fëmijë shkollash, njerëz që shkojnë në punë u duhet

orari. Është mbi ngarkesë gjithmonë sidomos mëngjeset dhe

oraret kur kthehen fillon në 6:30, kur shumë prej punëtorëve

u duhet të paktën në 6 të fillojnë punë.

 Në linjën Tirana e Re për të mbërritur në punë në orën

06:00, në qendër te banka nuk ka autobus fare. Duhet të

fillojë lëvizjen nga terminali të paktën në orën 05:30 të

mëngjesit.

Në lidhje me zbatimin e orarit nga ana e operatorëve të transportit 

punlik, Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit shprehet se 

monitoron çdo ditë frekuencën e lëvizjes së urbaneve gjatë fashës 
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orare 07:00-09:00, si dhe 11:30-13:30. Në rastin e mosrespektimit 

të frekuencës ndaj operatorëve janë marrë masa administrative. 

Rekomandojmë që Bashkia duhet të marrë vendim për krijimin e 

korsive të dedikuara për autobusët, të shtrira në të gjithë Tiranën, si 

dhe operatorët duhet të marrin masa për vendosjen në shërbim të 

gjithë flotën e autobusave, si dhe duhet të respektojnë oraret dhe 

frekuencës së lëvizjes. 

6.5  Higjena dhe cilësia e ofrimit të shëbimit 

Mbajtja pastër dhe në kushte të mira të autobusave është një nga 

detyrimet që ka çdo operator që ofron shërbimin e transportit publik. 

Autobusi duhet të ketë një paraqitje dhe mirëmbajtje sa më të 

pranueshme, e cila respekton në këtë mënyrë kërkesat e komunitetit 

për një shërbim të një cilësie të lartë, si dhe duhet të ketë dhe 

estetikën e jashtme duke shmangur reklamimin e përmbajtjeve të 

cilat nuk janë të pranueshme. Autobusat duhet të pastrohen brenda 

dhe jashtë çdo ditë dhe të jenë të kondicionuara. 

Detyrimi për mbajtjen pastër të autobusit nuk i kundrejtohet vetëm 

operatorit të ofrimit të shërbimit, por edhe çdo qytetari që është 

përdorues i këtij shërbimi, i cili duhet të kujdeset që të mos hedhë 

mbeturina në autobus dhe në stacione, të mos mbajë kafshë brenda 
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autobusit, të mos pijë duhan apo të konsumojë ushqim, të respektojë 

rregullat etike të sjelljes dhe komunikimit etj. 

Pavarësisht detyrimit për të mbajtur pastër autobusat, në praktikë 

rezulton që situtata paraqitet problematike. Bazuar në të dhënat e 

anketimit të Qendrës Steps, rezulton se 94.31% e pjesëmarrësve 

kanë shprehur si problematikë kryesore në mjetet e transportit 

publik mungesën e higjienës.120 

Gjithashtu në një tjetër raport mbi shërbimin e transportit publik në 

Tiranë është konstatuar se lidhur me pastërtinë në autobus, në një 

shkallë nga 1 deri në 5, ku 1 është = “shumë e papastër” dhe 5 është 

= “shumë e pastër”, pastërtia në përgjithësi është në nivelin 2.4, pra 

më pak se mesatarja. Ky indikator është llogaritur si mesatare e 

pastërtisë për ulëset, dritaret, dyshemenë dhe ajrin e pastër. Duke 

konsultuar të dhënat e grumbulluara, vihet re se pastërtia e ajrit në 

autobus përbën shumë problem (1.9 pikë nga 5 gjithsej). 121 

Disa nga reagimet e qytetarëve në lidhje me higjenën dhe cilësinë e 

shërbimit të transportit publik konsistojnë në: 

120 Po aty, fq.11 
121 Shih “Shërbimi i transporit publik në Tiranë: Dobësitë e tij dhe mundësitë për 
përmirësime”, përgatitur nga Edmon Cera, fq.17 



164 

 Keni hypur në linjën e Unazës? E keni parë që gjithë verës

nuk ka kondicioner? Në 40 gradë aty hypin njerëz me

probleme tensioni, kardiake etj. Aty nuk është vetëm vapë,

por duke qenë se dritaret janë hermetike, sepse janë

autobusë nga vendet nordike që xhamat izolojnë të ftohtin

dhe janë konceptuar të punojnë m ekondicioner aty nuk ka

ajër, oksigjen”.

 Të mallkosh veten të hipësh në autobusat e Tiranës, të

qelbur, pis, me sedilje me llustër zhuli, pa ajër, pa

kondicioner.

 Skandal shërbimi urban në qytet, autobusët pa kondicionere,

tej mbushen, pa llogaritur që ka njerëz të moshuar, të

sëmurë, fëmijë të vegjël.

6.6  Sjellja e drejtuesit të mjetit, fatorinëve dhe 
kontrollorëve 

Një element i rëndësishëm i ofrimit me cilësi të shërbimit të 

transportit publik është dhe sjellja në mënyrë etike dhe duke 

respektuar normat e mirësjelljes dhe komunikimit nga ana e 

drejtuesve të mjetit, fatorinove dhe kontrollorëve. 
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Nga monitorimet dhe takimet e organizuara rezulton që shpeshherë 

drejtuesit e mjetit, fatorinot apo kontrollorët janë të pasjellshëm dhe 

reagojnë në mënyrë të papërshtatshme ndaj udhëtarëve/pasagjerëve. 

Referuar të dhënave të studimit rezulton që 64.8% e qytetarëve 

raportuan një nivel të ulët të kënaqësisë në lidhje me komunikimin 

dhe sjelljen e stafit të shërbimit gjatë përdorimit të transportit 

publik, pasuar nga 31.3% të cilët janë shprehur se janë mesatarisht 

të kënaqur, dhe vetëm 3.9% e pjesëmarrësve shprehen se janë shumë 

të kënaqur me këtë komponent të shërbimit të transportit publik.122 

Drejtuesit e mjetit dhe fatorinot monitorohen dhe kontrollohen nga 

kontrollorët e shërbimit, të cilët sipas rregullores së organizimit të 

ofrimit të shërbimit të transportit publik, duhet të monitorojnë 

cilësinë e shërbimit të ofruar. Në praktikë konstatohet që ata 

kontrollojnë vetëm nëse qytetarët janë të pajisur me biletën e 

udhëtimit apo jo.  

Disa nga reagimet e qytetarëve në lidhje me sjelljen e drejtuesit të 

mjetit, fatorinëve dhe kontrollorëve konsistojnë në: 

 Është një kaos total....të vjen tmerr të udhetosh me autobus,

hiqeni fatorinot. Janë jashtëzakonisht të pa edukuar me një 

122 Shih studimin  “Niveli i kënaqësisë së qytetarëve mbi cilësinë e Transportit 
Publik në Tiranë”, realizuar nga Qendra STEPS, Nëntor 2020, Fq.11 
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fjalor vulgar, era raki, tap gjithë ditën.....nuk ke çfare të 

shkruash më parë, të palare, nivel i ulët.... 

 Transporti publik gjeja më e shëmtuar dhe e keqe e Tiranës.

Urban të qelbur të tejmbushur fatorino pa educate,

kontrolloret injorantë nga t’ia nisësh shofera që vën muzikë

të lartë sipas shijes tyre me pakë fjalë një tmerr.

 Ju e paskeni dëgjuar zonjen ...po ne si qytetarë ju drejtohemi

konduktorëve, fatorinove dhe kontrollorëve të linjave për

ankesat tona sidomos vonesës së autobusave që është

problem i të gjitha linjave të Tiranës ...po e dini çfarë

përgjigje marrim...- Nuk mbajmë përgjegjësi ne dhe nuk na

lejohet të paraqesim ankesat tuaja në Kompani, drejtohuni

vete atje...ka edhe nga ata arrogantët që pa pikë edukate të

bertasin .... "merr taksi zoje po s'të pelqeu urbani '.... 

6.7 Kostot financiare për përdorimin e transportit       

Në fund të vitit 2015 Këshilli Bashkiak Tiranë miratoi rritjen e 

çmimit të biletës dhe pajtimit mujor (abonesë), duke e çuar nga 30 

lekë në 40 lekë çmimin e biletës dhe nga 1200 lekë në 1600 lekë 

çmimin e pajtimit mujor (abonesë).   

publik në qytetin e Tiranës.
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Në të dhënat e nxjerra nga raporti i fundit i Open Data123 konstatohet 

se, nga pandemia në vitin 2021, ka pasur një ndryshim në formën që 

qytetarët kanë zgjedhur të paguajnë shërbimin. Gjatë periudhës së 

pandemisë, në tre mujorin e parë të 2020-ës, rreth 62 mijë qytetarë 

zgjodhën të paguajnë me biletë, ndërsa në tre mujorin e parë të 2021, 

kjo shifër ra në 40 mijë. Pagesat me abone, në tre mujorin e parë të 

2020-ës, u kryen nga rreth 100 mijë qytetarë, ndërsa në të njëjtën 

periudhë në 2021, shifra u përgjysmua, duke shkuar në 50 mijë. 

Përsa i përket aboneve, që nga viti 2016, qytetarët paguajnë 1600 

lekë për abonenë e përgjithshme, 1200 për të linjës dhe 600 për 

abonetë e studentit. Ato shiten në kioskat pranë stacionëve të 

autobusëve dhe duhet të tërhiqen me emër, mbiemër dhe me 

fotografi, e cila është një kosto ekstra për xhepin e qytetarëve. 

Sipas Institutit Europian të Statistikave, Shqipëria renditet si populli 

më i varfër në Europë, me një pagë minimale prej 34,000 lekësh, si 

rrjedhojë një qytetar duhet të punojë një ditë për të siguruar një 

abone.  

Rreth 50.59% e të anketuarve kanë raportuar se nuk janë të kënaqur 

me çmimin e biletave dhe ky çmim nuk e justifikon aspak ofrimin e 

shërbimit në tërësi, dhe 28.53% e tyre kanë raportuar se janë pak të 

123 https://opendata.tirana.al/ 
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kënaqur. Raportimi i nivelit të kënaqësisë qëndron në po të njëjtat 

shifra dhe kur bëhet fjalë për çmimin e abonesë, në raport me 

ofrimin e këtij shërbimi. 

Rritja e çmimit të naftës e ka thelluar ngërçin në sektorin e 

transportit publik. Operatorët deklarojnë se nuk do të heqin dorë nga 

kërkesa për të rritur biletën, pavarësisht ndihmës që iu dha sektorit 

nga qeveria, lidhur me rimbursimin me 100 lekë për litër për naftën 

e shpenzuar për muajt Gusht - Shtator - Tetor. Sipas tyre, kjo paketë 

nuk është e mjaftueshme.  

Kryetari i Shoqatës së Transportit Publik, D.Memaj është shprehur 

se: “nëse ndihma e qeverisë nuk do të vazhdojë, shërbimi do të 

ndërpritet. Shtrenjtimi i naftës, rënia e ndjeshme e numrit të 

pasagjerëve dhe efekti i pandemisë, rrezikojnë ta çojnë sektorin 

drejt falimentit”. 

Për sa i përket çmimit të biletës, Memaj paralajmëron se në skenarin 

më të errët ku nuk do të ketë ndihmë nga qeveria, bileta do të shkojë 

në 80 lekë: “Kriza e rënies së numrit të pasagjerëve në vetvete nisi 

që në pandemi me mbylljen e sektorit që i dha një goditje të madhe, 

më vonë mbyllja e shkollave dhe punëve online, dhe gjithashtu edhe 

frika e njerëzve. Kohët e fundit pati një përmirësim, por kurrë në 

nivelin e para pandemisë dhe këtu ndikon dhe ikja në masë e 

njerëzve në emigrim. Shërbimi dhe mungesa e infrastrukturës për 
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mjetet e transportit publik kanë ndikim. Krahasuar me të njëjtën 

periudhë para pandemisë aktualisht jemi me më pak se 30-35% të 

fluksit të udhëtarëve.” 

Nga Unioni i Transportit Publik, sidomos pas periudhës së 

pandemisë janë bërë disa deklarata/shkresa zyrare se nuk do të 

ofrohet aboneja (bileta e pajtimit mujor), nëse nuk merren masa për 

miratimin e vendimit subvensionues për vijueshmërinë e paketës 

antikrizë ose në pamundësi të saj, rritjen e çmimit biletës të 

biletës.124 

Ndërprerja e ofrimit të abonesë, ose rritja e çmimit të biletave ka 

ndikim të drejtëpërdrejtë në të drejtat dhe buxhetin e përdoruesve të 

transportit publik. Përdorimi i transportit publik është një e drejtë që e 

gëzon çdo qytetar, për këtë arsye nga institucionet kompetente dhe nga 

ofruesit e shërbimit të transportit publik, përpara marrjes së çdo 

vendimi duhet të merren parasysh të drejtat dhe nevojat e qytetarëve, 

me qëllim që vendimet që mund të merren mos te kënë ndikim negativ 

në buxhetin dhe cilësinë e jetës së qytetarit. 

Në datën 19.10.2022 Këshilli Bashkiak Tiranë miratoi vendimin 

nr.101, datë 19.10.2022 “Për kompensimin e biletës së pajtimit 

124https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.balkanweb.com%2Fl
etra-drejt-mbylljes-totale-paralajmeron-unioni-i-transportit-publik-instancat-
shteterore-te-nderhyjne-nuk-do-te-ofrohen-abone  
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mujor, të përgjithshëm (Abonesë së Studentit) për studentët e pajisur 

me kartë studenti për të gjitha linjat, në transportin qytetës në 

Bashkinë e Tiranës”. 

Ky vendim shtrin efektet për periudhën Nëntor 2022 - 29 Shtator 

2023. Pajisja e studentëve me Abone Studenti, bëhet falas nëpërmjet 

sistemeve elektronike të Kartës së Studentit. Numri i aboneve të 

studentit që do të rimbursohen përcaktohet nga gjenerimi i raportit 

të sistemit elektronik të kartave të studentit. Kompensimi ndaj 

operatorëve të licensuar në transportin publik qytetës në Bashkinë e 

Tiranës do të bëhet nga Agjencia e Rinisë, sipas volumit të aboneve 

të shitura për secilin operator. 

Marrja e këtij vendimi përbën një hap pozitiv për lehtësimin e 

shpenzimeve të studentëve, por a do ti shtrijë efektet ky vendim tek 

të gjithë studentët, apo do ketë probleme me gjenerimin e kartës së 

studentit, i cili është kusht për pajisjen me abone student? 

Se si do të zbatohet ky vendim mbetet për tu parë në vijim, duke 

shpresuar që do të shtrijë efektet tek të gjithë studentët dhe fuqia e 

këtij vendimi do të zgjatet përtejafatit 29.09.2023. 
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6.8 Një shembull pozitiv i ofrimit të shërbimit të transportit 
publik 

Pas një monitorimi të kryer në terren, pranë ofruesit të shërbimit të 

transportit publik që ofron këtë shërbim dhe brenda territorit të 

Tiranës konstatuam një model pozitiv të ofrimit të këtij shërbimi, 

konkretisht linja Kamëz-Tiranë-Kamëz. 

Një flotë prej rreth 30 mjetesh, rreth 50 shofer, 45 fatorino, 16 

kontrollorë dhe shumë monitorues, punonjës sanitar, kujdeseshin 

me qëllimin për të ofruar një shërbim cilësor dhe të sigurt. 

Ndonëse ky ofrues nuk është një nga operatorët që është kontraktuar 

nga Bashkia Tiranë, por ofron këtë shërbim brenda territorit të 

Bashkisë Tiranë, i konsideruar dhe sipas ligjit si një transport 

rrethqytetas, e sjellim në këtë raport për shkak të modelit pozitiv të 

ofrimit të shërbimit të transportit publik. Përfshirja e këtij shembulli 

në këtë raport mund të shërbejë dhe si një model për tu ndjekur edhe 

nga operatorët e tjerë. 

Referuar kuadrit ligjor dhe standarteve të ofrimit të transportit 

publik, konstatojmë që nga ana e këtij operatori përmbusheshin 

standartet si: 

1. Pajisja e autobusave me kamera sigurie - Vendosja e

kamerave të sigurisë mundëson kontrollin në kohë reale të

mënyrës së ofrimit të shërbimit, parandalimit të kryerjes së
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veprave penale, si vjedhja, ngacmimet seksuale ose 

mundësinë e identifikimit të autorëve të kryerjes së këtyre 

veprave penale. Nga komunikimi me përfaqësuesit e 

operatorit, u informuam që ishin bërë rreth 150 denoncime 

për vjedhje dhe numri i vjedhjeve të raportuara kishte rënë 

ndjeshëm. Psh. gjatë dy muajve të fundit nuk ishte raportuar 

asnjë vjedhje. 

2. Pajisja e autobusave me rampa - Pajisja e autobusave me

rampa është një detyrim ligjor, për të mundësuar

aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara.

Megjithëse të gjithë autobusat ishin të pajisur me rampa,

përfaqësuesit e operatorit u shprehen se në praktikë hasen

problematika për hapjen e rampave për shkak të parkimit të

automjeteve private pranë stacioneve, duke sjellë shmangien

e autobusit nga pozicionimi në stacion, duke u bërë pengesë

për hapjen e rampës.

3. Pajisa e autobusave me GPS - Ky operator përveç pajisjes

të të gjithë autobusave me GPS, kishte instaluar një

aplikacion, ku me anë të një "Kodi QR", kishte bërë të

disponueshëm dhe të aksesueshëm nga kushdo gjurmimin e

urbanëve që operojnë linjën "Tiranë-Kamëz- Tiranë". Kodi

ishte vendosur në një vend të dukshëm në çdo autobus. Ky



173 

aplikacion i mundëson çdo qytetari të shohë në kohë reale 

ku ndodhet autobusi më i afërt dhe sa mund të vonohej. 

4. Vendosja në çdo autobus e numrit të kontaktit për ankesat e

qytetarëve. Përfaqësuesi i këtij operatori u shpreh se

qytetarët janë ndërgjegjësuar dhe shpesh dërgojnë ankesa në

lidhje me problematika që mund të hasen gjatë ofrimit të

këtij shërbimi. Denoncimi i problematikave nga qytetarët

paraqet një rëndësi të veçantë pasi krijon mundësinë për të

përmirësuar ofrimin e këtij shërbimi.

5. Kontrolli teknik i automjeteve - Gjendja e autobusave në

përgjithësi është e mirë, por për shkak të çmimeve të larta

dhe kostove, përfaqësuesi u shpreh që nuk mund të  arrihet

në standartin maksimal për të ofruar shërbimin në kohë dhe

në cilësinë e duhur.

Plotësimi i kushteve dhe standarteve të ofrimit të një transporti 

publik është një detyrim që buron për çdo operator, i cili ka lidhur 

një kontratë me Bashkinë për të ofruar këtë shërbim. Shmangia nga 

plotësimi i detyrimeve ligjore dhe kontraktuale sjell jo vetëm uljen 

e cilësisë në ofrimin e këtij shërbimi, por ngarkon me përgjegjesi 

civile, administrative dhe në raste të caktuara dhe penale të 

operatorit. 
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Rekomandojmë që të rritet cilësia dhe siguria e ofrimit të këtij 

shërbimi dhe modelet pozitive të shtohen. 
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VII. RRUGA DREJT DIXHITALIZIMIT TË SHËRBIMIT
TË TRANSPORTIT PUBLIK

Dixhitalizimi i shërbimit të transportit publik është një nga 

premtimet dhe projektet e institucioneve kompetente, e cila pritet të 

konkludohet në vitin 2023. Një nga elementet që pritet të vihet në 

përdorim është bileta elektronike 

Nëse i referohemi akteve ligjore dhe nënligjore, dixhitalizimi i 

shërbimit të transportit publik është parashikuar që në vitin 2015. 

Në vendimin nr.66, datë 30.12.2015 “Për indeksimin e tarifave të 

transportit qytetës në Bashkinë e Tiranës” të Këshillit Bashkiak të 

Bashkisë Tranë parashikohet se: 

“3. Sistemi i biletimit dhe kartelave të pajtimit do të jetë 

elektronik.  

4. Në biletimin elektronik kategoritë e personave që përfitojnë

udhëtime falas, si dhe studentët do të pajisen me karta të 

personalizuara”.  

Ky vendim parashikon një dispozitë tranzitore ku parashikohet se 

deri në aplikimin e sistemeve elektronike do të operohet sipas 

standarteve aktuale të biletimit dhe kartelave të pajtimit. 
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Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.85, datë 08.02.2017 “Për 

përcaktimin e Rregullave për prodhimin, shpërndarjen dhe pajisjen 

e Udhëtarëve me bileta transporti rrugor, parashikohet se: 

“Çmimi i biletave në format letër me çmim të parashtypur ose 

elektronik, i cili përmban edhe vlerën e TVSH-së për 

transportin qytetas /rrethqytetas, caktohet në përputhje me 

legjislacionin në fuqi për këtë qëllim, me vendim të këshillit të 

njësive të vetëqeverisjes vendore /marrëveshje ndërmjet 

bashkive. 

Përveç rasteve kur udhëtarët pajisen me biletë me çmim të 

parashtypur sipas kreut II, të këtij vendimi, për shërbimin e 

transportit rrugor udhëtarët mund të pajisen me biletë 

elektronike. 2. Ministria përgjegjëse për transportin dhe njësitë 

e vetëqeverisjes vendore administrojnë vetë ose me të tretë, të 

cilët janë subjekte të licencuara/të autorizuara/të kontraktuara 

në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, biletat elektronike dhe 

sistemin e biletimit elektronik, përkatësisht në linjat e 

transportit ndërqytetas/ndërkombëtar të udhëtarëve dhe në 

linjat e transportit qytetas/rrethqytetas të udhëtarëve.  

Modeli, përfshirë elementet e sigurisë së biletave elektronike 

dhe parametrat që duhet të përmbushin sistemet e biletimit 

elektronik që emetojnë këto bileta, duhet të jenë sipas 
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standardit të përcaktuar me udhëzim të ministrit përgjegjës për 

transportin. 

Në Korrik të vitit 2020 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit (AKSHI) ka bërë me dije se së shpejti do të nisë 

një investim i rëndësishëm në sektorin e transportit që do 

përmirësojë jetën e qytetarëve. Ky investim do të lehtësojë 

transportin e qytetarëve të cilët do kenë mundësi që të presin 

biletat online përmes telefonit, të zgjedhin shërbimin më të mirë, 

të udhëtojnë me më pak kosto. Projekti do të formalizojë tregun 

e transportit ç’ ka do të rrisë cilësinë e shërbimit për qytetarët 

dhe do të rrisë të ardhurat në buxhetin e shtetit. Nga ana tjetër, 

investimi do të largojë përfundimisht informalitetin në këtë treg 

duke ndihmuar biznesin e transportit të ulë kostot dhe të rrisë 

konkurrencën në të mirë të qytetarëve shqiptarë125. 

Ndonëse ka kanë kaluar më shumë se dy vite dhe kuadri ligjor 

për parashikimin e biletës elektronike daton para disa viteve, 

ende nuk janë ndërmarrë hapa konkrete për të dixhitalizuar këtë 

shërbim. 

125 https://akshi.gov.al/e-transport-se-shpejti-bileta-online-ulen-kostot-e-
transportit-per-qytetaret/ 
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Sipas deklaratave të bëra gjatë vitit 2022, në Janar të vitit 2023, 

pritet që të kenë mundësinë e përdorimit të biletave elektronike të 

cilat do të përfshijnë të dhëna të tilla si emri i pasagjerit, vendin ku 

do të ulet, destinacionin, orën e nisjes si edhe atë të mbërritjes. 

Prenotimi i saj do të mund të bëhet online. 

Por, realizimi i këtij projekti duket pak skeptik nga ana e 

operatorëve dhe përfaqësuesve të shërbimit të transportit publik. 

Sipas D.Memajt realizimi i këtij projekti kërkon kushte të cilat 

aktualisht nuk janë gati: “Mendohet që me 1 Janar 2023 të kemi 

bileta elektronike të fiskalizuara, por ndërkohë që t’i kemi këto, 

duhet infrastruktura, terminale, stacione, agjenci, mjete etj. Besoj 

që në fillim bileta elektronike do të ishte më e realizueshme në 

transportin ndërqytetës, pastaj në transportin urban.” 

Sipas R.Xhemollari, bileta elektronike, nuk mund të bëhet pa një 

investim: “Prej vitit 2017 ka pasur premtime të shpeshta nga 

kryetari Veliaj, por ende kur aksesojmë autobusin hasemi me 

bllokun e fatorinos. Futja e biletës elektronike, pa një investim 

tërësor në sistemin e transportit publik, nuk do sillte ndryshim të 

madh.” 

Vlera e përafërt e përllogaritur për implementimin e sistemit e-

transport është 138,746,900 leke, dhe në përputhje me dispozitat 

e VKM-se nr. 710, datë 21 Gusht 2013, “Për Krijimin dhe 
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Funksionimin e Sistemeve tё Ruajtjes sё Informacionit, 

Vazhdueshmërisë sё Punës dhe Marrëveshjeve tё Nivelit tё 

Shërbimit” mirëmbajtja do të jetë për një periudhe 4 (katër) 

vjeçare me një vlerë të përafërt të përllogaritur 60,001,333 

lekë.126 

Sipas operatorëve kostoja për dixhitalizimin e shërbimit të 

transportit publik do të bie mbi operatorët, të cilët duhet të 

ndërmarrin masa për krijimin e infrastrukturës që do ti përshtatet 

sistemit dixhital. 

Nga takimet e realizuara me operatorët një nga problematikat që 

mund të bëhet pengesë për aplikimin e biletës elektronike është 

mungesa e informimt dhe ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me 

përdorimin e biletës elektronike dhe mos abuzimit me të. 

Ndonëse ndajmë mendimin dhe rekomandojmë që i gjithë shërbimi 

i transportit publik duhet të dixhitalizohet, me qëllim rritjen e 

cilësisë së këtij shërbimi, ky proces duhet të realizohet në bazë të 

një studimi të mirëfilltë duke shmangur çdo lloj efekti apo kostoje 

mbi qytetarët.  

126 https://akshi.gov.al/e-transport-se-shpejti-bileta-online-ulen-kostot-e-
transportit-per-qytetaret/ 
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Rezulton që të gjithë autobusat janë të pajisur me sistemin e njohjes 

së vendodhjes GPS. Një nga operatorët ka pajisur autobusat dhe me 

monitor/IPAD dhe kufje për drejtuesit, me qëllim koordinimin 

midis tyre dhe përcaktimin në kohë reale të vendodhjes. Pavarësisht 

se të gjithë autobusat janë të pajisur me sistemnin GPS, nga 

monitorimi në terren, si dhe nga takimet me përfaqësuesit të 

operatorëve, konstatohet që nuk ka aplikacion për qytetarët, të cilët 

në kohë reale të shikojnë vendodhjen e autobusit, stacionin më të 

afërt, orarin, vonesat etj.  

Rekomandojmë që Bashkia në bashkëpunim me operatorët që 

ofrojnë shërbimin e transportit publik duhet të krijojnë një 

aplikacion për qytetarët, i cili do të mundësojë në kohë reale 

informimin në lidhje me vendodhjen e autobusit, stacionin më të 

afërt, orarin, vonesat etj.  
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VIII. FAQJA WEB www.busandthecity.al, SI NJË RISI PËR
PËRFSHIRJEN E QYTETARËVE NË SHËRBIMIN
E TRANSPORTIT PUBLIK NË TIRANË

Krijimi i faqes web www.busandthecity.al dhe rrjeteve sociale në 

facebook dhe instagram, i ka dhënë jetë një modeli që nga njëra anë 

përfshin qytetarët në identifikimin e problemeve dhe advokimin për 

përmirësimin e tyre dhe nga ana tjetër rrit llogaridhënien dhe 

përgjegjshmërinë e pushtetit vendor. Nëpërmjet këtij website është 

krijuar dhe një urë bashkëpunimi me operatorët e ofrimit të 

shërbimit publik, studentët dhe grupet e interesit, urë e cila do të 

shërbejë për të adresuar të gjitha problematikat tek organet 

vendimmarëse. 

Figura nr.4 
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Me anë të këtij website të posaçëm është mundësuar krijimi i një 

platformë të vetme, në të cilën mund të gjendet i gjithë kuadri ligjor 

kombëtar dhe ndërkombëtar mbi transportin publik, broshura 

informuese mbi të drejtat e qytetarëve, pasqyrimin me zë dhe figurë 

të situatës së transportit publik, si dhe kanjë rubrikë të veçantë për 

ankesat e qytetarëve. 

Faqja është konceptuar në 6 rubrika127: 

I. Kuadri Ligjor – Në këtë rubrikë janë publikuar të gjitha aktet 

ligjore dhe nënligjore duke  

i ndarë në nënkategori për lehtësi identifikimi dhe përdorimi: 

• Akte ligjore

• Akte nënligjore

• Akte ndërkombëtare

• Rregullore e Udhëtimit në Transportin Publik Qytetës

• Kontrata tip

127 Njëra nga rubrikat është “Rreth Nesh” 
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II. Publikime - Në këtë rubrikë janë publikuar raporte të

kryeranë fushën e transportit publik, opinion dhe shkrime

gazetarie, si dhe takimet informuese të zhvilluara në terren.

III. Informim - Në këtë rubrikë janë publikuar ekstrakte të

shkurtra në lidhje me standartet e transportit publik, konceptet

dhe përkufizimet e termave mbi transportin publik, të drejtat

dhe detyrimet, e drejta për shpërblimin e dëmit të shkaktuar.

IV. Monitorim - Në këtë rubrikë janë publikuar më zë dhe figurë

problematikat që hasin çdo ditë qytetarët në lidhje me

shërbimin e transportit publik.

V. Raporto problemin - Është një dritare e krijuar për 
identifikimin dhe denoncimin e problematikave nga qytetarët 

në lidhje me standartet e ofrimit të transportit publik, e cila do 

të shërbejë si një hap i rëndësishëm për adresimin e tyre dhe 

marrjen e masave për minimizmin dhe përmirësimin e 

transportit publik. 

a. Të dhëna statistikore për përfshirjen e qytetarëve

Faqja web www.busandthecity.al dhe rrjetet sociale në facebook 

dhe Instagram janë pritur me interes nga qytetarët, të cilët jo vetëm 

janë informuar mbi kuadrin ligjor që rregullon transportin publik, 

mbi të drejtat dhe detyrimet që kanë si përdorues të këtij shërbimi, 

por kanë qenë aktiv në adresimin e problematikave nëpërmjet 
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mesazheve, komenteve, si dhe nënshkrimin e peticionit “Për 

vendosjen e tabelave informuese në të gjithë stacionet e autobusave 

në qytetin e Tiranës”. 

i. Përdorues të faqes/Users

Nga të dhënat rezulton se janë përdorues të faqes/rrjeteve sociale 
nga periudha Janar - Nëntor 2022, rreth 6277 persona dhe 1722 prej 
tyre janë rikthyer. 

Figura nr.5 

Nga grafiku rezulton që 86% ose 5424 përdorues kanë përdorur 

telefonin, 13% ose 805 përdorues kanë përdorur kompjuterin dhe 

1% ose 48 përdorues kanë përdorur tabletin. Këto të dhëna janë të 

rëndësishme, pasi tregojnë trendin e mjeteve që përdoren nga 

qyetarët, si rrjedhojë dixhitalizimi i shërbimit të transportit publik 

duhet të shoqërohet dhe me krijimin e aplikacioneve në telefon, të 

86%

13% 1%

Telefon Kompjuter Tablet
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cilët do të shërbejnë për informimin e qytetarëve psh,. për oraret, 

linjat, vonesat etj. 

ii. Reagimet e qytetarëve

Nga 124,908 klikime/cliks për periudhën Janar -Nëntor 2022, 
situata paraqitet si më poshtë 

Figura nr.6 

Nga të dhënat rezulton që reagimi i qytetarëve është i lartë, ku kemi 

reagime në formën e pëlqimeve (sad-mërzitje, ëoë-habi, angry-

acarim) në 7886 raste ose 94%, komente rreth 403 ose 5% dhe 123 

shpërndarje ose 1 %. 

Theksojmë që në komentet e dërguara, ndonëse është një numër më i 

vogël se reagimet, rezulton që ngrihen problematika reale/konkrete të 

94%

5% 1%

Pelqime/reagime Komente Shpërndarje
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ofrimit të shërbimit të transportit publik në qytetin e Tiranës, të ciat 

janë përfshirë dhe në këtë studim128.  

Ndonëse komentet e dërguara janë cilësore dhe është një hap pozitiv 

për përfshirjen e qytetarëve, mendojmë që duhet të rriten aktivitetet 

informuese dhe ndërgjegjësuese, pasi një qytetar i informuar është një 

gur themeli i rëndësishëm për të ngritur zërin dhe rritjen e 

llogaridhënies, përgjegjshmërisë së institucioneve publike, duke 

sjellë përmirësim të standarteve jo vetëm në fushën e transportit 

publik, por në çdo shërbim publik.  

iii. Objekti i ankesave

Ankesat e qytetarëve në lidhje me shërbimin e transportit publik 
paraqiten sipas grafikut të mëposhtëm: 

128 Disa nga komentet janë pasqyruar dhe në pikën VI të këtij studimi. 
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Figura nr.7 

Nga të dhënat rezulton që ankesat e qytetarëve lidhen me mos 

respektimin e orareve nga ofruesit e shërbimit të transportit publik, 

përmirësimin e kushteve të stacioneve. 

Në lidhje me përmirësimin e situatës në lidhje me oraret, zgjidhja 

mund të ishte nëpërmjet krijimit të korsive të dedikuara, si dhe 

vendosja e tabelave informuese në lidhje me oraret/ vonesat.  

Referuar komenteve të dërguara, rezulton që janë ngritur dhe 

problematika në lidhje me pastërtinë, kondicionimin, 

mbipopullimin e autobusave, vendosjen e stacioneve në vende të 

papërshtatshme dhe me rrezik të shtuar si në afërsi të kryqëzimeve, 

semaforëve, sjelljen joetike të drejtuesve të mjeteve, fatorinove etj. 

53%36%

11%

Vonesat në stacion

Oraret/Mosrespektim i orareve

Përmirësim i vendqëndrimeve të autobusave
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Në lidhje me këto problematika, rekomandojmë që operatorët që 

ofrojnë shërbimin e transportit publik duhet të marrin masa konkrete 

për të përmbushur detyrimet konbtraktuale duke: 

• vendosur në shërbim të gjithëf lotën e autobusave sipas

kalendarit dhe përcaktimeve ligjore;

• pastrimin e autobusave brenda dhe jashtë;

• trajnimin e drejtuesve të mjeteve, fatorinove, kontrollorëve

për respektimin e etikës dhe rregullave gjatë ofrimit të

shërbimit dhe në rastet kur konstatohen shkelje, marrjen e

masave administrative;

• vendosjen në përdorim të kondicionerëve në raport me

ndryshimet klimaterike etj;

iv. Gjinia

Referuar klikime/cliks/përdorimit të faqes dhe rrjeteve sociale për 

periudhën Janar -Nëntor 2022, raporti midis burrave dhe grave 

paraqitet si më poshtë: 
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Figura nr.8 

Nga të dhënat rezulton që faqja dhe rrjete sociale është aksesuar më 

shumë nga burrat me një diferencë të konsiderueshme. I njëjti raport 

konstatohet edhe në rastet e komenteve të bëra, ku diferenca 

thellohet më shumë, ku në 67.48 % komentet janë bërë nga burrat 

dhe 32.27.% nga gratë. 

Në bazë të të dhënave mund të nxjerrim disa hipoteza, që burrat janë 

përdorues më të shumtë të websiteve dhe rrjeteve sociale ose gratë 

hezitojnë të shprehin mendimin e tyre për problematika që lidhen 

me standartet e ofrimit të shërbimeve publike. 

v. Mosha
Referuar klikime/cliks/, përdorimit të rrjeteve sociale për periudhën 

Janar-Nëntor 2022, mosha e përdoruesve paraqitet si më poshtë: 

63%

37%

Burra Gra
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Figura nr.10 

Nga të dhënat rezulton që grup mosha 25-34 dhe 35-44 vjeç kanë 

paraqitur interes më të lartë për shërbimin e transportit publik. Një 

e dhënë e diskutueshme dhe që ngren disa problematika është 

grupmosha 18-24 vjeç, e cila përkon dhe me moshën e studentëve. 

Nëse do të analizonim këtë të dhënë rezulton që studentët janë 

indiferentë ndaj problematikave që lidhen me shërbimet publike, ku 

transporti publik është një nga shërbimet që i prek drejtpërsëdrejti. 
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Theksojmë që Vendimi i Këshillit Bashkiak i Tiranës për transportin 

publik falas për studentët është marrë në datën 19.10.2022, 

ndërkohë që të dhënat janë për periudhën Janar-Nëntor 2022.129  

Por, edhe nëse jemi përpara situatës së përfitimit të transportit falas, 

studentët nuk mund të jenë indiferentë ndaj problematikave që 

lidhen me shërbimet publike, pasi roli i tyre në adresimin e cilësisë 

së dhënies së shërbimeve publike dhe kërkimi i llogaridhënies nga 

institucionet publike është shumë i rëndësishëm për 

mirëfunksionimin e shtetit të së drejtës. 

129 Ndonëse ky konkluzion duhet të merret me rezerva, mund të shërbejë si një 
indicie në kuadër të këtij studimi 
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IX. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Në përfundim të analizës ligjore, standarteve që duhet të përmbushë 

ofrimi i shërbimit të transportit publik, si dhe pas monitorimit të 

ofrimit të këtij shërbimi, duke marrë në analizë këndvështrimin të 

secilit aktor në lidhje me situatën aktuale të ofrimit të shërbimit të 

transportit publik, konkludojmë dhe rekomandojmë si më poshtë:130 

Konkluzion nr.1 

Konstatohet që shumë nga stacionet autobusave janë caktuar në 

vende të papërshtatshme, si ishuj trafiku, afër kryqëzimeve, afër 

semaforëve, duke vendosur në rrezik potencial shëndetin dhe jetën 

e qytetarëve. 

Rekomandim nr. 1 

Bashkia Tiranë në bashkëpunim me operatorët e ofrimit të shërbimit 

të transportit publik në Tiranë duhet të ndërmarrë një studim të 

detajuar të pozicionimit aktual të stacioneve dhe kushtet e këtyre 

stacioneve, me qëllim riorganizimin dhe ripërcaktimin e stacioneve 

130 Shpjegim: Ndonëse këto rekomandime i drejtohen Bashkisë Tiranë, ato i 
kundrejtohen dhe mund të zbatohen nga çdo Bashki që ofron shërbimin 
etransportit publik qëytetës dhe rrethqytetës 
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në vende të përshtatshme, të cilat përmbushin standartet e një 

transporti publik cilësor dhe mbrojnë jetën dhe sigurinë e 

qytetarëve. 

Konkluzion nr.2 

Nga monitorimet e kryera nga Qendra Alterum, është konstatuar që 

shpesh herë në afërsi të stacionit të autobusit ose në vendin e 

ndalimit të autobusit janë ndaluar ose parkuar automjete private 

duke vështirësuar jo vetëm ndalimin në stacion, por duke krijuar 

vështirësi në aksesimin e autobusit nga qytetarët me aftësitë 

kufizuar dhe shpesh herë duke vendosur në rrezik shëndetin dhe 

jetën e qytetarëve. 

Rekomandim nr.2 

Rekomandojmë që institucionet kompetente, policia 

rrugore/bashkiake të marrin masa për të ndaluar bllokimin e 

stacioneve të autobusave nga mjetet private, duke kryer monitorime 

më të shpeshta dhe marrjen e masave administrative ndaj drejtuesve 

të këtyre mjeteve. 

Konkluzion nr.3 

Konstatohet që siguria e jetës dhe shëndetit të qytetarëve jatë 

përdorimit të transportit publik shpesh vendoset në rrezik për shkak 
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të: Infrastrukturës së dëmtuar rrugore (gropat, rrugët pa standart etj.; 

sinjalistika e gabuar; shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor nga 

drejtuesit e autobusave dhe/ose të drejtuesve të tjerë dhe/ose 

këmbësorve; përdorimi i alkoolit, lëndëve narkotike nga drejtuesit e 

autobusit; kushtet teknike të autobusave; mosrespektimi i rregullave 

për ngjitjen dhe zbritjen në autobus nga ana e pasagjerëve etj.  

Rekomandim nr.3 

Rekomandojmë që institucionet kompetente dhe operatorët e ofrimit 

të shërbimit të transportit publik duhet të marrin masa për 

parandalimin e aksidenteve, konkretisht: 

• Përmirësimi i infrastrukturës rrugore;

• Rishikimi i sinjalistikave rrugore;

• Riorganizimi i stacioneve;

• Marrja e masave konkrete për monitorimin e drejtuesve të

autobusave (psh. kryerja e testittë alkoolit mekontrolle të

rastësishme;

• Kontrolli rutinë dhe i vazhdueshëm i gjendjes teknike të

autobusave;
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Konkluzion nr.4 

Nga monitorimet e kryera në qytetin e Tiranës dhe nga përgjigjet e 

marra në rugë zyrtare rezulton që asnjë nga stacionet e autobusave 

nuk është pajisur me tabela informuese në lidhje me linjën, orarin, 

frekuencën dhe itenerarin e lëvizjes. 

Rekomandim nr.4 

Pajisja e stacioneve të autobusave dhe autobusave me informacion 

është një nga kushtet thelbësore për një transport publik cilësor, si 

rrjedhojë Këshilli i Bashkisë Tiranë duhet të pranojë peticionin e 

nënshkruar nga 1126 qytetarë dhe të marrë vendim për vendosjen e 

tabelave informuese, mundësisht elektronike, në çdo stacion 

autobusi, me qëllim informimin e qytetarëve në kohë reale për linjën 

që kalon, oraret, itenerarin e lëvizjes, vonesat etj. 

Konkluzion nr.5 

Nga monitorimet në terren rezulton që brenda autobusave në 

përgjithësi janë vendosur emri i linjës, hartat e itenerarit të lëvizjes, 

rregullorja (në letër), por në shumë raste janë vendosur në vende jo 

shumë të dukshme, ose janë jo të plota (të grisura) etj. Konstatohet 

dhe në shumë raste mungesa e informacionit në lidhje me të dhënat 

për t’u ankuar dhetë dhënat për shoqërinë e sigurimit. 
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Rekomandim nr. 5 

Operatorët që ofrojnë shërbimin e transportit publik duhet të marrin 

masa për vendosjen brenda autobusit të informacionit mbi 

rregulloren, itenerarin e lëvizjes, linjën, numrin e ankesave, 

kompaninë me të cilën është lidhur kontrata e sigurimit. 

Informacioni duhet të vendoset në vende të dukshme, me shkrim të 

qartë dhe lehtësisht të lexueshëm për të gjithë qytetarët. 

Konkluzion nr.6 

Konstatohet që mungon dhënia e informacionit në lidhje me 

stacionin e rradhës (informacioni në audio), duke vështirësuar 

identifikimin e stacionit që duhet të zbresësh, si dhe krijon vështirësi 

dhe cënon aksesueshmërinë e plotë të personave me aftësi të 

kufizuar për përdorimin e transportit publik. 

Rekomandim nr.6 

Operatorët e ofrimit të shërbimit të transportit publik duhet të marrin 

masa për vendosjen e sistemit audio, me qëllim informimin e të 

gjithë qytetarëve për stacionin e rradhës, duke mundësuar një 

aksesueshmëri të plotë për të gjithë qytetarët. 
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Konkluzion nr.7 

Rezulton që të gjithë autobusat janë të pajisur me sistemin e njohjes 

së vendodhjes GPS. Një nga operatorët ka pajisur autobusat dhe me 

monitor/IPAD dhe kufje për drejtuesit, me qëllim koordinimin 

midis tyre dhe përcaktimin në kohë reale të vendodhjes. Pavarësisht 

se të gjithë autobusat janë të pajisur me sistemnin GPS nga 

monitorimi në terren, si dhe nga takimet me përfaqësuesit të 

operatorëve, konstatohet që nuk ka aplikacion për qytetarët, të cilët 

në kohë reale të shikojnë vendodhjen e autobusit, stacionin më të 

afërt, orarin, vonesat etj.  

Nga të dhënat rezulton që 86% ose 5424 përdorues kanë përdorur 

telefonin, 13% ose 805 përdorues kanë përdorur kompjuterin dhe 

1% ose 48 përdorues kanë përdorur tabletin 

Rekomandim nr. 7 

Rekomandojmë që Bashkia në bashkëpunim me operatorët që 

ofrojnë shërbimin e transportit publik duhet të krijojnë një 

aplikacion për qytetarët (dhe që shkarkohet në telefon), i cili do të 

mundësojë në kohë reale informimin në lidhje me vendodhjen e 

autobusit, stacionin më të afërt, orarin, vonesat etj.  
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Konkluzion nr.8 

Konstatohet që 13% e të gjithë flotës së autobusave të transportit 

publik në TIranë ka mungesë të pajisjes me rampë për personat me 

atësi të kufizuara. Konstatohet që edhe në rastet kur autobusi ka 

rampa, kjo rampë nuk hapet për shkakt të mungesës së njohurive të 

fatorinos ose pamundësisë së autobusit për të ndaluar në stacion (në 

rastet kur stacioni bllokohet nga automjete private), duke kufizuar 

aksesueshmërine e personave me aftësi të kufizuar, nënave me 

karrocë fëmijësh etj. në përdorimin e këtij shërbimi. 

Rekomandim nr.8 

Operatorët që ofrojnë shërbimin e transportit publik duhet të pajisin 

çdo autobus me rampa, si dhe duhet të trajnojnë fatorinot për 

përdorimin dhe hapjen e tyre në të gjitha rastet kur konstatojnë një 

qytetar me aftësi të kufizuara, nëna me karrocë fëmijësh etj. 

Konkluzion nr.9 

Nga takimet e organizuara me operatorët rezulton që fondi i 

kompensimit për kategoritë e personave që përfitojnë transport 

publik falas ose të reduktuar nuk është disbursuar për shkak të 

mungesës së akteve nënligjore.  
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Rekomandim nr.9 

Rekomandojmë marrjen e masave për miratimin e akteve nënligjore 

për kompensimin në kohë të operatorëve që ofrojnë shërbim publik 

falas për kategoritë e personave që përfitojnë transport publik falas 

ose të reduktuar.   

Konkluzion nr.10 

Konstatohet që pjesa më e madhe e ankesave të qytetarëve lidhen 

me mosrespektimin e orareve, ardhja me vonesë e autobusave, si 

dhe tejmbushja e autobusave etj. 

Rekomandim nr.10 

Rekomandojmë që Bashkia duhet të marrë vendim për krijimin e 

korsive të dedikuara për autousët, të shtrira në të gjithë Tiranën, nga 

ana tjetër operatorët duhet të marrin masa për vendosjen në shërbim 

të gjithë flotën e autobusave, si dhe duhet të respektojnë oraret dhe 

frekuencës së lëvizjes. 

Konkluzion nr.11 

Rrezulton që në shërbimin e transportit publik konstatohen 

problematika në lidhje me pastërtinë, kondicionimin, 
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mbipopullimin e autobusave, sjelljen joetike të drejtuesve të 

mjeteve, fatorinove, kontrolluesve. 

Rekomandim nr.11 

Operatorët që ofrojnë shërbimin e transportit publik duhet të marrin 

masa konkrete për të përmbushur detyrimet kontraktuale duke: 

•  Pastruar çdo ditë autobusat brenda dhe jashtë; 

•  Zhvilluar trajnime vazhduese për drejtuesit e mjeteve, 

fatorinove, kontrollorëve për respektimin e etikës dhe 

rregullave gjatë ofrimit të shërbimit dhe në rastet kur 

konstatohen shkelje marrjen e masave administrative; 

•  Vendosur në përdorim të kondicionerëve në raport me 

ndryshimet klimaterike etj. 

 

Konkluzion nr.12 

Konstatohet që gjatë vitit 2021-2022 nga ana e shoqatave, përfaqësuese 

të operatorëve të ofrimit të shërbimit të transportit publik janë bërë disa 

deklarata për ndërprerjen e ofrimit të abonesë, ose rritjen e çmimit të 

biletave/aboneve.  

Ndërprerja e ofrimit të abonesë, ose rritja e çmimit të biletave ka 

ndikim të drejtëpërdrejtë në të drejtat dhe buxhetin e përdoruesve të 

transportit publik. Përdorimi i transportit publik është një e drejtë që e 
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gëzon çdo qytetar dhe kostoja e biletës/abonesë duhet të jetë 

proporcionale me cilësinë e shërbimit që ofrohet. 

Rekomandim 12 

Rekomandojmë që institucionet kompetente dhe ofruesit e shërbimit të 

transportit publik, përpara marrjes së çdo vendimi duhet të marrin 

parasysh të drejtat dhe nevojat e qytetarëve, të bëjnë një analizë të 

thelluar të impaktit që do ketë në buxhetin e qytetarëve, me qëllim që 

caktimi çmimit të mos te këtë ndikim negativ në buxhetin dhe cilësinë 

e jetës së qytetarit. 

Konkluzion nr.13 

Nga të dhënat konstatohet që qytetarët kanë informacion të pakët në 

lidhje me të drejtat dhe detyrimet si përdorues të transportit publik 

dhe mjeteve të ankimit, institucioneve ku duhet të drejtohen etj.   

Rekomandim 13 

Institucionet publike, operatorët, organizatat e shoqërisë civile 

duhet të ndërmarrin nisma ndërgjegjësuese dhe informuese mbi të 

drejtat e qytetarëve si konsumatorë të shërbimit të trasportit publik, 

pasi një qytetar i informuar është një gur themeli i rëndësishëm për 

të ngritur zërin dhe rritjen e llogaridhënies, përgjegjshmërisë së 

institucioneve publike, duke sjellë përmirësim të standarteve jo 

vetëm në fushën e transportit publik, por në çdo shërbim publik. 
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Konkluzion nr.14 

Referuar të dhënave zyrtare, konstatohet që numri i kontrolleve dhe 

masave administrative të vendosura nga AMK është rritur 

ndjeshëm, ku për vitin 2021 janë vendosur rreth 1571 masa 

administrative. Masat administrative kryesisht i referohen 

mosrespektimit të frekuencave, mosafishimit të tabelës së 

destinacionit, papastërti, mosndalim në stacion etj.  

Operatorët e ofrimit të këtij shërbimi kanë pasur reagime në lidhje 

me mënyrën e vendosjes së gjobave, që shpeshherë sipas tyre janë 

abuzive dhe të kundraligjshme dhe nuk i shërbejnë qëllimit të ligjit. 

Rekomandim nr. 14 

Rekomandojmë që Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit përpara 

vendosjes së masës administrative “gjobë”, duhet të luajnë një rol 

këshillues/paralajmërues, informues, edukues dhe të kryejnë një 

hetim të plotë dhe të gjithëanshëm, duke marrë në konsideratë të 

gjitha rrethanave, elementit “faj”, me qëllim respektimin e të të 

drejtave të të gjitha palëve dhe zbatimin e ligjit në mënyrë efektive. 

Konkluzion nr.15 
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Rezulton që vendimet e marra për transportin publik për periudhën 

2015-2021 nga Këshilli Bashkiak nuk i janë nënshtruar konsultimit 

publik. 

Rekomandim nr.15 

Rekomandojmë që në bazë të ligjit nr.146/2014 “Për Njoftimin dhe 

Konsultimin Publik” dhe ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore” çdo vendimmarrje mbi shërbimin e transportit publik 

duhet ti nënshtrohet procesit të konsultimit publik, duke garantuar 

të drejtën e çdo qytetari, grupi interesi etj. për të shprehur mendimin 

dhe të marrë pjesë në proceset vendimmarrëse që lidhen me 

transportin publik. 

Konkluzion nr.16 

Rezulton se disa nga dokumetat e kërkuara nuk janë vendosur në 

dispozicion nga Bashkia, si dhe në ratset e refuzimit të informacionit 

nga operatoërt e ofrimit të shërbimit të transportit publik, 

Komisioneri ka marrë vendim rrëzimi me arsyetimin që operatorët 

nuk janë subjekt i ligjit për të drejtën e informimit. 

Rekomandim nr.16 

Sa më sipër rekomandojmë që Komisioneri për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale të ndryshojë 
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interpretimin e nenit 2 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e 

informimit”, duke përfshirë në rrethin e subjekteve dhe personat 

fizik/juridik dhe që kanë aksione/kuota 100% private, por kanë 

marrë përsipër të ushtrojnë/ofrojnë një shërbim publik.  

Rekomandim nr.16/1 

Rekomandojmë të bëhet edhe një rakordim midis dispozitave ligjore 

të ligjit për të drejtën e informimit dhe parashikimeve në kontratat 

që lidhen me operatorët e ofrimit të shërbimit publik, pasi në 

situatën aktuale kemi përpalsje midis parashikimeve në ligj dhe në 

kontratë. 

Propozojmë psh. që në kontratën tip: 

• Në nenin 16 mund të shtohet: “Operatori i linjës, me

nënshkrimin e kësaj kontrate, është i detyruar të shqyrtojë

ankesat-kërkesat e publikut lidhur me shërbimin, si dhe të

informojë publikun mbi shërbmin në linjë, në zbatim të

akteve të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore dhe ligjit

nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

• Neni 26 pika b. e kontratës të ndryshohet: “Nëse operatori

refuzon të japë informacionin e kërkuar sipas nenit 16 të

kontratës, mban përgjegjësi sipas parashikimeve ligjit nr.

119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
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