
 
 

RELACION 
 

Për 
 

“Indeksimin e tarifave të transportit qytetës në Bashkinë e Tiranës” 
 
 

I. Rrjeti i shërbimit të transportit publik në qytetin e Tiranës 
 
Transporti publik urban në qytet është planifikuar kryesisht në një system radial, ku linjat kalojnë 
nga periferia në qendrën e qytetit siç janë linja Nr. 1 “Kombinat – Qendër – Kinostudio”, Linja Nr. 
11/ A “Uzina Dinamo e Re – Sharrë” dhe Linja Nr. 11/B “Ish Kombinati i Mishit – Sharrë”; Linja 
nr. 12/A “Qendër –– Marteniteti i Ri – Mihal Grameno – Qendër” dhe  Linja 12/B “Qendër – Mihal 
Grameno – Marteniteti i Ri – Qendër “, Linja Nr. 13 “Qyteti i Studentit”, etj.  
 
Gjithashtu një pjesë e linjave nuk ndjekin sistemin radial, por atë unazor, përshëmbull Linja Nr. 2/A 
Stacioni i trenit – Tirana e Re; Linja Nr. 2/B Shkolla Teknologjike – Stacioni i trenit” e cila kalon 
nëpër qendër dhe mbulon pjesën perëndimore të Tiranës, Linja Nr. 3 “Unaza” e cila qarkullon 
përmes unazës, pranë qendrës së qytetit. 
 
Gjatësia totale për 12 linjat e miratuara me Vendim të Këshillit Bashkiak, vetëm vajtje për linjat 
qytetëse është 82.3 Km.  
 
Aktualisht në Bashkinë e Tiranës ka 14 linja të miratuara me Vendim të Këshillit Bashkiak, nga të 
cilat 12 janë të liçensuara dhe operojnë në bazë të legjislacionit në fuqi dhe kontratës 5 vjeçare ku 
përcaktohen oraret e funksionimit, stacionet si dhe standartet e flotës.  Flota e mjeteve të transportit 
qytetës ne inventar kalon shifrën e 203 autobusave, nga të cilët 63 autobusa plotësojnë standartin 
Euro 5.  
 
Mosha mesatare e mjeteve është nga tetë deri ne dhjetë vjet, duke e renditur kryeqytetin me një flotë 
nga më të rejat të mjeteve në Ballkan. Bashkia e Tiranës ka përcaktuar vitin 1998 si vit dysheme për 
vitin e prodhimit të mjeteve që janë aktualisht në shërbimin e transportit qytetës, pajisjen me 
platformën për njerëzit me aftësi të kufizuar (PAK), me sisteme kondicionimi dhe kushte komforti 
të brendshëm .  
 
 
 
 

II. Përbërja e flotës së mjeteve të linjave qytetëse në Qytetin e Tiranës deri në muajin Dhjetor 
2015: 
 
 
 



Linja Mjete të çertifikuara 

Unazë 30 autobus të rinj dhe 2 bus konform kushteve 
te komoditetit 

Lapraka 6autobus të rinj 
Kamza (ne vijen kufizuese 
te qytetit te Tiranes) 15 autobus konform kushteve te komoditetit 

Tirana e re 25 autobus të rinj dhe 1 konform kushteve te 
komoditetit 

Tufina 10 autobus të rinj 

Uzina 6 bus të rinj dhe 6 autobus konform kushteve 
te komoditetit 

Sauku 17 autobus konform kushteve te komoditetit 

Porcelani 8 autobus konform kushteve te komoditetit dhe 
6 të rinj 

Komb. Kinos 24  autobus të rinj dhe 12 autobus konform 
kushteve te komoditetit 

Qyteti Studenti 8 autobus të rinj dhe 1 bus konform kushteve 
te komoditetit 

Mihal Grameno 13autobus të rinj 
Uzina Dinamo 18 autobus konform kushteve te komoditetit 

 
 

III. Numri i pasagjerëve 
 
Sipas të dhënave statistikore të dorëzuara nga operatorët  e transportit qytetës, udhëtarët e 
transportit qytetës  në Bashkinë e Tiranës për vitin 2014 u llogarit se kapin shifrat  72,5 milion 
pasagjerë në vit. 
 
Përgjatë harkut kohor të viteve 2007 deri në vitin 2012 janë realizuar të finacuara nga donatorë të 
huaj si Komisioni Europian, Banka Botërore, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zvillim, Agjencia 
Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar  disa studime të rëndësishme në fushen e transportit të 
cilët kanë plotësuar njeri tjetrin me bazën e të dhënave si dhe me konkluzionet dhe sugjerimet që 
kanë parashtruar për strategjitë dhe zgjidhjet që duhen ndjekur ne vijim.  
 
Nga studimi i transportit të vitit 2009, mbështetur në anketën e realizuar në gjithë qytetin e Tiranës 
rezulton se:  
 
 rreth 75% e të anketuarve udhëtonin rregullisht në mes orës 6.00 dhe 9. 00; 
 pjesa tjetër, 25% e të intervistuarve, lëvizin gjatë pjesës tjetër të ditës;  
 rreth 2% të popullsisë nuk lëvizin fare për shkak të moshës së tyre, ose gjendjes së tyre 

shëndetësore. 
 rreth 6% e të intervistuarve dy nga tre zhvendosjet i kryejnë për shkak të punës, ndërsa 21% 

të udhëtimeve për arsye studimore.  
 
 
Gjithashtu nga përllogaritjet rezultoi se: 
 



Popullsia që lëvizte nga ora 600 – 900 ishte 192,411; 
Makinat që lëviznin nga ora 600 – 900 ishin 76,964; 
Makinat që lëviznin nga ora 700 – 800 ishin 38,482. 
 
Nga projeksionet e bëra në studimin e realizuar nga ECAT Tirana të vitit 2007, për vitet 2014 – 
2021 u përllogatit se do të ketë një rrije të përdorimit të mjeteve motorrike me 42%. 
 
Ky studim i cili pati në fokus zhvillimin e mobilitetit në vitet 2000 – 2005 – 2014 – 2021, 
përllogariti se numri i makinave për 1000 banorë sipas përkatësisë së viteve më lart rritej me ritmin: 
70 (viti 2000) – 146 (vitit 2005) – 315 (viti 2014) – 348 (viti 2021). 
 
Hipotezat për mobilitetin si atë privat edhe publik u përllogaritën me % si më poshtë: 
 

 2008 2015 2021 

MËNYRAT E 
TRANSPORTIT  

 PUBLIK PRIVAT PUBLIK PRIVAT 

  % % % % 
PRIVAT  28 (+1) 32 (+5) 31 (+4) 35 (+8) 
PUBLIK (BUS 
DHE TREN)  39 (+3) 34 (-2) 42 (+6) 35 (-1) 

TË TJERA  33 (-4) 34 (-3) 27 (-10) 30 (-7) 
 

 
Gjithashtu studimi i mëvonshëm i Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) për 
qytetin e Tiranës, konkludoi se varësia e qytetarëve ndaj sistemit të transportit publik është 36% 
(27% përdorin automjetet private), shifër shumë më e lartë në krahasim me vendet e tjera të 
Europës. 
 
 

IV.  Cmimi i biletës dhe kartelave të pajtimit (abone) në shërbimin e Transportit Qytetës 
 
Aktualisht transporti qytetës në Bashkinë e Tiranës zbaton tarifat e përcaktuara me Vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.637, datë 21.5.2008, ku gjatë gjithë kësaj periudhe shtatë vjecare 
megjithë ndryshimin e faktorëve ekonomik, cmimi i shërbimit të transportit qytetës nuk ka 
ndryshuar.  
 
Cmimi i biletës standart dhe i pandryshuar qe nga viti 2008, si dhe mos dalja e akteve qe regullojne 
pjesën financiare të së drejteë së udhëtarëve që përfitojne udhëtime falas, ka sjellë gjithmonë një 
përballje midis operatorëve nga njëra anë dhe institucioneve nga ana tjetër. Gjithmone keto vite  ka 
pasur kërkesa të shtuara nga ana e operatorëve deri në greva për mundësimin e një fleksibiliteti 
financiar të shërbimit sa herë që njësitë bazë të shpenzimeve si përshmbull cmimi i karburantit kane 
pësuar rritje drastike, duke prurë në një kontradiktë që rëndon financiarisht shërbimin dhe me 
pasojë direkte në cilësinë e vetë shërbimit, për shkak të tendencës së operatorëve për të menaxhuar 
kostot.  
 
Kjo kontradiktë zgjidhet fillimisht nëpërmjet evidentimit dhe legjitimimit të një formule 
ekulibruese, që fut në lojë indikatorët rivlerësues të cmimit, si pershembull ashtu si eksperienca e 
vendeve te zhvilluara tregon, duke aplikuar ndryshimin e cmimit te sherbimit mbeshtetur në normën 
e inflacionit. Kjo mund te realizohet në momentin që vlerat financiare të cmimit te sherbimit duke u 



indeksuar me inflacionin e viteve, krijojnë mundësinë e indeksimit te tij në një vlerë të 
shkembyeshme në raport me monedhën tonë.   
 
Po ashtu implemetimi i një sistemi bashkëkohor të biletimit elektronik, do ju jepte zgjidhje një serie 
të gjera problematikash që vinë nga mënyra se si sot sistemi biletimit funksionon, si për kontrollin e 
të ardhurave të shërbimit, numrit të pasagjerëve, si dhe katergoritë e personave që përfitojnë 
udhëtim falas dhe studentët që përfitojnë  shërbim me cmim të reduktuar, kjo mbështetur në 
legjislacionin në fuqi.  
 
Ne biletimin elektronik kartat e katergorive qe perfitojne udhetime falas dhe studenteve duhet të 
jenë të personalizuara. Pas evidentimit te udhetimeve nepermjet biletimit elektronik mund të 
kërkohet pranë Institucioneve përgjegjëse të linjes rimbursimi i udhëtimeve për katergoritë që 
përfitojnë transportin falas. 
 
Në vijim të ndryshimeve të kuadrit ligjor sipas të cilit vepron transporti qytetës, dhe më specifikisht 
në  vijim të ligjit Nr. 37/2014 “Për disa shtesa në ligjin Nr. 8308, datë 19.3.1998, “Për Transportet 
Rrugore”, (të ndryshuar),dhe VKM Nr. 761, datë 12.11.2014, në nenin 1 parashikon shfuqizimin e 
vendimit nr.637, datë 21.5.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për ndryshimin e tarifave të transportit 
qytetas të udhëtarëve, të miratuara me vendimin nr.146, datë 26.2.1998, të Këshillit të Ministrave, 
të ndryshuar” dhe lë afat për Këshillat Bashkiak, për përcaktimin e tarifave nga këshilli bashkiak 
përkatës, në përputhje me nenet 10 pika c) e nenit 14 paragrafi i dytë, të ligjit nr.8308, datë 
18.3.1998 “Për transportet rrugore” (i ndryshuar), por jo më shumë se një muaj nga hyrja në fuqi e 
këtij vendimi.   
 
Duke konsideruar situatën e mësipërme si dhe nivelin e investimeve të operatorëve të shërbimit të 
transportit qytetës, duhet që të mundësojmë indeksimin e cmimit të shërbimit sipas nivelit të 
inflacionit të dhënë që nga viti 2008.  
 
Pas realizimit të indeksimit, implementimit të biletimit elektronik, krijimit të një baze reale të 
dhënash, Bashkia e Tiranës paraqet analizën për përcaktimin e tarifës së transportit qytetës në 
Bashkinë e Tiranës, duke marrë në shqyrtim të dhënat statistikore për një sërë faktorësh si: (a) 
Struktura e udhëtarëve, (b) Numri i udhëtarëve, (c) Përllogaritja e kostots së 1 (një) udhëtari për 1 
(një) udhëtim në transportin qytetës të qytetit të Tiranës, (d) Normativa për një autobuz në përdorim 
të pranuara për kryerjen e një Transporti Qytetas, (e) Normativa për shpenzime në transport publik, 
për një autobus në përdorim në një vit. 
 
Sa më sipër, bazuar në analizën e fatorëve të parashtruar më sipër, me qëllim indeksimin e tarifës së 
udhëtimit të transportit qytetës në Bashkinë e Tiranës, të cilat duhet të zbatohen nga të gjithë 
operatorët e licencuar apo/edhe që do të licencohen nga Bashkia e Tiranës, si dhe në mbështetje të 
nenit 10, pika 3/I, shkronja “d”, nenit 32, pika “n”, të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 për 
“Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i ndryshuar), nenit 10 pika c) dhe nenit 14 
paragrafi i dytë i ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 “Për transportet rrugore” (i ndryshuar), Vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr. 761, datë 12.11.2014 “Për shfuqizimin e Vendimit nr.637, datë 
21.5.2008, të Këshillit të Kinistrave, “për ndryshimin e tarifave të transportit qytetas të udhëtarëve, 
të miratuara me Vendimin nr.146, datë 26.2.1998, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar”, i 
propozojmë Këshillit Bashkiak të miratojë indeksimin e tarifave të transportit qytetës në Bashkinë e 
Tiranës si më poshtë: 
 

1. Tarifat e transportit qytetas të udhëtarëve me autobus në Bashkinë e Tiranës, në linjat me 
largësi deri në 9 km, bëhen:  

 



a. Për një udhëtim vajtje ose kthim 40 (dyzetë) lekë, (duke përfshirë dhe TVSH) 
 

b. Për biletë pajtimi mujor, për një linjë 1400 (një mijë e katërqind) lekë; (duke 
përfshirë dhe TVSH) 

 
c. Për biletë pajtimi mujor, të përgjithshëm për të gjitha linjat, 1800 (një mijë e 

tetëqind) lekë, (duke përfshirë dhe TVSH) 
 
2. Tarifa e transportit qytetas të udhëtarëve me autobus në Bashkinë e Tiranës, në linjat me 

largësi deri në 9 km, për biletë pajtimi mujor, të përgjithshëm, për studentët, për të gjitha 
linjat, nuk indeksohet:  

 
a. Për biletë pajtimi mujor, të përgjithshëm, për studentët, për të gjitha linjat, 600 

(gjashtëqind) lekë, (duke përfshirë dhe TVSH). 
 

3. Sistemi i biletimit do të jetë elektronik, ku Bashkia merr masat per aplikimin e plotë të 
sistemeve në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse.  

 
 
Duke shpresuar në miratimin e këtij materiali, 
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Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike 
 
Jonida Halili 
Drejtor i i Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar 
 
Itena Ndroqi 
Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme Juridike të Aseteve dhe Licensimit 
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