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Udhëtimi jashtë vendit Tuaj të jetesës duhet të Ju paraqet kënaqë-
si. Prapëseprapë, me rëndësi është ti dini të drejtat e juaja! Në atë 
mënyrë ekziston besueshmëri e vogël se do të lejoni që t’ju shesin 
diçka që nuk e keni dashur, e nëse kjo ndodh, do të dini se si të rea-
goni dhe si të mbroheni!

Me gëzim dhe padurim e 
prisni udhëtimin për të 
cilin keni endëzuar ose 
pushimin vjetor për të cilin 
keni punuar në mënyrë të 
zellshme gjatë tërë vitit. 
Për këtë shkak, mundet 
keni hequr dorë nga disa 
kënaqësi, keni kursyer ose 
të atraksionuar nga ofer-
tat e bukura turistike keni 
marrë edhe kredi. Keni 
dëshiruar pushim të bukur 
me momente të pahar-
rueshme, ushqim të mirë 
dhe shëtitje nëpër destina-
cionet e premtuara të cilat 
kanë qëndruar në ofertën. 
Pushimet dhe udhëtimet e 

tilla të bukura vështirë se do të mund ti organizonit vetë nëse ud-
hëtoni në shtet tjetër ose në destinacion ,më të largët ku për shkak 
të mos-informimit, mos pasjes së përvojës, mos njohjes së gjuhës, 
mos njohjes së formaliteteve doganore dhe të tjera, mund të balla-
faqoheni me një numër të madh të vështirësive. Mu për këtë shkak, 
brengën rreth tërë organizimit mund t’ia besoni ndonjë agjensioni 
turistik. Para se të vendosni ku dhe me cilin do të udhëtoni, propozo-
jmë që të informoheni mirë dhe të informoheni për të drejtat e Juaja 
si udhëtar!

Çka duhet të dini kur vendosni për një udhëtim të organizuar?

Rregulla e artë thotë: gjithmonë lidhni kontratë në
formë të shkruar!

Përpiquni që e tërë ajo që Ju është premtuar nga punëtori turistik, 
ose që është e shënuar në ofertën, të jetë e kyçur edhe në kon-
tratën.  



Kur lidhni kontratë për udhëtim të organizuar:

 • Shqyrtoni mundësitë e më tepër agjensioneve turistike;
 • Ju mund, nëse këtë posaçërisht e dëshironi, të jepni edhe një 

ofertë tuajën, në të cilën do të saktësoni se çka jeni duke pritur 
nga udhëtimi;

 • Në rast të udhëtimit të përgatitur paraprakisht nga ana e agjen-
sionit turistik përmes çmimit paushall, 
ju nuk keni të drejtë ti ndryshoni kushtet

 • Pa marrë parasysh nëse udhëtimi është 
i organizuar sipas dëshirës Suaj ose me 
kontratë të pranimit i jeni qasur udhëti-
mit të organizuar nga ana e agjension-
it turistik, duhet të dini se në çmimin 
është përfshirë pako e shërbimeve dhe 
ajo nuk mund të ndahet në shërbime 
veç e veç.

Vallë a duhet të plotësoni fletëparaqitje për udhëtim?

Para se të lidhni kontratë dhe të merrni vërtetim për udhëtimin, 
është e zakonshme të plotëso-
ni fletëparaqitje për ud-
hëtimin. Një numër i madh i 
organizatorëve kërkojnë që 
me fletëparaqitjen të jepni një 
përqindje të caktuar nga çmi-
mi i shërbimit (më së shpeshti 
25  %) me atë që konsiderohet 
se fletëparaqitja e plotësu-
ar nga ana e Juaj, është seri-
oze. Ju jeni të obliguar që tërë 

shumën ta paguani deri në fund para udhëtimit, në momentin kur 
do të sigurohen të gjitha dokumentet me të cilat udhëtimi dhe qën-
drimi mund të realizohen.

Bëni kujdes!!! Për shumën e paguar në mënyrë të 
obligueshme merrni llogari fiskale dhe atë duhet ta ruani 
deri në fund të udhëtimit. Ajo mundet të Ju duhet nëse 
dëshironi ti realizoni të drejtat e Juaja kur konsideroni se 
agjensioni turistik nuk e ka respektuar kontratën e lidhur.



Vallë nëse vërtetimi për udhëtimin është i obligueshëm?

Organizatori i udhëtimit, në pajtim me dispozitat ligjore, është i 
obliguar që konsumatorit ti jep vërtetim për udhëtimin. 

Vërtetimi për udhëtimin duhet të përmbajë: 

 • vendin dhe datën e lëshimit,

 • logon dhe adresën e organizatorit të udhëtimit,

 • emrin e udhëtarit,

 • vendin dhe datën e fillimit dhe të fundit të udhëtimit,

 • datën e qëndrimit,

 • të dhëna të nevojshme për transportin, për qëndrimin, si dhe për 
shërbimet e tjera që janë të përfshira në çmimin e përgjithshëm, 
numrin më të vogël të udhëtarëve të nevojshëm, çmimin e plotë 
për shumën e shërbimeve të parapara në kontratën, kushte në 
sajë të të cilave udhëtari mund të kërkojë prishje të kontratës, 
si dhe të dhëna të tjera për të cilat konsideron se është e fa-
vorshme që të qëndrojnë në vërtetimin.

Me rëndësi!!!

Ekziston dallim midis  vërtetimit për udhëtim dhe programit për 
udhëtim. 

Katalogu ose programi për udhëtim mund të jetë pjesë përbërëse 
e vërtetimit, por edhe duhet të përmbajë informacione të vërte-
ta dhe relevante. Me rëndësi është të mbani në mend se organi-
zatori i udhëtimit përgjigjet për dëmin që do ta pësoni për shkak 
të mos lëshimit të vërtetimit ose mos përmbushjes eventuale të 
asaj që është theksuar në të.

Çka duhet të përmbajë kontrata e udhëtimit?

 • Destinacioni  e udhëtimit, kohën e qëndrimit me datat, kate-
gorinë e mjeteve transportuese që do të përdoren;

 • Datën, kohën dhe vendit e nisjes dhe të kthimit;

 • Kategorinë e vendosjes, lokacionin, karakteristikat kryesore dhe 
planin e shujtave ushqimore;



 • Sa është numri minimal i udhëtarëve për realizimin e udhëtimit 
dhe afati i fundit për informim të konsumatorit nëse udhëtimi 
nuk realizohet;

 • Vizita, ekskursione ose shërbime të tjera të përfshira në çmimin;

 • Titulli dhe adresa e organizatorit;

 • Çmimi i paket-aranzhmanit, plani dhe mënyra e pagesës;

 • Kërkesa të veçanta nëse konsumatori ka parashtruar;

 • Periudhë në të cilën shfrytëzuesi mund të ankohet në lidhje me 
mospërmbushjen ose përmbushjen joadekuate të dispozitave të 
kontratës.

Një ekzemplar i kontratës i jepet konsumatorit.

Kur duhet të merren dokumentet e nevojshme të udhëtimit?

Dokumentet e udhëtarit – biletat e vozitjes dhe vauçeri turistik i 
dorëzohen udhëtarit para nisjes. Vauçerin turistik e lëshon vetëm 
agjensioni turistik i cili posedon licencë. Ai duhet të përmbajë: 

 • Numër dhe datë të lëshimit;

 • Firmën e agjensionit turistik i cili e lëshon;

 • Numrin dhe llojin e licencës së agjensionit turistik, emrin e shfry-
tëzuesit;

 • Listën e shërbimeve të paguara të kyçura në udhëtimin;

 • Datën e përmbushjes së shërbimit të parë dhe të fundit;

 • Numrin dhe datën e dokumentit me të cilin vërtetohet pagesa 
nga ana e shfrytëzuesit dhe

 • Nënshkrim dhe vulë e lëshuesit të vauçerit.

OBLIGIME TË ORGANIZATORIT TË UDHËTIMIT

Organizatori i udhëtimit patjetër duhet ti jep udhëtarit listë të 
shërbimeve të cilat i përmban kontrata, nga transporti, vendosja 
dhe shërbimet e tjera të ndërlidhura. Ai patjetër duhet ti respektojë 
të gjitha dispozitat nga marrëveshja të cilën e ka nënshkruar me 
udhëtarin.



Për çka duhet të ju informojë organizatori i udhëtimit?

Ai është i obliguar të Ju informojë për:

 • Çmimet e shërbimeve për transport, për shërbimet e veçanta.

 • Cilësinë e mjeteve transportuese, vendosjen, itinerarin e udhë-
timeve, formalitetet kufitare dhe doganore, dispozitat sanitare, 
monetare dhe të tjera.

 • Shumën ose përqindjen e çmimit – të paguar si avans që duhet 
ta paguani, si dhe afatin e pagesës së pjesës së mbetur të çmim-
it.

 • Emrin, adresën dhe kontakt-telefonin të përfaqësuesit lokal të 
organizatorit ku mund të drejtoheni në rast nevoje, mundësinë 
e lidhjes së kontratës për sigurim me të cilën mbulohen shpen-
zimet për mjekim në rast të nevojës, si dhe shpenzimet për kthy-
erje në vend në rast të fatkeqësisë ose sëmundjes. 

Licencë Gjatë realizimit të 
pako-aranzhmanit turistik 
ose udhëtimit dhe qëndrim-
it jashtë vendit, agjensio-
ni turistik është i obliguar, 
në dalje nga vendi, të ketë 
dëshmi se posedon licencë, 
kontrata për kapacitete të 
vendosjes dhe dëshmi se 
ato janë të paguara. 

Agjensionet turistike mund 
të posedojnë licencë A dhe 
licencë B. 

Ato të cilat posedojnë li-
cencë A mund të jenë organizatorë të udhëtimeve, ndërsa ato të 
cilat posedojnë licencë B mund të jenë vetëm ndërmjetës në shit-
jen e udhëtimeve turistike. 

Çfarë është përgjegjësia e organizatorit për dëmin të cilin do ta 
pësoni si udhëtar dhe cilat janë të drejtat e Juaja ? 

Për mos-respektim dhe mos-përmbushje të obligimeve kontrak-
tuese nga të gjithë kryerësit e shërbimeve dhe për shkaktimin e 
dëmit ndaj udhëtarit, përgjigjet organizatori i udhëtimit. Gjithsesi, 
konsumatori do të jetë i detyruar që ta realizojë të drejtën e vet 



në sajë të kontratës me organizatorin e udhëtimit, para arbitrazhit 
ose gjykatës kompetente. 

Çka mund të bëhet që udhëtimi ose pushimi të vazhdojnë?

Organizatori i udhëtimit përgjig-
jet për çdo dëm nga mos-kryerja e 
plotë ose e pjesshme e obligimeve 
që kanë të bëjnë me organizimin 
e udhëtimit të paraparë me kon-
tratën. Ajo do të thotë se organ-
izatori përgjigjet edhe në rastin 
kur në hotelin e angazhuar nuk 
ka vendosje adekuate, për shem-
bull, kur në vend të apartamentit 
ju japin dhomë me katër shtretër, 
por edhe kur transportuesi nuk ka 
numër të mjaftueshëm të ulëseve 
për të gjithë udhëtarët. Sidoqoftë, 

organizatori është i obliguar të ofrojë, pa pagesë shtesë, aranzh-
manin adekuat alternativ dhe në pajtim me konsumatorin udhëti-
mi mund të vazhdojë.

Nëse ekziston dallim në çmimin midis shërbimeve të kontraktuara 
dhe ato të dhëna, organizatori është i obliguar që dallimin t’ia zh-
dëmtojë konsumatorit.

Vallë a mund ta ndërprisni udhëtimin kur jeni të pakënaqur nga 
aranzhmani i ofruar alternativ ?

Nëse aranzhmani i ofruar alternativ për Ju është i papranueshëm 
ose i pamundur, organizatori është i obliguar të sigurojë, pa pagesë 
shtesë, mjet adekuat transporti dhe të Ju kthejë në vendin e nisjes 
ose në vend tjetër të kontraktuar.

Vallë a keni të drejtë për 
zhdëmtim të veçantë për 
kohën e humbur kot të 
pushimit ?

Kur udhëtimi dhe push-
imi janë vënë nën pikë-
pyetje, keni të drejtë të 
kërkoni edhe zhdëmtim 
në para për kohën e hum-



bur kot nga pushimi. Dëmi pronësor dhe jo-pronësor njihen dhe 
zhdëmtohen përmes rrugës gjyqësore.

Vallë a keni të drejtë për ulje të çmimit ?

Gjithmonë kur shërbimet nga udhëtimi janë të kryera në mënyrë 
jo të plotë ose në mënyrë jo-cilësore, mund të kërkoni ulje propor-
cionale të çmimit. Këtë të drejtë mund ta realizoni nëse organi-
zatorit të udhëtimit i dërgoni parashtresë në afat prej 8 ditë nga 
dita e përfundimit të udhëtimit. Kërkesa për ulje proporcionale të 
çmimit nuk ndikon mbi kërkesën për zhdëmtim të dëmit.

Cili është dallimi midis ciceronit turistik dhe shoqëruesit 
turistik?

Ciceroni turistik është person i cili turistëve ua prezanton aktiv-
itetet natyrore dhe antropogjenë, historinë e vendit dhe vendet 
karakteristike kulturo-historike, veprat artistike, legjendat dhe 
personalitetet, që e njeh gjuhën, posedon licencë dhe ka aftësi për 
komunikim.

Shoqërues turistik është person i cili e shoqëron grupin turistik. Ai 
duhet ti njeh punët doganore dhe bankare, mundësitë e komu-



nikacionit të rajonit ku udhëtohet, të ketë aftësi komunikimi dhe 
të flet një nga gjuhët botërore.

Agjensioni turistik i cili organizon udhëtim me programe për ud-
hëtarë të cilat kyçin aktivitete sportive-rekreative, aventuriere dhe 
ekstreme (skijim, zhytje, lundrim me velore, kalërim, vozitje ma-
lore, raftin, hulumtim të shpellave dhe ngjashëm), përveç ciceronit 
të angazhuar turistik, duhet të angazhojë edhe persona profesion-
alisht të aftësuar për aktivitete të tilla (trajnerë, instruktorë, guida 
dhe ngjashëm).

TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E JUAJA SI UDHËTAR 

Si udhëtar jeni të obliguar ta 
paguani çmimin e kontraktu-
ar, ti dërgoni të dhënat e nevo-
jshme për organizimin e udhëti-
mit, gjithmonë të paraqiteni në 
vendin e caktuar, të bashkëpunoni 
me udhëheqësit dhe për të gjitha 
lëshimet ta lajmëroni organiza-
torin në mënyrë të shkruar. Jeni të 
obliguar të kujdeseni për bagazhin 
e Juaj personal, për dokumentet 
e Juaja personale, ti përmbushni 
kushtet e parapara me dispozitat 
doganore, sanitare, monetare dhe 
të tjera administrative.

Vallë a mund të caktoni dikë tjetër që në vendin Tuaj ti shfrytëzojë 
shërbimet e kontraktuara?

Si udhëtar keni të drejtë që 
të caktoni person tjetër ti 
shfrytëzojë shërbimet e kon-
traktuara me kusht që ai per-
son ti përmbush kërkesat e 
veçanta për atë udhëtim të 
caktuar. Në atë rast organi-
zatorit duhet ti zhdëmtohen 
shpenzimet e shkaktuara me 
zëvendësimin.



Si dhe a mundet organizatori ta risë çmimin e kontraktuar dhe në 
cilin rast gjatë rritjes së çmimit Ju, si udhëtar, mund ta ndërprisni 
kontratën pa pasoja?

Organizatori i udhëtimit mund të kërkojë rritje të çmimit të kon-
traktuar vetëm nëse pas lidhjes së kontratës ka ndodhur ndryshim 
i kursit të këmbimit të valutës ose ndryshim të tarifës së transpor-
tuesit e cila ndikon në çmimin e udhëtimit. E drejta e tillë mund 
të realizohet vetëm është e paraparë në vërtetimin e udhëtimit. 
Udhëtari duhet të dijë se nëse rritja tejkalon 10  % nga çmimi i 
kontraktuar, ai mund ta ndërpresë marrëveshjen pa obligim për 
zhdëmtim të dëmit. Në këtë rast, udhëtari ka të drejtë të kthyerjes 
së asaj që ja ka paguar organizatorit. Sipas praktikës së zakonshme 
dhe të drejtës komparative, çmimet e parapara me kontratën nuk 
mund të ndryshojnë në periudhën prej 20 ditësh para datës së 
kontraktuar të nisjes.

Vallë a ka udhëtari të drejtë të heq dorë nga udhëtimi?

Udhëtari në çdo 
kohë mund të 
heq dorë nga 
kontrata për ud-
hëtim, pjesërisht 
ose në tërësi. 
Nëse hiqni dorë 
nga kontrata, atë 
duhet ta bëni në 
kohën e duhur, e 
në atë rast organ-
izatori ka të dre-
jtë për zhdëmtim 
vetëm të shpen-
zimeve adminis-

trative (më së shpeshti ato nuk i paguan ose ajo është një shumë 
e vogël që paraprakisht është e caktuar). Mos e ndërprisni kon-
tratën para vetë nisjes nëse nuk keni shkaqe të arsyeshme. Në 
atë rast, organizatori ka të drejtë të mbajë përqindje nga shuma 
e paguar varësisht nga koha e mbetur deri në fillim të udhëtimit. 
Nëse paraqiten shkaqe të arsyeshme të cilat, nëse ekzistonin në 
kohën e lidhjes së kontratës, kontrata nuk do të ishte lidhur nga 
ana e udhëtarit, organizatori ka të drejtë për zhdëmtim vetëm 
për shpenzimet e bëra. Mos e shlyeni kontratën gjatë udhëtimit 
pa shkaqe të arsyeshme, Sepse në atë rast organizatori ka të 



drejtë për pagesë të shumës së plotë të çmimit të kontraktuar 
të udhëtimit.

Vallë a jeni të obliguar të pranoni zëvendësim të disa shërbimeve 
turistike ose ndryshime në programin?

Organizatori mund të zëvendësojë ndonjë shërbim, nëse kanë 
ndodhur rrethana të pa parapara të jashtëzakonshme. Ndryshi-
mi i lejuar imponon obligim strikt që agjensioni turistik ti pagua-
jë shpenzimet që janë krijuar për shkak të atij ndryshimi. 

Në rastin kur në programin e udhëtimit janë bërë ndryshime 
qenësore pa shkaqe të arsyeshme, organizatori i udhëtimit 
është i detyruar që në tërësi ti kthejë mjetet e paguara të cilat 
i ka pranuar nga udhëtari. Nëse ndryshimet qenësore janë bërë 
gjatë udhëtimit, udhëtari i bart shpenzimet reale të shërbimeve 
të bëra.

Ndryshimet qenësore kanë të bëjnë me çdo ndryshim për shkak 
të të cilit udhëtimi nuk i përgjigjet më pritjeve të Juaja. Për 
shembull, koha e nisjes është ndryshuar për 24 orë, vendosja ho-
telierike nuk është në kategorinë e paraparë, organizatori nuk 
është në gjendje ti realizojë shërbimet e kontraktuara gjatë ud-
hëtimit.



ORGANIZATA E KONSUMATORËVE E MAQEDONISË
Rr. Vodnjanska p.n. 1000 Shkup, tel. / faks: 3179   592

url: www.opm.org.mk;
e mail: opm@opm.org.mk; sovetuvanja@opm.org.mk

Organizata e konsumatorëve Manastir
rr. Braqa Mingovi nr. 5,

7000 Manastir
tel. / faks: 047/228 246

Organizata e konsumatorëve Shtip
rr. Vasil Gllavinov pn,

2000 Shtip
tel. / faks: 032/529 745

Organizata e konsumatorëve Ohër
rr. Gjorçe Petrov, ndërtesa Granit, llamella 2 , lokal 1 

tel. / faks: 046/523 348

Organizata e konsumatorëve Koçan
rr. Rade Kratovçe nr.1,

2300 Koçan
tel. / faks: 033/274 013 lok. 104

Organizata e konsumatorëve Tetovë
mob.: 070 252 104


