Në mbështetje të Nenit 20 të Ligjit 04/L
04/L-111 për Ndryshimin
dryshimin dhe Plotësimin e ligjit 03/L-087
03/L
për Ndërmarrjet
Publike dhe në bazë të nenit 26.23 të Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për NP si dhe bazuar në nenin
39 të Udhëzimit për Aplikimin e Rregullores së Transportit ttëë Udhëtarëve, Bordi i Drejtorëve i HK TRAINKOS
SH.A në Mbledhjen Nr. 49 të mbajtur më 23 dhe më 29.12.2014 miraton këtë:

ANEKS I
I UDHËZIMIT PËR APLIKIMIN E RREGULLORES SË TRANSPORTIT TË
Ë UDHËTARËVE

FORMA E REGJISTRIT T
TË BILETAVE DHE FORMULARËVE
FORMULA
TË
TRANSPORTI
TRANSPORTIT TË UDHETARËVE
1.1 Forma e Biletës
Forma e biletave do të dizajnohe
dizajnohet në mënyrë të veçantë për të gjitha llojet, si për konduktorë ashtu
edhe për stacione, duke përfshir
përfshirë formatin, ngjyrën si dhe relacionin. Qëllimi është që të bëhet sa më
lehtë dhe më e aplikueshme forma e shitjes si nga stacionet por edh
edhee nga konduktorët.
konduktorë

1.2 Llojllojshmëria
Sa i përket llojit të biletave qqë ne i përdorim këto lloje janë të domosdoshme:
domosdoshme
a. Biletat e trenit për transport të brendshëm dhe atë si:
-

Biletat që jepen nga stacione
stacionet
Biletat që jepen nga konduktor
konduktorët dhe
Bileta e revizorëve

b. Biletat e trenit për transport ndërkombëtarë
1.3. Llojet tjera të biletave
Forma tjera të biletave do të jenë
jenë:
-

Biletë ditore për një udhëtarëë e cila shitet për 24 orë me një shumë prej 6.5 Euro dhe shërben për tërë
territorin e Kosovës,, përdoret bileta K – 2a.

-

-

Bileta Mujore e cila shitet për një muaj ttë tërë e cila varësisht prej relacionit ka vlerë
vler të ndryshme,
mundet të përdoret si nga punëtor
punëtorët të cilët e përdorin transportin hekurudhor por edhe për nxënësit
nxënës e
kategorive tjera.
Bileta grupore apo me kërkesa ttë cilat janë si p.sh. një vagonë të tërë për relacionet që
q ne i kemi në
dispozicion, e që do të trajtohen varësisht prej rasteve dhe numrit ttë udhëtarëëve në kohë të caktuar.
Çmimet për biletat Grupore dhe Mujore do ttë përcaktohen me një vendim të veçantë.

1.3 Lloji i biletave të trenit për transport të brendshëm dhe formularët e
evidentimit
Biletat nëpër Stacione K - 2
Bileta K-22 janë bileta me shënime të shtypura, përdoren vetëm nga stacionet, në rast të dhënies
së biletës plotësohenn vetëm disa shënime siç janë; afatin e vlefshmërisë së biletës dhe vulos me vulën
me datë.
- Formulari K-34
34 përdoret për evidentimin e biletave të shitu
shitura K-2 dhe janë këto nënlloje të biletave:
K - 2 bileta me çmim të rregullt
rregullt,
K - 2 bileta me benific
benificion 50%
K - 2 bileta
leta kthyese me benificion 20%

Biletat për konduktor K - 2a, K – 6 dhe K – 8b
K – 2a bileta të rëndomta e cila mundet të përdoret si:
a) Për përcjelljen e udhëtarëve sipas çmimit të rregullt ose me benificion të lartësive (relacioneve) të njëjta atëherë
përdoret bileta K-2a.

b) Bileta K-2a jepet si:
1) Një biletë në rast:
- Për udhëtim në një drejtim nëse biletaria nuk posedon biletë K-2 për relacion të caktuar,
- Për biletë kthyese nëse biletaria nuk disponon biletë K-2 për relacion të caktuar,
- Për udhëtim grupor dhe kolektiv
- Për biletë mujore për nxënës dhe punëtorë
Bileta K - 2a është formular strikt i vulosur dhe përbëhet prej dy fletëve:
-

Amëza
Biletë udhëtimi

-

Të dy fletët e mbajnë numrin e njëjtë. Secila biletari duhet ta ketë numrin rendor të vetë duke filluar prej
00001 deri në 10 000 të lidhura në bllok nga 50 copë dhe të vulosura me vulë të thatë (logo) të Trainkos Sh.A.
•
•
•

Amëza është me ngjyrë të bardhë ndërsa bileta e udhëtimit është me ngjyrë rozë.
Amëza shërben si bazë për llogaritje.
Biletë udhëtimi K-2a i jepet udhëtarit.

-

Bileta K-2a plotësohet në biletën amzë me laps kimik me ngjyre të kaltër ose të zezë por pa e futur indigon
sepse bileta e udhëtimit përmban karbon, gjithmonë para se të plotësohet bileta duhet të vendoset një karton
pas biletës së udhëtimit për arsye që shënimet mos të kalojnë në biletën tjetër. Plotësimi i biletave duhet të
bëhet në mënyrë të qartë dhe të lexueshme, ndalohet fshirja dhe përmirësimi i shënimeve të shënuar në biletë.

-

Me një biletë K-2a mund të kryhet pagesa deri në 6 udhëtarë të cilët udhëtojnë për një stacion destinues,
bashkudhëtues në klasën dhe trenin e njëjtë si dhe shfrytëzojnë benificionin e njëjtë. Numri i udhëtarëve dhe
benificioni në këtë biletë shkruhet me numra arab.

Formulari K - 36 përdoret për evidentimin e biletave të shituara K - 2a.

Ngjyrëë e bardhë

Ngjyre Rozë
Biletat K - 6 është biletë flet e cila përdoret nga:

a) Në stacione për pagesën e ndryshimit të çmimit të biletës :
- Me rastin e kalimit në klasën e parë
- Me rastin e kalimit në tren të rangut më të lartë
- Me rastin e zgjatjes së udhëtimit (destinacionit)
b) Konduktorët në tren e përdorin për:
- Me rastin e kalimit në klasën e parë
- Me rastin e kalimit në tren të rangut më të lartë
- Me rastin e zgjatjes së udhëtimit (destinacionit)
- Me rastin e shmangies nga pages
pagesa e biletës (aplikimi i gjobës)
- Me rastin e kompensimit të dëmeve të shkaktuar në tren

-

Me rastin e marrjes së biletës nga Revizorët e trenave

- Bileta K - 6 është formular strikt i vulosur dhe përbëhet prej dy fletëve:
•
•

Amëza
Biletë udhëtimi

- Të dy fletët e mbajnë numrin e njëjtë. Secila biletari duhet ta ketë numrin rendor të vetë duke
filluar prej 00001 deri në 10 000 të lidhura në bllok nga 100 copë dhe të vulosura me vulë të
thatë (logo) të Trainkos Sh.A.
- Amëza është me ngjyrë të bardhë ndërsa bileta e udhëtimit është me ngjyrë rozë.
- Amëza shërben si bazë për llogaritje.
- Biletë udhëtimi K-6 i jepet udhëtarit.
- Bileta K-6 plotësohet në biletën amzë me laps kimik me ngjyre të kaltër ose të zezë por pa e
futur indigon sepse bileta e udhëtimit përmban karbon, gjithmonë para se të plotësohet bileta
duhet të vendoset një karton pas biletës së udhëtimit për arsye që shënimet mos të kalojnë në
biletën tjetër. Plotësimi i biletave duhet të bëhet në mënyrë të qartë dhe të lexueshme, sipas
rubrikave përkatëse në biletë, ndalohet fshirja dhe përmirësimi i shënimeve të shënuar në biletë.
- Me një biletë K - 6 mund të kryhet pagesa deri në 6 udhëtarë të cilët udhëtojnë për një stacion
destinues, bashkudhëtues në klasën dhe trenin e njëjtë pa marr parasysh se a shfrytëzojnë
benificione apo jo. Numri i udhëtarëve në këtë biletë shkruhet me shkronja.

Formulari K - 52 përdoret për evidentimin e këtyre biletave.

Bileta K - 8b
-

-

Janë bileta zonale me disa shënime që duhet të plotësohen me dorë dhe atë: numri i trenit, relacioni
prej - deri, ndërsa data dhe muaji janë të shtypura anash të cilat duhet vetëm të fiksohen me rastin e
dhënies së biletës.
Kjo biletë përdoret vetëm nga konduktorët në tren.

Formulari K - 53 përdoret për evidentimin e këtyre biletave.

Bileta e Revizorit – “K2R”
Nëë bazë të analizës e cila ka dalë nga zyra e kontrollit e shohim të arsyeshme të shtohet edhe bileta e
revizorëve e cila zëvendëson çdo biletë tjetër që i merret udhëtarit nga ana e kontrollorëve e që dërgohet
në procedura tjera verifikuese që më parë është quajtur “Bilet
“Biletë Zëvendësuese – K2a” e që në të ardhmen
një emër i ri do të ishte si zëvendësim i emrit me
me: Biletë e Revizorit apo K2R.
Kjo biletë duhet të ketë të shënuar qartë se nuk është biletë që paguhet, por shërben për zëvendësimin e
biletës që për arsye të ndryshme konfiskohet nga revizorët.
Kjo biletë duhet të ketë të shënuar qartë llojin e biletës që është konfiskuar, numrin serik të biletës së
konfiskuar, numrin e trenit në të cilin është konfiskuar bileta, çmimin që ka pasur bileta e konfiskuar.
Formulari K – 54 përdoret për evidentimin e këtyre biletave.

Bileta e revizorëve do të jetë e dizajnuar në bazë të përshkrimit të lartcekur dhe do të hyjë në funksion
paralel me të gjitha llojet e biletave në shfrytëzim.

1.4 Ngjyra për llojin e biletës
•

Biletat K - 2 për stacione
Duhet te ketë ngjyrë të bardhë ndërsa indigo ngjyrë roze

•

Biletat K - 2a për konduktorë
Duhet të ketë ngjyrë të bardhë ndërsa indigo ngjyrë roze

•

K - 8b për konduktorë të cilat janë të ndara në zona
Çmimi dhe ngjyra e biletës dallon sipas zonave në kilometra.
Bileta K - 8b përbëhet prej këtyre zonave:
Zona 1.
Zona 2.
Zona 3.
Zona 4.
Zona 5.
Zona 6.
Zona 7.
Zona 8.

01 - 10 km
11 - 20 km
21 - 30 km
31 - 40 km
41 - 50 km
51 - 60 km
61 - 70 km
71 - 80 km

ngjyrë e bardhë
ngjyrë e verdhë
ngjyrë e gjelbër
ngjyrë roze
ngjyrë e kaltër
ngjyrë e hirit
ngjyrë kafe
ngjyrë e kuqe

Vërejtje ngjyra e letrës e cila përdoret për këto bileta duhet të jetë e lehtë (çeltë).
•

K6 e ndarë në zona për konduktorë
Ngjyrë të bardhë

•

K2R apo “bileta e revizorit”
Duhet të ketë ngjyrë të bardhë ndërsa indigo ngjyrë roze, si dhe disa pjesë të tekstit nga
përmbajtja e biletës duhet të jenë me ngjyrë të kuqe.

1.4 Çmimet
Çmimet do të tariforen në këtë formë:

Çmimi i rregullt
Km
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200

Kl. II tarifore
0.30
0.60
0.80
1.20
1.50
1.80
2.20
2.50
2.80
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50

Zbritje prej 50%
Euro
Kl. II tarifore
0.30
0.30
0.40
0.60
0.80
0.90
1.10
1.30
1.40
1.50
1.80
2.00
2.30
2.50
2.80

Zbritje prej 20%
Kl. II tarifore
0.50
1. 00
1.30
1.90
2.40
2.90
3.50
4.00
4.50
4.80
5.60
6.40
7.20
8.00
8.80

Çmimi minimal varësisht se sa e vogël është distanca nuk ka drejt kombinimi tjetër apo beneficion dhe do të
jetë me vlerë prej 0.30 Euro.
1.4. Evidenca
-

Evidencën e rezervave dhe harxhimit për të gjithë llojet e biletave e udhëheq depoja e Trainkos-it,
gjithashtu edhe konduktorët duhet të mbajnë evidencat për secilin lloj të biletave të cilët janë
furnizuar në bazë të formularëve përkatës të biletave. Parat e arkëtuara nga shitja e biletave duhet të
dorëzohen së paku dy herë në javë tek arkëtari i Trainkos-it

1.5. Dispozite Kalimtare -Tarifat detale
- Për nevoja të zbatimit të këtij aneksi do të hartohet një Tarifë detale që do të parasheh në detale
çmimet e Biletave dhe tarifat tjera për transport të Udhëtarëve.
Ky Aneks hyn në fuqi më 01.01. 2015

