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Në mbështetje të dispozitave të nenit 12, paragrafi 12.1 dhe 12.2, shkronja c) dhe nenit 

40 paragrafi 40.2, shkronja a) të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës 

së Kosovës”, nr. 28/04 qershor 2008), nenit 15, shkronja a) të Ligjit për Financat e Pushtetit 

Lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 27/03 qershor 2008) dhe të dispozitave 

të nenit 27 paragrafi 1 të Statutit të Komunës së Prizrenit Nr. 01/011-5643, të datës 15 tetor 

2008, Kuvendi i Komunës së Prizrenit, në mbledhjen e mbajtur më xx.xx.2021, miratoi këtë: 

 

DRAFT - RREGULLORE 

PËR ORGANIZIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE PËR PARKIM DHE 

LARGIMIN E AUTOMJETEVE TË PARKUARA NË MËNYRË JO TË RREGULLTË, 

ORGANIZIMIN E VENDPARKINGJEVE ME PPP, SI DHE ORGANIZIMIN E 

VENDPARKINGJEVE PRIVATE NË KOMUNËN E PRIZRENIT 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

Neni 1 

1. Qëllimi i kësaj Rregulloreje është përcaktimi i zonave të hapësirave për parkim, kushtet dhe mënyrat 

për shfrytëzimin e hapësirave për parkim, mënyra e pagesës, çmimit për shfrytëzimin e hapësirave 

publike për parkim, mënyrës së shfrytëzimit të tyre dhe mbikqyrjes për parkimin e automjeteve si dhe 

të biçikletave në teritorin e Komunës së Prizrenit. 

Neni 2 

2. Hapësira për parkim, është hapësirë e dedikuar për parkimin e automjeteve si dhe të biçikletave, 

përgjatë rrugëve publike, përgjatë trotuareve, përgjatë hapësirës ndërmjet rrugës publike dhe trotuarit, 

objekte ose sipërfaqe të rregulluara që janë të ndërtuara për parkimin e automjeteve dhe biçikletave si 

dhe hapësirat e tjera të destinuara si vendparkim për automjete dhe biçikleta, e cila është e rregulluar si 

vendparkim dhe i shënjuar me shenja të trafikut në harmoni me rregullat për siguri në trafik dhe me 

informata rreth zonës së parkimit. 

3. Hapësira për parkim përbëhet prej një apo më shumë vende të parkimit. 

II. FUSHA E ZBATIMIT 

Neni 3 

1. Dispozitat e kësaj rregulloreje janë të obligueshme për të gjithë institucionet e Republikës së Kosovës, 

për subjektet e autorizuara dhe pjesëmarrësit në trafik. 



III. LLOJET E PARKINGJEVE 

Neni 4 

Llojet e parkingjeve në kuptim të kësaj rregulloreje, konsiderohen: 

1. Hapësirat publike për parkim të përhershëm, të cilat janë objektet e ndërtuara për parkim, sipërfaqet 

e trafikut publik dhe sipërfaqet e posaçme të ndërtuara dhe të shënuara për parkim. 

2. Hapësirat publike për parkim të përkohshme, të cilat janë sipërfaqet e trafikut publik të rregulluara 

përkohësisht në afërsi të objekteve në të cilat zhvillohen aktivitete biznesi, sportive, kulturore, artistike, 

panaire, në kohëzgjatjen e tyre, të cilat janë të shënuara posaçërisht për parkim të automjeteve si dhe 

sipërfaqet e posaçme të caktuara dhe të shënuara për parkim. 

3. Vendparkimet me PPP janë garazhet nëntokësore ose mbitokësore, qe menaxhohen nga operatori 

privat, i përzgjedhur përmes procedurave të prokurimit. 

4.1 Vendparkimet me PPP, duhet të jenë të paisura me kontroll të hyrje-daljes së automjeteve duke 

vendosur laurën, ndërtimin ose vendosjen e objektit për pagesë, ose në ndonjë mënyrë të tjetër. 

5. Vendparkimet private janë të gjitha ato vendparkime të cilat i përmbushin standardet dhe vendimin 

nga Drejtoria e Urbanizimit dhe Planifikimit Hapësinor (në tekstin e mëtejmë DUPH) si vijon: 

5.1 Të ketë shenjëzimin horizontal dhe vertikal; 

5.2 Parkingu duhet të ketë qasje direkte në rrugë, jo të kaloj përmes trotuarit; 

5.3 Shtrimin me asfallt ose kubëza të betonit; 

5.4 Të ketë sistemin e kamerave; 

5.5 Hapësira për vendparkim të ketë së paku 15 vendparkime; 

5.6 Origjinali i kopjes së planit dhe çertifikata e pronësisë jo më vjetër se 6 muaj, apo kontratë e 

noterizuar për shfrytëzimin e hapësisrës; 

5.7 Projektin për kyçje dhe funksionet e hapësirës së vendparkimit, i hartuar nga inxhinieri i 

komunikacionit 

5.8 Çertifikatën e biznesit për ushtrimin e veprimtarisë përkatëse; 

6. Lejen për ushtrimin e veprimtarisë afariste të parkingjeve e jep DUPH, pas plotësimit të kritereve të 

parapara sipas nenit 4, paragrafi 5. 

7. Në momentin e pajisjes me leje si në nenin 4, paragrafi 6, operatori obligohet të pajiset me arkë 

fiskale. 

8. Kuponi fiskal duhet të lëshohet në momentin e fillimit të kohës së parkimit; 

9. Kuponi i lëshuar duhet të vendoset në pjesë të dukshme në xhaminë e përparmë ose të prapme të 

automjetit të parkuar. 

10. Hapësirat publike për parkim caktohen me vendim të Kuvendit të Komunës, me propozim të DUPH-

së. 



 

IV. KATEGORIZIMI I PARKINGJEVE SIPAS ZONAVE 

Neni 5 

1.Hapësirat publike për parkim klasifikohen në zona: 

1.1. ZONA I – (Zona Historike),  

1.2. ZONA II – (Zona Urbane),  

1.3.ZONA III – (Zona Ndër-Urbane). 

 

VI.SHFRYTËZIMI I HAPËSIRAVE PUBLIKE PËR PARKIM 

Neni 6 

1. Hapësirat publike për parkim mund të shfrytëzohen për parkimin e:  

  1.1 biçikletave, 

1.2 mopedëve, 

1.3 triçikletave, 

1.4 katërçikletave, 

1.5 katërçikletave të lehtë,  

1.6 automjeteve për udhëtarë, 

1.7 kamion/mjet transportues  

1.8 autobusave, 

1.9 bashkësi mjetesh, 

1.10 rimorkiove.  

2. Hapësirat publike për parkim sipas paragrafit 1. i këtij neni, mund të shfrytëzohen edhe për parkim 

të automjeteve të tjera të ndryshme. 

Neni 7 

1. Shfrytëzuesi i hapësirës publike për parkim (në tekstin e mëtejm shfrytëzuesi) në kuptim të kësaj 

rregulloreje nënkuptohet ngasësi ose i autorizuari për shfrytëzimin e automjetit. 

2. Shfrytëzuesi është i obliguar që: 

2.1 të shfrytëzojë hapësirën publike për parkim në përputhje me sinjalizimin (horizontal dhe 

vertikal) të trafikut me të cilën është shënuar vendi i parkimit; 



2.2 të veprojë në përputhje me kufizimin e kohës së shfrytëzimit të hapësiravë të parkimit të 

përcaktuara sipas kesaj rregulloreje; 

2.3 të paguajë përdorimin e hapësirave të parkimit sipas kohës së mbajtjes, në mënyrën e 

përcaktuar dhe sipas listës së çmimeve të vlefshme pas kohës së fillimit; 

2.4 deri në skadimin e kohës së parkimit të paguar dhe në përputhje me këtë rregullore të largojë 

automjetin nga parkingu. 

3. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej dyfishi i shumës së papaguar në Euro, personat që 

veprojnë në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 2.2, 2.3, dhe 2.4; 

Neni 8 

1. Hapësirat publike për parkim për personat me invaliditet, mund t’i shfrytëzojnë personat të cilët kanë 

ekstremitetet e dëmtuara për ngasjen e automjeteve ose të biçikletave, personat e sëmurë nga distrofia, 

paraplegjia dhe paraliza celebrale, të cilët për lëvizje përdorin karrocat, personat me shikim të dëmtuar 

së paku 90%, invaliditet ushtarak dhe civil të luftës nga grupi I deri në grupin IV të invaliditetit, si dhe 

personat në dializë. 

 1.1 në bazë të vendimit të Drejtorisë së Mirëqenies Sociale, për plotësimin e kushteve për 

persona nga paragrafi 1. i këtij neni, autoriteti i parkingjeve merrë shënimin e automjetit të personit me 

invaliditet, gjegjësisht anëtarit të familjes së tij.  

1.2 Drejtorisë së dhe Mirëqenies Sociale sjell vendim nga paragrafi 1. alineja 1 i këtij neni në 

bazë të dokumentacionit medicinal dhe dokumentacionit tjetër. 

Neni 9 

1. Hapësirat publike për parkim të destinuara vetëm për një lloj të automjeteve, mund të shfrytëzohen 

vetëm për atë lloj të automjeteve.  

Neni 10 

1. Në parkingjet publike për automjete transportuese dhe autobus duhet të ndërtohet nyja sanitare. 

Neni 11 

1. DUPH në raste të veçanta mund të lejojë rezervimin e hapësirës publike për parkim për nevoja të 

organeve shtetërore, shërbime publike, koreve diplomatike dhe përfaqësuesve tjerë të huaj. 

 

VII. PAGESA PËR SHFRYTËZIMIN KOHOR TË HAPËSIRËS PUBLIKE PËR PARKIM 

SIPAS ZONAVE 

Neni 12 

1. Kufizimet kohore dhe shuma e pagesës në zonat e hapësirave publike për parkim përcatohen në 

kontratën për dhënien në shfrytëzim. 

2. Gjatë kohës së rezervimit të hapësirave publike për parkim sipas nenit 12, nuk zbatohen dispozitat e 

e paragrafit 1 i këtij neni.  



3. Komuna përcakton kushtet për rezervimin e vendparkimit nga paragrafi 1. të nenit 12. me një vendim 

të veçantë. 

4.Komuna, me një vendim të veçantë, mund të caktojë rastet kur nuk aplikohet pagesa në periudhë 

kohore deri 30 minuta, në raste kur hapësirat publike shfrytëzohen nga personat juriko/fizike kjo duhet 

të përshkruhet edhe në kontratë. 

5. Në hapësirat e përbashkëta para banesave kolektive me afarizëm, në kufizimin kohor prej orës 08:00 

deri më 17:00 parkimi bëhët deri më 30 min, këto hapësira nuk mund të rezervohen e as të përvetësohen.  

6. Tarifa për dhënin e shfrytëzimit të hapësirës publike për zhvillimin e veprimtarisë së parkingut 

përcaktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale  

7. Tarifa për dhënin e lejës për zhvillimin e veprimtarisë së parkingut në pronat private përcaktohet me 

sipas Rregullores për Taksa Komunale  

VIII. INFORMATAT RRETH ZONËS SË PARKIMIT 

Neni 13 

1. Informatat rreth zonës së parkimit përfshijnë: zonën e parkimit, orarin e punës, kohëzgjatjen e 

parkimit, mënyrën e parkimit, mënyrën dhe çmimin e pagesës si dhe kategorizimin e automjeteve në të 

cilën mund të parkohen në atë hapësirë parkuese. 

2. Informatat rreth zonës së parkimit sipas paragrafit 1. të këtij neni duhet të jenë të vendosura në vend 

të dukshëm. 

IX. MENAXHIMI, RREGULLIMI, SHFRYTËZIMI DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE 

PUBLIKE PËR PARKIM 

Neni 14 

1.Menaxhimi i punëve për rregullim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje të hapësirave publike të parkimit 

mund të ushtrojë personi juridik apo fizik të cilit i besohet kjo punë nëpërmjet Zyrës së Prokurimit (në 

tekstin e mëtejm personi juridik/fizik kontraktuar nga Komuna) ose  me një marrëvëshje të vecantë që 

Komuna mund të lidh një kontratë me ndonjë ndërmarje publike duke respektuar kushtet që i parashtron 

DUPH. 

Neni 15 

1. Menaxhuesit e vendparkingjeve janë të obliguar të rregullojnë, mirëmbajnë, pajisë dhe sinjalizojnë 

hapësirat publike për parkim. 

Neni 16 

1.Në hapësirat publike për parkim ku menaxhimi i punëve për rregullim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje të 

hapësirave publike të parkimit ushtrohet nga personi juridik/fizik kontraktuar nga Komuna ose 

ndërmarrjet publike, personi juridik/fizik kontraktuar nga Komuna ose ose ndërmarrjet publike nuk 

duhet të sigurojë  automjetet në rast vjedhjeje apo dëmtimi eventual. 

X. MËNYRA E PAGESËS SË ÇMIMIT PËR PARKIM 

Neni 17 



1.Për shfrytëzimin e hapësirës publike për parkim, shfrytëzuesi është i obliguar të paguajë çmimin e 

parkimit me anë të biletës së parkimit, varësisht nga koha e shfrytëzimit të hapësirës për parkim dhe 

zonës në të cilën gjendet hapësira publike për parkim. 

2.Pagesa e çmimit të parkimit do të kryhej me shitjen e biletave të parkimit nga Kontrollori i autorizuar 

(në tekstin e mëtejm Kontrollori) nga personi juridik/fizik kontraktuar nga Komuna ose  ose ndërmarrja 

publike. 

3. Pagesa e çmimit të parkimit mund të kryhet edhe me shitjen automatike të biletave të parkimit përmes 

telefonave mobil, me shitjen e biletave të parashtypura të parkimit të cilat duhet të mirren nëpër kioska 

apo lokale te autorizuara ose përmes automatëve të parkimit. 

4. Shitja automatike e biletave dhe pagesa e çmimit të parkimit përmes telefonave mobil, mundësohet 

me dërgimin e SMS-ave, porosisë në numrin e veçantë, të cilët e tregojnë zonën e veçantë të parkimit, 

derisa për kontrollimin e parkimit shfrytëzohen kompjuterët portativë të dorës me modeme të kohës. 

5. Të huajt të cilët shfrytëzojnë kompanitë telefonike të huaja, nuk iu mundësohet pagesa për shkak të 

masave rregulluese. 

6. Pagesa e çmimit të parkimit përmes automatëve për parkim, mund të bëhët në hapësira publike për 

parkim përkatësisht nëpër zona ku janë të vendosura këto aparate. 

 6.1 Bileta e parkimit nga automatet për parkim duhet të përmbajë të dhënat themelore,siç janë: 

zona, emërtimi i rrugës, numri i automatit dhe i biletës, data , koha e fillimit të parkimit dhe koha deri 

kur vlen bileta e parkimit. 

 6.2 Në çdo automat të parkimit duhet të gjëndën udhëzimet për shfrytëzimin e automatëve të 

parkimit, në të cilën tregohet koha dhe çmimi i parkimit, emri i rrugës dhe numri i zonës së automatit. 

 6.3 Blerja e biletave të parkimit nëpërmjet automatëve të parkimit mundësohet përmes 

monedhave, kartëmonedhave apo kartelave kreditore. 

Neni 18 

1.Shfrytëzuesi është i obliguar të paguajë çmimin e parkimit për çdo orë të filluar të shfrytëzimit. 

2. Shfrytëzuesi, ka mundësi që përmes telefonit mobil të secilës kompani telefonike që funksionon në 

Republikën e Kosovës të paguajë çmimin e parkimit. 

 2.1 Shfrytëzuesi, sipas paragrafit 2. të këtij neni, nuk ka nevojë të bëjë ndonjë regjistrim shtesë 

për shërbime të këtij shërbimi. 

 2.2 Shpenzimet e bëra gjatë pagesës së parkimit përmes telefonit mobil i llogariten shfrytëzuesit 

nga ana e operatorit telefonik një herë në muaj (për shfrytëzuesit post-paid) dhe menjëherë (për 

shfrytëzuesit pre-paid). 

3. Shfrytëzues të huaj sipas paragrafit 5. të nenit 17. të kësaj rregulloreje, për shfrytëzimin e hapësirës 

publike për parkim mund të paguajnë çmimin e parkimit sipas paragrafit 1. të nenit 17. të kësaj 

rregulloreje ose nëpërmjet biletave të parkimit të parashtypura të parkimit të cilat duhet të merren nëpër 

kioska apo lokale të autorizuara. 

4. Shfrytëzuesi është i obliguar të respektojë kohën e lejuar për parkim. 



5. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej dyfishi i shumës së papaguar në Euro, personat që veprojnë 

në kundërshtim me dispozitat e këtij neni;  

 

Neni 19 

1. Shfrytëzimin e hapësirave publike për parkim të caktuara për persona me invaliditet në vendet e 

posaçme nuk e paguajnë shfrytëzuesit të cilët në automjet kanë të ekspozuar në vend të dukshëm tiketën 

ngjitëse, gjegjësisht shenjën përkatëse të personit me invaliditet. 

Neni 20 

1.Për automjetet e ndihmës së parë, policisë, ushtrisë, zjarrfikësve, nuk paguhet çmimi i parkimit gjatë 

kohës së aksioneve intervente. 

Neni 21 

1. Disa shfrytëzues si banorët, personat me invaliditet, shfrytëzuesit e lokaleve afariste, mund të 

shfrytëzojnë hapësirat publike për parkingje si shfrytëzues të priviligjuar, në harmoni me kushtet dhe 

mënyrën që e përcakton DUPH. 

2. Shfrytëzuesve të privilegjuar nga paragrafi 1. i këtij neni, personi juridik/fizik kontraktuar nga 

Komuna ose ndërmarrja publike, iu lëshon kartelën privilegjuese me kusht që të mund të shfrytëzohet 

ekskluzivisht për automjetin për të cilën është lëshuar kartela, kjo vlen vetëm për një veturë të banorëve, 

personave me invaliditet, shfrytëzueseve të lokaleve afariste. 

3.Çmimi mujor përcaktohet në kontratën për dhënin e shfrytëzimit të hapësirës për parking. 

4.Taksa vjetore për shfrytëzimin e hapësirave publike nga shfrytëzuesit të priviligjuar, aplikohet sipas 

zonave të rregulluar në kontratën për shfrytëzim të pronës publike. 

Neni 22 

1.Kontrollin e pagesës dhe shfrytëzimin e hapësirës publike për parkim e bën Kontrollori i autorizuar 

nga personi juridik/fizik kontraktuar nga Komuna ose ndërmarrja publike. 

2.Bileta e parkimit duhet të përmbajë: zonën e parkimit, emërtimin e rrugës, numrin e biletës, datën dhe 

kohën e fillimit të parkimit dhe hapësirën për shënimin e numrit të targave të automjetit i cili parkohet.  

Neni 23 

1.Kontrollori duhet të ketë kartë identiteti dhe është i obliguar të bartë uniformën. 

2. Menaxhuesi i vendparkingjeve, përcakton dukjen e uniformës nga paragrafi 1. i këtij neni. 

Neni 24 

1. Shfrytëzuesi i cili shfrytëzon hapësirën publike për parkim në kundërshtim me nenin 17. të kësaj 

rregulloreje, është i obliguar të paguaj çmimin e posaçëm të parkimit, sipas çmimores së përcaktuar nga 

menaxhuesi i cili përshkruhet në kontratën për dhëninën në shfrytëzim të hapësirës publike. 

2.Urdhëresën për pagesën e çmimit të posaçëm e lëshon kontrollori dhe i’a dorëzon pronarit të 

automjetit. 



3. Kur kontrollori nuk ka mundësi që ta dorëzojë urdhër-pagesën, të njëjtin e vendos në automjet. 

4.Dorëzimi i urdhër-pagesës në mënyrën e përshkruar në paragrafin 2. të këtij neni, konsiderohet i 

rregullt dhe dëmtimi ose asgjësimi i mëvonshëm i urdhër-pagesës nuk ka ndikim në vlefshmërin e 

dorëzimit dhe nuk e shtynë afatin e pagesës. 

XI. SINJALIZIMI I I TRAFIKUT TË HAPËSIRAVE PUBLIKE PËR PARKIM 

Neni 25 

1.Hapësirat publike për vendparkim duhet të shënohet me sinjalizim (horizontal dhe vertikal) të trafikut. 

2.Detyra e hapësirës publike për parkim të shënuar me sinjalizim horizontal është vendosja e 

automjeteve në hapësirë, në njërën nga mënyrat e organizimit të parkimit me dimensione përkatëse: 

2.1 Hapësirë parkimi nën këndin 90° - 250cm x 450cm, gjerësia e kalimit 550cm, për lëvizje një 

ose dykahore; 

2.2 Hapësirë parkimi nën këndin 60° - 250cm x 485cm, gjerësia e kalimit 470cm, për lëvizje 

njëkahore dhe 550cm për lëvizje dykahore; 

2.3 Hapësirë parkimi nën këndin 45° - 250cm x 485cm, gjerësia e kalimit 350cm, për lëvizje 

njëkahore dhe 550cm për lëvizje dykahore; 

2.4 Hapësirë parkimi nën këndin 30° - 250cm x 425cm, gjerësia e kalimit 350cm, për lëvizje 

njëkahore dhe 550cm për lëvizje dykahore; 

2.5 Hapësirë parkimi nën këndin 0° - 215cm x 640cm, gjerësia e kalimit 350cm, për lëvizje 

njëkahore dhe 550cm për lëvizje dykahore; 

2.6 Hapësirë parkimi I rrethuar – 270 cm x 550 cm; 

3. Hapësirat për parkim shënohen me vija në gjerësi prej 10cm. 

4. Hapësirat e veçanta për parkim (për invalid, vende të rezervuara, etj) shënohen më ngjyrë të verdhë. 

5. Sinjalizimi i hapësirave publike dhe hapësirave private për parkim, duhet të aplikohen sipas projektit 

të komunikacionit i cili duhet të jetë i projektuar nga inxhinier i diplomuar (master) i komunikacionit 

rrugor. 

XII. NDALESAT E PARKIMIT 

Neni 26 

1.Në hapësirat publike për parkim ndalohet: 

1.1 Ndalimi dhe parkimi i automjeteve në kundërshtim me shenjat e trafikut (sinjalizimin 

horizontal dhe vertikal); 

1.2 Lënia e një automjeti që nuk funksionin, të braktisur ose i dëmtuar; 

1.4 Ndalimi dhe parkimi i automjeteve në hapësirat e parkimit për personat me invaliditet nëse 

nuk kanë tiketën ngjitëse,  



1.5 Ndalohet ndalja dhe parkimi në vende të rezervuar parkimi, nëse shfrytëzuesi nuk i përket 

kategorive të përmendura; 

1.6 rregullimi i vendparkimit të rezervuar me vetdëshirë; 

1.7 larja e automjeteve; 

1.8 vendosja e shitësve ambulantë; 

1.9 nxënia e parkingjeve duke vendosur rrethoja ose pengesa të ngjashme pa pëlqimin e DUPH 

ose personi juridik/fizik kontraktuar nga Komuna ose ndërmarrjes publike; 

1.10 punë të tjera që sjellin papastërti dhe dëmtim të parkingut publik 

XIII. MBIKËQYRJA 

Neni 27 

1. Punët në mbikqyrjen inspektuese në zbatimin e kësaj rregulloreje dhe akteve të tjera të sjellura në 

bazë të kësaj rregulloreje i kryen Komuna nëpërmjet Inspektoreve kompetent. 

3. Gjatë mbikçyrjes inspektuese, Inspektori është i obliguar dhe kompetent për: 

3.1 sinjalizimin e trafikut në hapësirat publike për parkim,t’i urdhërojë personi juridik/fizik 

kontraktuar nga Komuna ose ndërmarrja publike, që të mënjanojë mangësitë në afat të caktuar; 

3.2 rregullsinë teknike të hapësirave publike për parkim, t’i urdhërojë personi juridik/fizik 

kontraktuar nga Komuna ose ndërmarrja publike, që të mënjanojë mangësitë në afat të caktuar; 

3.3 ndërtimin, rregullimin dhe paisjen e hapësiravë publike për parkim në harmoni me aktet e 

Administratës Komunale, personi juridik/fizik kontraktuar nga Komuna ose ndërmarrja publike, që të 

mënjanojë mangësit në afat të caktuar; 

3.4 Hapësirat publike për parkim në aspektin e sigurisë në trafik dhe në bazë të provave të njerra 

nga organi përkatës, të urdhërojë ndërrimin e regjimit të trafikut gjegjësisht parkimit. 

XIV. AUTORIZIMET E INSPEKTORIT DHE LARGIMI I AUTOMJETEVE TË 

PARKUARA NË MËNYRË JO TË RREGULLTË 

Neni 28 

1.Inspektori është i autorizuar të urdhërojë shfytëzuesin e hapësirës publike për parkim, për largimin e 

menjëhershëm të automjetit i cili ështe parkuar në kundërshtim me këtë rregullore. 

Neni 29 

1. Nëse shfrytëzuesi nuk ndodhet në vendngjarje ose kundërshton largimin e automjetit, inspektori do 

të fotografojë automjetin dhe do të sjell vendim me të cilin i urdhërohet bllokimi ose largimi I automjetit 

në afat të caktuar apo merr vendim për lejimin e konfiskimit, duke lajmëruar automjetin special 

(merimangën). 

2. Vendimi nga paragrafi 1. i këtij neni, vendoset në automjet, duke shënuar ditën dhe orën e vendosjes. 

Me këtë konsiderohet se vendimi është dorëzuar në mënyrë të rregullt. 



Neni 30 

1.Zbatimin e urdhëresës për zhvendosjen e automjetit nga paragrafi 1 të nenit 28 të kësaj rregulloreje, 

e bën Policia e Kosovës. 

Neni 31 

1.Komuna e përcakton vendin ku do të qëndrojë përkohësisht automjetet e zhvendosura. 

Neni 32 

1. Shpenzimet për veprimet e ndërmarra për largimin e automjetit duke përdorur automjetin special 

(merimangë) si dhe për ruajtjen e automjetit të larguar në vendin ku do të qëndrojë përkohësisht, i bartë 

shfrytëzuesi i hapësirës publike për parkim, sipas çmimorës të caktuar nga menaxhuesi, i cili 

përshkruhet në kontratën për dhënin e shfrytëzimit të hapësirës për parking.-shtohet 

Neni 33 

1. Në qoftë se automjeti i zhvendosur nuk kërkohet nga pronari brenda 6 (gjashtë) muajsh, mjeti do të 

shitet me ankand publik dhe të hollat shkojnë në Buxhetin e Komunës së Prizrenit, përveç automjeteve 

që janë në process të hetimeve penale. 

2.Nëse automjeti pas 3 (tre) ankandeve publike nuk mund të shitet, I njëjti duhet të trajtohet në bazë të 

një vendimi të cilin e nxjerr një komision i vacant i cili formohet nga komuna, nga Policia dhe Dogana 

e Kosovës.  

Neni 34 

1.Inspektori është i autorizuar të kontrollojë nëse parkingjet publike përdoren në harmoni me destinimin 

e definuar me këtë rregullore, dhe të urdhërojë mënjanimin e mangësive në afat të caktuar. 

2.Inspektori është i autorizuar të shqiptojë dënim mandator, të bëjë kërkesë për kallxim kundërvajtjeje 

në rast të mos veprimit sipas vendimit ekzekutiv, si dhe të ndërmarrë masat të tjera të duhura për 

shfrytëzimin e hapësirave publike për parkim, në harmoni me këtë rregullore dhe akteve të nxjerra në 

bazë të kësaj rregulloreje. 

XV. DISPOZITAT NDËSHKUESE 

Neni 35 

1.Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 100 deri 200 Euro, personi përgjegjës ose menaxheri 

vendparkimeve private që veprojnë në kundërshtim me dispozitat e nenit 4, paragrafi 7;  

2. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 35 Euro, personat që veprojnë në kundërshtim me dispozitat 

e nenit 8;  

3. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 30 Euro, personi juridik/fizik kontraktuar nga Komuna ose 

ndërmarrja publike nëse vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 9;  

4. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 300 - 500 Euro, personi juridik/fizik kontraktuar nga 

Komuna ose ndërmarrja publike nëse vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 15 paragrafi 1;  



5.Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 50 Euro, Menaxhuesi i parkingjeve nëse vepron në 

kundërshtim me dispozitat e nenit 23 paragrafi 1;  

6.Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 20 (njëzet) Euro (çmimi sipas ligjit të trafikut), personat që 

veprojnë në kundërshtim me dispozitat e nenit 26, paragrafi 1.1; 

7.Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 100 (njëqind) Euro (çmimi sipas ligjit të trafikut), personat 

që veprojnë në kundërshtim me dispozitat e nenit 26, paragrafët 1.2 dhe 1.3; 

8. Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 20 (njëzet) Euro (çmimi sipas ligjit të trafikut), personat që 

veprojnë në kundërshtim me dispozitat e nenit 26, paragrafët 1.4., 1.5., dhe 1.6;  

9.Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 50 Euro,personat që veprojnë në kundërshtim me dispozitat 

e nenit 26, paragrafi 1.7;  

10.Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 30 Euro, personat që veprojnë në kundërshtim me dispozitat 

e nenit 26, paragrafi1.9;  

11.Dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 100 Euro, personat që veprojnë në kundërshtim me 

dispozitat e nenit 26, paragrafët 1.10 dhe 1.11;  

12.Nëse menaxhuesi i vend-parkingjeve përsërit shkeljet njejta deri në 3 (tre) herë të cilës do paragrafit 

të përshkruara më lart, i revokohet leja. 

13.Dënohet për kundërvajtje me gjobë prej 1000 (njëmijë) deri 3000 (tremijë) Euro (çmimi sipas 

K.K.Prishtinë), personi juridik/fizik ose ndërmarrja publike nëse operon pa leje për ushtrimin e 

veprimtarisë përkatëse. 

 

XVI.DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

Neni 36 

1.Kjo rregullore hyn në fuqi xx.xx.2021 ditë pas regjistrimit në Zyrën e protokollit të Ministrisë së 

Administrimit të Pushtetit Lokal, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare në ueb-faqen e Komunës. 

 

 

 

Prizren, 

xx.xx.2021 

       

 

 

 



 


