
REND DITE

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit te Dites;
2. Pyetjet e kuvendardve dhe ngritja e gdshtjeve td ndryshme;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt - Rregullores pdr transportin rrugor nE territorin e

Komunes sd Prizrenit;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt - Statutit te Qendrds Kryesore tE Mjek€sis6 Familjare

(QKMF);
5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit pEr lejimin e ndarjes sd mjeteve pdr

projektet me participim me fermerE nE Komundn e Prizrenit;
6. Shqyrrimi dhe miratimi i propozim - vendimit pdr anulimin e vendimit nr. 001/011-62928,

td dat6s 29 prill 2022, p€r lejimin e ndarjes s€ mjeteve financiare pdr subvencionimin e

qendres sportive "Sezai Surroi", t€ Komunds s€ Prizrenit
7. Informat€ mbi ndarjen e subvencioneve nga Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit

Ekonomik, pdr vitin 2022;
8. Informate mbi ndarjen e subvencioneve nga Drejtoria e Bujq€sis€ dhe Zhvillimit Rural,

pdr virin 2022;
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Re publika e Kosovis
Republika Kosova- Kosova Cumhuriycti

Komuna c Prizrenit
Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

KTIVENDI I KOMTJNES SE PRIZRENIT
Nr. 001/060 - 162729
ME: 16 ntsntor 2022
Prizren

N€ baze t€ nenit 43 te Ligiit per Vet€qeverisjen Lokale , nenit 30 paragrafit I dhe nenit
35 paragrafit 2, te Statutit te Komunes sE Prizrenit, Nr. 0l/01l-5643, dt. l5 tetor 2008, therras
mbledhjen e XII+E (dymbddhjete) te rregullt t€ Kuvendit te Komunes sE Prizrenit, e cila do tE
mbahet m€: 01 dhjetor 2022 (e enjte), nE sallEn e mbledhjeve te Kuvendit te Komunes se

Prizrenit, tek (Shtdpia e BardhE), me fillim nga ora 10:00.
Prandaj, ftoheni qE n0 cilEsinE e anetarit tE Kuvendit t€ Komunds, t€ merrni pjesd n€

punEn e kEsaj mbledhjeje, dukeju pdrmbajtur orEs, datds dhe vendit t€ caktuar.
PEr pun€n e kdsaj mbledhjeje, propozoj kete:



Republika e Kosovds
Republika Kosova- Kosova Cumhu riyeti

Komuna e Prizrenit
OpStina Prizren - Prizren Belediyesi

SKUPSTINA OPSTINE PRIZREN
8r,0011060 - 162729
Dana: 16 novembra 2022
Prizren

Na osnovu dlana 43, Zakona za Lokalnu Samoupravu, dlana 30 paragraf I i dlana 35
paragrafa 2, Statuta OpStine Prizren, br. 0l/01l-5643, od dana l5 oktobra 2008 godine, sazivam
XII (dvanestu) redovnu sednicu Skup5tine Op5tine Prizren, koja ie se odrZati dana 0l
decembra 2022 (ietvrtak), u Sali za sednice Skup5tine OpStine Prizren u ,,Beloj Kudi" sa

podetkom od l0:00 dasova.
Stoga se pozivate da u svojstvu dlana Skup5tine Op5tine udestvujete na rad ove sednice

pridrZavaju6i se dasu, datumu i odredenom mestu.
Za rad ove sednice predlaZem ovaj

DNEVNI RED

l. Razmatranje i usvajanje Dnevnog Reda;
2. Pitanja odbornika;
3. Razmatranje i usvajanje predlog - pravilnika za ulidni transport na teritoriji opitine

Prizren;
4. Razmatranje i usvajanje Nacrt- Statuta Glavnog Centra Porodidne Medicine (GCPM);
5. Razmatranje i usvajanje predloga- odluke za odobravanje raspodele sredstava za projekle

sa udeSiem farmera u opstini Prizren;
6. Razmatranje i usvajanje predlog - odluke za anuliranje odluke br. 001/011-62928, od dana

29 apila 2022, za odobravanje raspodele finansijskih sredstava za subvencionisanje
sportskog centra"Sezai Surroi", u opstini Prizren;

7. Informcija o raspodeli subvencija u Direktorijatu zaTurizam i Ekonomski Razvoj 2a2022
godinu;

8. Informcija o raspodeli subvencija u Direktorijatu za Poljoprivredu i Ruralni Razvoj za
2022 godinu.
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Republika e Kosovds
Republika Kosova- Kosova Cumhur

Komuna e Prizrenit
OpStina Prizren - Prizren Belediyesicti

PRIZREN BELED YE MECL S

No. 001/060 - 162729
Tarih: 16 Kasrm 2022
Prizren

Yerel Ozydnetimi Yasasrnrn 43.maddesi, Belediye Meclis toplantrlarrn diizenlenmesi igin
02/2015 sayrh (YYB) idari Ydnergenin 3. Maddesi, L Frkrasr, 1.2. noktasr, 5. Maddesi ve l5
Ekim 2008 tarihli ve 0l/011-5643 sayrh Prizren Belediye Ttiziifitintin30. Maddesi, l. Frkrasr,
35.maddesi, 2.fikasr gerelince 0l Aralrk 2022 tarihinde (Perqembe giinii) saat 10.00'dan
baglayarak "Beyaz Evde" Prizren Belediye Meclisi oturum salonunda dtizenlenecek olan Prizren
Belediye Meclisin XII. (on ikinci) dtizenli oturumunu 9a!rrryorum.

Belediye Meclisi tiyesi nitelilinde igbu oturum qahgmalarr igin belirtilen saat, tarih ve
yerde katrlmanrz iizere davetlisin iz:

GUNDEM

L Giindemin gdriigiilmesi ve kabul edilmesi;
2. Meclis tiyelerin sorulan ve gegitli konularrn o(aya atllmasl;
3. Prizren Belediyesi b6lgesinde karayolu ulagrmr ile ilgili Taslak - Ydnetmelilin

gtirtigiilmesi ve onaylanmasr ;
4. Aile Hekimtifii Ana Merkez (AHAM) Taslak - Ttiziiltin gtiriiqiilmesi ve onaylanmasr;
5. Prizren Belediyesinde giftgilerin katrhmr ile kaynaklarrn tahsis edilmesi iznine iligkin

6nerinin 96riigiilmesi ve onaylanmasr.
6. Prizren Belediyesi "Sezai Surroi" spor merkezine siibvansiyon verilmesi igin maddi

kaynaklann tahsis edilmesi iznine iligkin 29 Nisan 2022 larihli ve 001/01l-62928 sayrh
karartn iptal edilmesi ile ilgili dneri kararrn gtiriigiilmesi ve onaylanmasr.

7. 2022 yrh igin Turizm ve Ekonomik Kalkrnma Mtidtirtiifiiin stibvansiyon tahsisi ile ilgili
bilgi;

8. 2022 yrh Tarrm ve Krrsal Geligim Mijdiirliifiiin stibvansiyon tahsisi ile ilgili bilgi;
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KUVENDI I KO SS PRIZRENIT
Komiteti pEr Politikd dhe Financa
Nr. 001/060 - 162727
ME: 16 ndntor 2022
Prizren

Ne baze te nenit 52 paragrafit l, te Li&iit per Vetdqeverisje Lokale, dhe nenit 59 paragrafit
I te Sktutit td Komunes s€ Prizrenit, Nr. 0l/011-5643, dt. l5 tetor 2008, thdnas Mbledhjen e

Komitetit p€r Politike dhe Financa e cila do td mbahet md: 24 nantor 2022 (e enjte), nd sall€n per
mbajtjen e mbledhjeve te KPF-se, ne "Shtepine e Bardh6", duke filluar ne oren 10:00.
Prandaj, ftoheni qd n€ cildsin€ e anetarit t€ Komitetit p€r Politikd dhe Financa, te merrni pjese ne
pundn e k€saj mbledhjeje, dukeju pErmbajtur ores, dates dhe vendit t€ caktuar.

Per punen e kEsaj mbledhjeje, propozoj kete:

REND DITE

l. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit t€ Dit€s;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt - Rregullores pdr transportin rrugor n€ territorin e

Komunds s€ Prizrenit;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt - Statutit te Qendr6s Kryesore tE Mjek€sis€ Familjare

(QKMF);
4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimi - vendimit p€r lejimin e ndarjes sd mjeteve p6r

projektet me participim me fermerE ne Komunen e Prizrenit;
5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit p6r anulimin e vendimit nr. 001/01l-62928,

t€ datds 29 prill2022, pdr lejimin e ndarjes se mjeteve financiare pdr subvencionimin e

qendr€s sportive "Sezai Surroi", te Komungs se Prizrenit;
6. lnformatd mbi ndarjen e subvencioneve nga Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit

Ekonomik, p9r vitin 2022;
7. Informatd mbi ndarjen e subvencioneve nga Drejtoria e Bujqdsis6 dhe Zhvillimit Rural,

p€r vitin 2022;
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Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti
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Republika e Kosov6s
Republika Kosova- Kosova Cumhuri!eti

Komuna e Prizrenit
OpStina Prizren - Prizren Beledi-vesi

ffirx
Komitet za Politiku i Finansije
Br.00l/060 - 162727
Dana: l6 novebar 2022
Prizren

Na osnovu ilana 52 paragraf l, Zakona za Lokalnu Samoupravu i dlana 59 paragrafa l,
Statuta OpStine Prizren, br. 0l/0ll-5643, od dana l5 oktobra 2008 godine, sazivam sastanak
Komiteta za Politiku i Finansije, koji 6e se odrLati dana 24 novembra 2022 (Cetvrtak), u Sali za
sastanke KPF-je, u "Beloj Ku6i", sa podetkom od 10:00 iasova.

Stoga, se pozivate da u svojsWu dlana KPF-je, prisustlujete na rad ovog sastanka,
pridrZavajuii se dasu, danu i odredenom mestu.

Za rad ovog sastanka, predlaZem ovaj:

DNEVNI RED

1. Razmatranje iusvajanje Dnevnog Reda;
2. Pitanja odbornika;
3. Razmatranje iusvajanje predlog - pravilnika za ulidnitransport na teritoriji op5tine

Prizren;
4. Razmatranje i usvajanje Nacrt- Statuta Glavnog Centra Porodidne Medicine (GCPM);
5. Razmatranje i usvajanje predloga - odluke za odobravanje raspodele sredstava za projekte

sa udesiem farmera u opStini Prizren;
6. Razmatranje i usvajanje predlog - odluke za anuliranje odluke br. 001/011-62928, od dana

29 aprila2022, za odobravanje raspodele finansijskih sredstava za subvencionisanje
sportskog centra"Sezai Surroi", u opStini Prizren;

7. Informcija o raspodeli subvencija u Direktorijatu zaTurizam i Ekonomski Ramoj 2a2022
godinu;

8. Informcija o raspodeli subvencija u Direktorijatu za Poljoprivredu i Ruralni Razvoj za

2022 godinu;
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Republika e Kosoves
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Op5tinr Prizren - Prizren Belediyesi

PRiZREN BELEDiYE MECLiSi
Siyasi ve Maliye Komitcsi
No. 001/060 - 162727
Tarih: 16 Kasrm 2022
Prizren

Yerel Oz Ydnetim Kanun'un 52. Maddesi ve l5 Ekim 2008 tarihli ve 01/01l-5643 sayrh
Prizren Belediye Ttziiliin 59. Maddesi geregince 24 Kasrm 2022 tarihinde (Perqembe giinii) saat
10:00 da "Beyaz Evde" SMK oturum salonunda Siyasi ve Maliye Komitesinin diizenlenecek olan
toplantrya katrlmanrz igin galrrda bulunuyorum.

B6ylelikle toplantrnrn belirlendi!i tarihte, saatte ve yerde Belediye Meclis tiyeleri srfatrnda
katrlmanrz igin davetlisiniz.

igbu toplantr igin qu giindem noktalan belirlenmiqtir

GUNDEM

1. Giindemin gdriigiilmesi ve kabul edilmesi;
2. Prizren Belediyesi bdlgesinde karayolu ulaqrmr ile ilgiti Taslak - Ydnetmelilin

gdrtigiilmesi ve onaylanmasr;
3. Aile Hekimli[i Ana Merkez (AHAM) Taslak - Tiizii[iin giirtigtilmesi ve onaylanmasr;
4. Prizren Belediyesinde giftgilerin katrhmr ile kaynaklarrn tahsis edilmesi iznine iliqkin

6nerinin 96rtigtilmesi ve onaylanmasr.
5. Prizren Belediyesi "Sezai Surroi" spor merkezine s[jbvansiyon verilmesi igin maddi

kaynaklarrn tahsis edilmesi iznine iligkin 29 Nisan 2022 tarihli ve 001/011-62928 sayrlr

kararrn iptal edilmesi ile ilgili rineri kararrn g<iriig[.ilmesi ve onaylanmasr.
6, 2022 yrlr igin Turizm ve Ekonomik Kalkrnma Mt.idiirliiliin stibvansiyon tahsisi ile ilgili

bilgi;
7. 2022 yrh Tanm ve Krrsal Geliqim Mtidiirtiiliin siibvansiyon tahsisi ile ilgili bilgi;
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Republika e Kosovës                                                            Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova-Kosova Cumhuriyeti                             Opština Prizren-Prizren Belediyesi 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
 
 

 

Projekt-Rregullore për transportin rrugor në territorin e Komunës së 

Prizrenit 
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Në bazë të nenit 12, paragrafi 12.2, pika c, nenit 58 pika h të Ligjit nr.03/L-040, 
për Vetëqeverisjen  Lokale ("Gazeta  zyrtare  e Republikës s ë  Kosovës", nr.28115, 
Qershor 2008), të neneve 6 dhe 15, paragrafi  2 të Ligjit nr.04/L - 179 Për Transportin 
Rrugor të datës 16 maj 2013, Ligji për Rregullat e Trafikut Rrugor nr.05/L-088 i datës 5 

gusht 2016, s i  dhe bazuar në nenin 25 pika a, të Statutit të Komunës së Prizrenit nr.01/011 – 
5643, 2008 të datës 15 tetor 2008, Kuvendi i Komunës së Prizrenit miratoi këtë: 
 

 

 

 

                                                                                                           

RREGULORE  

Nr.______ 

 
 

 

     PËR TRANSPORTIN RRUGOR NË KOMUNËN E  PRIZRENIT 

 

 

                                           

                                       DISPOZITAT  E PERGJITHSHME 
 
 

            Neni 1. 

Me këtë Rregullore përcaktohet ushtrimi i veprimtarisë së transportit rrugor të rregullt të  

udhëtarëve ( të shërbimit taxi, marimangë)  dhe të mallrave në territorin e Komunës së 

Prizrenit (në vazhdim "Komuna"), lejimi ose ndalimi i përdorimit të autobusëve publik 

në rrugë të caktuara; marrja dhe zbritja e udhëtarëve dhe çështje të tjera lidhur me 

transportin e udhëtarëve; krijimi dhe mbajtja (ruajtja) e regjistrave dhe inspektimi i tyre; 

transporti i bagazhit të udhëtarëve ose i mallrave të tjera; rregullimi ose ndalimi i 

transportit të udhëtarëve që qëndrojnë në këmbë, çështja e pajisjeve dhe mjeteve (të 

brendshme ose të jashtme) të autobusëve publikë, pikat e stacioneve dhe vendndaljet në 

linjat për autobusë; rregullimi i shpalljeve, shenjave dhe reklamave brenda apo jashtë 

autobusëve publikë.  
 
                     Neni 2. 

Rregullimi dhe organizimi i transportit rrugor të udhëtareve dhe të mallrave në 

territorin  e Komunës e bën  Drejtoria e Shërbimeve Publike. 
 

Neni 3. 

1. Komuna e Prizrenit me propozim të Drejtorisë përkatëse : 

•   Përcakton politikat e zhvillimit të shërbimeve të transportit të sigurt, efikas dhe 

ekonomik brenda territorit të komunës; 

•   Nxjerr Planin e transportit dhe e ndryshon atë sipas nevojës; 

•   Ndryshon Planin e transportit, jo më vonë se pesë vite nga data e nxjerrjes së tij; 

•   Publikon  Planin, apo Planin e ndryshuar, dhe një kopje të tij i’a dërgon Ministrisë 

kompetente për transport rrugor ( në vazhdim "Ministria"). 

2. Plani duhet të jetë në përputhje me politikën e zhvillimit të tërësishëm të transportit    

në Kosovë.  
 
 



  Neni  4. 

Operatorët e transportit që kryejnë veprimtari transporti në territorin e komunës,  janë të 

o b l i g u a r :  
 

•     të përdorin mjete të transportit, që janë teknikisht në gjendje të rregullt; 

•  të mbajnë në mënyrë të rregullt regjistrin  dhe dokumentet për çdo automjet për  

veprimtarinë e vet transportuese; 

•   të plotësojnë evidenca statistikore, sipas formave të miratuara nga organet 

përkatëse dhe t’i raportojnë atë sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 

•  të mbajnë dokumentet përkatëse në automjetet transportuese, të parapara sipas  
Ligjit  për Transportin  Rrugor. 

 
                                                   

                                                                 Neni 5. 

Operatori i transportit, i cili bën transportin e rregullt publik, duhet të merr përsipër  

transportin e çdo udhëtari apo malli, të cilët nuk janë të përjashtuar nga transporti 

sipas  rregullave të veçanta. 
 
                         

                                                                 Neni  6. 

Veprimtaria e transportit rrugor të udhëtarëve dhe mallrave, kryhet në bazë të licencës. 
 
                                                                 

                                                                 Neni  7.    

1 .  Operatori i transportit publik të udhëtarëve nuk mund të ushtrojë  veprimtarinë para se 

të pajiset me leje dhe rend  të udhëtimit. 

2.   Licenca është e domosdoshme për: 

a.    transportin e rregullt të udhëtarëve,  

b.   transportin taksi të udhëtarëve, 

c.    transportin e mallrave dhe 

d.    terminalet e mallrave ( stacionet e ngarkesave). 

3.   Licenca nuk është e nevojshme për automjetet e ndihmës së shpejtë, të zjarrfikësve  

       etj. 

 

 

 

                                      TRANSPORTI RRUGOR I UDHËTARËVE 
 

      

                     Neni  8. 

1.   Transporti  rrugor i  udhëtarëve në territorin e Komunës ushtrohet si: 

a.   transport urban dhe urbano-periferik i rregullt i udhëtarëve m e  a u t o b u s ,  

b.   transport i lirë i udhëtarëve 

c. transport  taksi  i udhëtarëve dhe 

d.  transport për nevoja personale . 

2.   Drejtoria përkatëse është përgjegjëse për koordinimin dhe rregullimin e transportit      

urban dhe urbano-periferik të rregullt të udhëtarëve me autobusë dhe transportin taksi 

të udhëtarëve. 



Neni 9. 

1.   Transporti  i rregullt  i udhëtarëve me autobusë kryhet në relacione të caktuara (linja),        

sipas rendit të udhëtimit,  të përcaktuar  dhe të vërtetuar më parë, çmimit të caktuar 

të shpallur dhe kushteve të tjera të transportit. 

2.   Linjat Komunale janë linja të cilat lidhin dy apo më tepër vendbanime në territorin e 
komunës,  

 
 
 

 
    Neni 10. 

1. Komuna e bën rregullimin dhe organizimin e transportit publik te udhëtarëve. 
         

2 . Komuna, mund të lidhë marrëveshje me komunat tjera për rregullimin reciprok të 

transportit të udhëtarëve. Marrëveshja është e plotfuqishme nëse miratohet nga 

Ministria. 
 

   Neni 11. 

                                                      Rendi i udhëtimit 

1.   Me rendin e udhëtimit përcaktohen elementet për ushtrimin e veprimtarisë së transportit   

të rregullt në transportin rrugor në territorin e Komunës, i cili përmban: 

a.   emërtimin e transportuesit,  

b.    relacionin, 

c.    llojin e transportit, 

d.   radhitjen e vend-ndaljeve dhe largësinë e tyre nga pika fillestare, 

e.   kohën e nisjes dhe kohën e arritjes në çdo stacion dhe vend-ndalje, 

f.   periudhën  kohore në të cilën mbahet linja,  

g.   afatin e vlefshmërisë së rendit të udhëtimit. 

 

2. Rendi i udhëtimit  vlen një vit. 
 

 

Neni  12. 

     Transportuesi është i obliguar që transportin ta kryejë në mënyrë të rregullt dhe sipas 

     rendit të udhëtimit,  të vërtetuar dhe të regjistruar në Drejtorinë përkatëse. 
 

Neni  13. 

1.  Transportuesi obligohet që ta fillojë veprimtarinë e transportit të rregullt urban dhe 

urbano-periferik të udhëtarëve në afat prej 3 ditësh nga dita e fuqizimit të rendit të 

udhëtimit, dhe atë nuk  mund ta ndërpresë derisa të zgjasë afati i rendit të udhëtimit. 

2.  Përjashtimisht nga paragrafi 1. i këtij neni, transportuesi mund të ndërpresë përkohësisht 

veprimtarinë, si rezultat i kushteve të jashtëzakonshme, të cilat pamundësojnë ushtrimin       

     e veprimtarisë së transportit të rregullt urban dhe urbano-periferik. 

3.   Për ndërprerjen, nga paragrafi 2. i këtij neni, transportuesi është i obliguar që të bëjë  

kërkesë në Drejtori, e cila do të lëshojë vendim për pranim apo refuzim të kërkesës   

së transportuesit. 

4. Pa lejen e Drejtorisë, transportuesi nuk mund të ndërpresë (pezullojë) veprimtarinë                        

e transportit të rregullt në linjë, sipas rendit të udhëtimit të regjistruar dhe të vërtetuar. 
 



Neni 14. 

1.   Transportuesi rendin e udhëtimit nuk mund ta tjetërsojë  e as ta jep me qira. 

2.   Transferimin e rendit të udhëtimit e bën vetëm Drejtoria.                                 . 

3.   Emri i  transportuesit, i shënuar në rendin e udhëtimit, duhet të jetë i njëjtë me atë                 

    të shënuar në Librezën e qarkullimit të autobusit dhe në dokumentet tjera përcjellëse   

të autobusit. 

 

Neni 15. 

I.   Drejtoria do të revokojë rendin e udhëtimit në kushtet kur: 

a.   në afat prej 3 ditësh nga dita  e fuqizimit, nuk e fillon ushtrimin e veprimtarisë; 

b.  pa miratimin e Drejtorisë, nuk e mban nisjen e linjës 3 herë brenda një muaji   

    kalendarik; 

c. pa miratimin e Drejtorisë, bën ndërprerje të kohëpaskohshme të nisjes së linjës, 
respektivisht kur 12 herë nuk e mban linjën brenda afatit të zgjatjes së rendit të 
udhëtimit. 

2.   Linjat dhe nisjet e revokuara do të konsiderohen si të lira dhe të njëjtat i nënshtrohen  

       procedurës për ndarjen e tyre. 

3.  Operatori i transportit është i obliguar që ndryshimin e rendit t ë  udhëtimit dhe të  

drejtimit të transportit,  ndaljen e përkohshme apo të përhershme të transportit në linjën  

e lejuar, paraprakisht të miratuar nga Drejtoria, ta shpallë përmes shtypit apo një mjeti    

tjetër të informimit. 
 

Neni 16. 

J. Transportuesit e përcaktojnë çmimorën  e cila duhet të vendoset në autobusin që 

qarkullon në atë linjë. 

2.   Personeli i autobusit merr pagesën për shërbime vetëm  në bazë të çmimorës, të cekur në   
      paragrafin 1. të këtij neni. 

 

Neni 17. 

1.  Çdo udhëtar në autobus duhet të pajiset me biletë, përveç personave me leje të veçantë   

të caktuar me ligj. Bileta blihet në autobus apo vende të tjera përkatëse tek të cilat  

transportuesi u’a ka besuar shitjen e tyre. 

 
 

     TRANSPORTI I VEÇANTË 
 

                                                                    Neni  18. 

1.  Transport i veçantë i udhëtarëve është transporti i grupeve të caktuara të udhëtarëve, 

duke përjashtuar udhëtarët e tjerë, në relacion të caktuar dhe në bazë të lejes  së 

veçantë. 

2.   Me transport  të veçantë të udhëtarëve kryhet transporti i: 

a.  nxënësve dhe studentëve nga vendbanimi deri te institucioni shkollor dhe 

anasjelltas dhe 

b.   punëtorëve nga vendbanimi deri në punë dhe anasjelltas. 

3.   Lejet për transport të veçantë, përmbajnë: 

a.   Relacionin, 

b.    Listën e udhëtarëve, 



c.   Çmimin e transportit, vendet për marrje dhe zbritje të  udhëtarëve  dhe  

d.   kohën,  gjatë së cilës kryhet transporti. 

4. Kontratën për kryerjen e transportit të veçantë e lidh transportuesi, i regjistruar si  

operator transporti, dhe porositësi  i shërbimeve për  grupin e udhëtarëve. 

5. Lejen për transport, sipas këtij neni, e lëshon Drejtoria e Shërbimeve Publike,                      

në Komunën e Prizrenit. 

6.  Në këndin e djathtë, të poshtëm, të xhamit mbrojtës të autobusit me të cilin kryhet  

transporti i udhëtarëve për nevoja personale,  vendoset mbishkrimi "Transport i veçantë" 

 

 

     TRANSPORTI  PËR NEVOJA  PERSONALE 
 

        Neni  19. 

1. Operatori transportues, personi tjetër fizik/juridik dhe qytetari i cili e ka automjetin 

transportues, mund të kryejë transportin për nevoja vetanake dhe transportin e punëtorëve    

të vet, ose personave të tjerë që kanë të bëjnë me kryerjen e veprimtarisë së vet  si dhe 

transportin e anëtareve të familjeve të punëtorëve kur shkojnë në pushim apo rekreacion. 

2. Transporti i udhëtarëve për nevoja personale, në kuptim të kësaj rregulloreje,    

konsiderohet edhe transporti i personave të cilin e bëjnë: 

a.  ndërmarrjet hoteliere, personat tjerë juridikë dhe fizikë, të cilët kryejnë   

veprimtari hoteliere; 

b.  institucionet shëndetësorë dhe ato të mbrojtjes sociale që bartin të sëmurët; 

c. agjencitë turistike, personat tjerë juridikë e fizikë, të cilët kryejnë veprimtari   

turistike dhe në bazë të kontratës së veçantë të transportit, transportojnë grupe   

turistësh pa pranimin  dhe zbritjen e udhëtarëve gjatë rrugës; 

d. shoqatat kulturore, s p ortive dhe shoqatat e tjera që transportojnë nxënës,    

studentë, personel mësimor  ose anëtarë të vet; 

e.   autoshkollat, të cilat aftësojnë kandidatët për vozitës gjatë punës së tyre; 

f.   operatorët transportues ose punëtorët të cilët kryejnë shërbime të veçanta; 

g.   operatorët për shërbime të aeroportit ose shoqatat tjera të shërbimeve të tyre e  
deri në aeroport dhe anasjelltas. 

 

Neni  20. 

1.  Në autobusin me të cilin kryhet transporti për nevoja personale, duhet të jetë i plotësuar 

regjistri i punëtorëve ose i personave të tjerë,  i vërtetuar nga pronari   (transportuesi); 

2.   Në këndin e djathtë,  të poshtëm,  të xhamit mbrojtës të autobusit me të cilin  kryhet   

    transporti i udhëtarëve për nevoja personale, vendoset mbishkrimi "Transport për nevoja    

    personale". 

 
 
 
 

                              KUSHTET PËR  AUTOMJETET TRANSPORTUESE 
 
 

Neni  21. 

1 .  Të gjithë autobusët me të cilët kryhet transporti publik i udhëtarëve, duhet                    

të jenë të regjistruar dhe teknikisht në rregull, sipas dispozitave ligjore. 

2.   Autobusi me të cilin  kryhet transporti publik duhet të ketë: 



a.   firmën, respektivisht emërtimin e transportuesit, në pjesën anësore; 

b. numrin e linjës m e kohën e nisjes dhe kohën e arritjes, ose intervalin e                    

lëvizjes në stacionin e fundit, të vënë në këndin e poshtëm të djathtë të                 

xhamit mbrojtës; 

c. orarin e udhëtimit dhe çmimoren e transportit të vendosura në vend të dukshëm dhe 

mbishkrimin për ndalimin e pirjes së duhanit, 

d. çdo autobus i linjës urbane dhe urbano-periferikë duhet të ketë çasje për persona me 

aftësi të kufizuara. 

  3.  Autobusi duhet t'i  plotësojë të gjitha kushtet higjieno – teknike, të përcaktuara me ligj. 

4.  Kur autobusi nuk bën transportin e rregullt të udhëtarëve,  në këndin e majtë të xhamit 

mbrojtës vihet mbishkrimi përkatës  "Garazh"  apo  "Defekt". 

5.  Gjatë sezonit të dimrit, para filli mit të punës në linjën e caktuar, autobusi duhet të   
    ngrohet. 

 

                                                                    Neni  22. 

Në trafikun linjor transporti publik u rban i udhëtarëve kryhet me linja të përhershme,                

për çdo ditë dhe gjatë tërë vitit apo në periudhë të caktuar të vitit. 
 
                                                                     Neni  23. 

Autobusët e linjave të transportit publik urban dhe urbano-periferik të udhëtarëve i hapin dyert 

para nisjes,  në përputhje me Planin e transportit lokal. 
 

                                                                    Neni  24. 

I.  H y rja dhe dalja e udhëtarëve bëhet në stacionet e autobusëve dhe në vend-ndaljet                         

    e destinuara dhe të regjistruara në rendin e udhëtimit. 

2. Transportuesi është i obliguar të ndalet në të gjitha vend-ndaljet, të cilat i ka të     
   regjistruara në rendin e udhëtimit. 

 

Neni  25. 

Drejtoria e cakton numrin  e stacioneve që janë të destinuara për kryerjen e shërbimeve të 

transportit urban dhe urbano-periferik. 
 

Neni  26. 

Stacionet dhe vend- ndaljet e autobusëve në linjat e përhershme me plan i cakton Drejtoria. 
 
 
 

Neni  27. 

1. Stacionet dhe vend-ndaljet në linjat urbane dhe urbano-periferike duhet të jenë të 

rregulluara dhe të shënuara, doemos duhet të kenë sipërfaqe përkatëse të trafikut për  

ndaljen e automjetit, vendndalja për hyrjen dhe daljen e udhëtarëve dhe shenjat e 

komunikacionit 

2.  Në rrugët publike, vendndalja për ndaljen e automjetit parimisht duhet të jetë e ndërtuar  

jashtë shiritit të rrugës, në pjesë të ndarë të rrugës. 

3.   Sipërfaqja që shfrytëzohet  për hyrjen dhe daljen e udhëtareve nga automjeti, në rrugë     
    apo në vendbanim, duhet të jetë e shtruar sipas standardeve për ndërtim. 

 
Neni  28. 

1.  Për rregullimin e stacioneve dhe vendndaljeve, mirëmbajtjen dhe shenjëzimin, kujdeset  

Drejtoria përkatëse. 

2. Drejtoria mund të bëjë ndërrimin e lokacionit ose transferin e stacionit dhe të           



  vendndaljes, nëse  kjo është në interes të organizimit  më të mirë dhe të sigurisë në trafik. 
      . 

 
Neni  29. 

Stacioni apo vend-ndalja në linjat në të c ilat intervali i qarkullimit është më i gjatë se                

15 minuta, duhet të jenë të pajisura me bankina të mbuluara të destinuara për mbrojtje të 

udhëtarëve nga kushtet atmosferike. 
 
 

RREGULLSIA   E AUTOMJETEVE 
 
 

Neni  30. 

1.  Automjetet me të c ilat bëhet transporti rrugor i udhëtareve dhe i mallrave në trafikun   

urban dhe urbano-periferik,  duhet t'i plotësojnë kushtet teknike dhe tekniko-shfrytëzuese       

të rregullsisë së automjeteve. 
 

2.  Automjetet duhet të kenë urdhëresë udhëtimi,  të nënshkruar dhe të plotësuar në mënyrë   

të rregullt. 
 

Neni 31. 

1.  Çdo automjet në transportin rrugor të udhëtarëve në trafikun urban dhe urbano -  periferik, 

duhet të jetë i pajisur me aparat zjarrfikës funksional, barnatore manuale, çekiçi për 

thyerjen e xhamave në rast rreziku dhe pajisjet tjera. 

2.   Në pjesën e brendshme të automjeteve duhet të vendosen mbishkrimet e rëndësishme   
      për  rendin në automjet, ulëset për kategoritë e veçanta të udhëtarëve dhe shenjat e   
     dyerve të hyrjes dhe të daljes. 

3.   Në automjetet e transportit rrugor të udhëtareve ndalohet vendosja e fotografive dhe 

objekteve të tjera me karakter jo etik. 
 
 

RENDI NË STACIONE, VENDNDALJE DHE NË AUTOMJET 
 
 

                                                                    Neni  32. 

1.  Automjetet patjetër duhet të ndalen në të gjitha stacionet, përkatësisht vend-ndaljet                        

e linjave të tyre. 

2.   Nëse automjeti nuk ka vende të lira të përcaktuara në librezën e qarkullimit, personeli  

       i automjetit ka për detyrë t'i njoftojë udhëtarët për këtë. 
 

                                                                     Neni 33. 

1.   Sinjalin për nisjen dhe ndaljen e automjetit e jep personeli  i automjetit. 

2.   Vetëm personeli i automjetit hap dhe mbyll dyert e automjetit. 

3.   Personeli i automjetit nuk guxon të jep shenjë për nisje, derisa të konstatojë se janë    

    mbyllur dyert për hyrje dhe për dalje të udhëtarëve. 
 

         Neni  34. 

      Personeli i automjetit  ka  për detyrë që gjatë orarit të punës të mbajë rrobat     

     (uniformën) zyrtare dhe ndaj udhëtarëve të ketë sjellje korrekte. 
 

                                                                     Neni 35. 

1 .  Udhëtarët hyjnë në automjet përmes dyerve të shënuara për hyrje dhe zbresin përmes   

dyerve të shënuara për dalje. 



2.   Personat me aftësi të kufizuara fizike, gratë shtatzëna, personat me fëmijë deri në 5     

       vjeç, inspektorët e trafikut, policët në uniformë dhe personat me autorizime të veçanta,   

     mund të hyjnë në dyert e daljes. 
 

Neni 36. 

1.  Për shfrytëzimin e shërbimeve të transportit, udhëtari duhet të ketë biletën  e udhëtimit, 
biletën e parapagimit  apo leje tjetër  valide të udhëtimit. 

      Udhëtari është i obliguar që sipas kërkesës së personit të autorizuar të tregojë biletën 
përkatëse të udhëtimit. 

 
 

Neni 37. 

     Transportuesi në trafikun publik urban dhe urbano-periferik të udhëtarëve është i  obliguar                         

    që të jep biletën e udhëtimit  në bazë të së cilës udhëtari fiton të drejtën për  udhëtim si    

   dhe biletën e bagazhit nëse paguhet kompensim i  veçantë për të. 
 
 
 

                                                                    Neni  38. 

1.  Udhëtari, i cili është gjetur, përkatësisht që gjendet pa biletë udhëtimi në automjet,      

është i obliguar që me kërkesë të personit të autorizuar, të bëjë kompensimin e biletës   

dhe gjobën në lartësi të dhjetëfishtë të çmimit të biletës. 

2.   Nëse udhëtari refuzon të bëjë pagesën, të përshkruar në paragrafin  paraprak,    

detyrohet që personit të autorizuar  t 'ia ofrojë të dhënat e sakta për identitetin e tij. 
 

        Neni  39. 

     Drejtuesi i automjetit është i obliguar të respektojë itinerarin  e linjës të cilin duhet     

   t'a këtë në automjet. 
 
                                                                 

                                                                   Neni  40. 

1.  Drejtuesi i automjetit në transportin linjor të udhëtarëve, nuk mund të ndalë – parkojë 

automjetin në stacionin e nisjes më gjatë se 10 minuta. 

2. Drejtuesi i automjetit nuk mund të nisë automjetin para se të ketë vërtetuar se janë    
mbyllur dyert e hyrjes dhe të daljes. 

3.   Derisa automjeti është në lëvizje, dyert patjetër duhet të jenë të mbyllura. 

 
 
                                                                   Neni  41. 

1. Udhëtari  i cili dëmton  apo e ndotë automjetin, është i detyruar të kompensojë dëmin 

transportuesit.  

2. Nëse udhëtari refuzon ta bëjë kompensimin, përkatësisht  pagesën sipas paragrafit  

        paraprak, është i  detyruar që personelit të automjetit t'ia ofrojë të dhënat e sakta për                               

       identitetin  e tij. 
 
             Neni  42. 

1. Udhëtari mund  të fusë në automjet: bagazhin e dorës, karrocën  e  mbledhur të fëmijëve, 

       pushkën e gjahut ose të sportit me këllëf, skitë dhe kompletin për peshkim. 

 

2. Në automjet, në pjesën ndihmëse, mund të futen qentë zyrtarë dhe qentë shoqërues të  

personave të verbër  me shportë në turinj. 
 



      Neni  43. 

1 .  Gjërat e gjetura në automjet i dorëzohen  personelit  të automjetit, i cili për këtë lëshon  

vërtetim  me përshkrimin e shkurtër të sendeve të gjetura. Nëse pronari i gjësendeve       

të gjetura nuk gjendet gjatë vozitjes, personeli  i automjetit ato i’a dorëzon  menjëherë   

shërbimit përkatës të transportuesit. 

 

2. Transportuesi detyrohet që gjësendet e gjetura, në afat prej 7 ditësh, t'ia dorëzojë  

Policisë. 
 
                                                                  Neni  44. 

1 .  Në rast të ndërprerjes së trafikut apo prishjes së automjetit, personeli është i detyruar       

që udhëtarëve  t'ua sigurojë daljen e  sigurt nga automjeti. 

2.    Në rastet e prishjes së automjetit  nga paragrafi paraprak,  transportuesi  ka për obligim  

       që udhëtarëve t'ua mundësojë vazhdimin e udhëtimit me automjetin tjetër me të njëjtat  

       bileta.  
 
           Neni  45. 

I.   Gjatë transportit, ndalohet : 

a.   pengimi i  personelit të automjetit në kryerjen e detyrës; 

b.   pirja e duhanit në automjet; 

c.    futja e kafshëve në automjet, përveç në rastet nga neni  42  i   kësaj rregulloreje; 

d.   hyrja në automjet me armë, përveç personave të autorizuar; 

e.    futja në automjet e gjësendeve, të cilat mund të lëndojnë, dëmtojnë, ndotin, 

       shqetësojnë udhëtarët ose dëmtojnë automjetin; 
f.   futja në automjet  e materialeve ndezëse dhe e mjeteve eksplozive; 

g.   hyrja në automjet  në gjendje të dehur; 

h.   shqetësimi  i udhëtarëve me këndim, me muzikë, me britmë, me shprehje e sjellje   

të papërgjegjshme. 

i.    hedhja e mbeturinave dhe pështymja në automjet; 

j.    hyrja në automjet  në kundërshtim  me nenin 33.1 të kësaj rregulloreje; 

k.  hyrja në automjet pas vërejtjes së personelit se nuk ka vende të lira  

l.  vazhdimi i udhëtimit të udhëtarit i cili edhe pas vërejtjes kryen ndonjërën                      
nga veprimet e cekura me këtë nen. 

 

 

                                     TRANSPORTI JO I RREGULLT – TAXI 

                                                                            Neni 46  

Rregullimi dhe organizimi i transportit “taxi” të udhëtarëve e bën drejtoria përkatëse ( në tekstin në 

vazhdim “ Drejtoria”) në përputhje me nevojat për transport publik. 

 

                                                                           Neni 47 

Transporti taksi është transport publik jo i rregullt ( jashtë linjor) rrugor për të cilin çmimi për rrugën e 

kaluar është i njohur më parë dhe përcaktohet në bazë të taksimetrit, sipas çmimores së shërbimeve. 

 

                                                                         Neni 48 



Transporti taksi i udhëtarëve mund të kryhet vetëm me automjete me 5 ( 4+1) ulëse që kanë së paku 

katër dyer. 

                                                                         Neni 49 

49.1 Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë së transportit të udhëtarëve – taksi- pa licencë. 

49.2 Numrin e licencave dhe kushtet për licencim për transportin taksi të udhëtarëve në territorin e 

Komunës e cakton Drejtoria  me propozim ( 250 leje per taxi – numer i diskutueshem) kurse lejen për 

kryerjen e transportit taksi të udhëtarëve e lëshon drejtoria kompetente. 

 

                                                                          Neni 50 

Transportin taksi të udhëtarëve mund ta ushtrojnë personat fizik dhe juridik të cilët i plotësojnë kushtet 

me ligj dhe këtë rregullore. 

 

KUSHTET PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË TRANSPORTIT TAKSI TË UDHËTARËVE 

                                                                     Personi fizik 

                                                                         Neni 51 

Përveç kushteve ligjore të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë së transportit të udhëtarëve taksi, 

personi fizik duhet t’i plotësojë edhe këto kushte: 

51.1 Të ketë patentë shoferi për kategorinë “ B ” 

51.2 Të jetë pronar i automjetit me të cilën ushtron këtë veprimtari 

51.3 Automjeti duhet të jetë jo më i vjetër 10-15 vite ( e diskutueshme) 

51.4 Të jetë banor i Komunës së Prizrenit 

51.5 Të ketë së paku pesë (5) vite si drejtues i automjetit 

51.6 Të mos jetë shqiptuar masa mbrojtëse e ndalimit të kryerjes së transportit taksi të udhëtarëve më              

        gjatë se gjashtë ( 6) muaj 

51.7 Çertifikata e mjekut me validitet 

51.8 Pëlqimin e Inspektorit të Komunikacionit Rrugor 

 

                                                       Personi Juridik 

                                                             Neni 52 

Për kryerjen e transportit taksi të udhëtarëve operatori juridik duhet t’i plotësojë këto kushte: 

52.1 Të jetë i regjistruar në ARBK  

52.2 Të jetë pronar i automjeteve të cilat i plotësojnë kushtet e parapara me këtë rregullore 

52.3 Drejtuesit e taksive të operatorit të jenë të pajisur me patent shofer të kategorisë “ B” 

52.4 Të ketë selinë në Komunën e Prizrenit 

52.5. Të ketë vendqëndrimin e vet për automjetet me të cilat ushtron veprimtarinë taksi të udhëtarëve 

52.6 Të ketë sistem të radiolidhjes 

52.7 Të ketë në dispozicion ( 5 – 15) automjete në pronësi të cilat duhet të jenë të modelit dhe ngjyrës  



         së njejtë; 

52.8 Të ketë në minimum pesë ( 5) shoferë të cilët i plotësojnë kushtet ligjore për taksi – transport 

52.9 Të ketë Pëlqimin nga Inspektorati i Komunikacionit Rrugor 

 

                     Ndërprerja e përkohshme e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve 

                                                                               Neni 53 

Drejtuesit e taksive përkohësisht mund të ndërpresin ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të 

udhëtarëve, në kohën e : 

53.1 Shfrytëzimit të pushimeve të parapara sipas ligjeve në fuqi 

53.2 Aftësimit profesional apo kryerjes së funksionit publik. 

53.3 Riparimi i automjetit me të cilin ushtron veprimtarinë e transportit taksi të udhëtarëve,                                              

        në kohëzgjatje prej 15 ditëve gjatë vitit kalendarik.   

53.4 Paraburgimit apo kryerjes së dënimit me burg në kohëzgjatje deri në gjashtë ( 6) muaj, si dhe                             

       për kohën sa zgjat procedura e hetuesisë – përkatësisht masa e ndalimit të drejtimit të automjetit. 

                                      

                                                                                  Neni 54 

54.1 Kërkesën për ndërprerjen e ushtrimit të veprimtarisë drejtuesi i taksisë i’a parashtron drejtorisë        

       kompetente në afat prej pesë ( 5) ditëve nga dita e paraqitjes së rrethanave si në nenin paraprak. 

54.2 Pas kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni, drejtuesi i taksisë menjëherë detyrohet të kthejë licencën  

       për ushtrimin e veprimtarisë e cila do të mbetet në drejtori për aq kohë sa zgjat masa e përkohshme. 

54.3 Drejtuesi i taksisë poashtu detyrohet që të rifillojë punën në afat prej tre ( 3) ditësh nga dita                            

  e ndërprerjes së arsyeve për të cilat i’u është lejuar ndërprerja e përkohshme e ushtrimit të veprimtarisë. 

 

                               Ndërprerja e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve  

                                                                                 Neni 55 

         Drejtuesi i taksisë e ndërprenë veprimtarinë: 

 55.1 Me kërkesë për çregjistrim për kryerjen e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve. 

55.2 Me paraqitjen e rrethanave, të cilat janë në kundërshtim me dispozitat e kësaj rregulloreje. 

55.3 Me rastit e vdekjes së ushtruesit të veprimtarisë. 

                                                                                 Neni 56 

Drejtuesi i autotaksisë detyrohet që në rast të ndërprerjes së veprimtarisë të kthejë lejen për ushtrimin                

e kësaj veprimtarie drejtorisë kompetente. 

                                                                               Neni 57 

57.1 Veprimtaria e operatorit për kryerjen e transportit taksi të udhëtarëve ndërpritet me fshirjen nga  

        Regjistri. 

57.2 Operatori detyrohet që në rastin si nga paragrafi 60.1 t’i kthejë licencën drejtorisë përkatëse. 

 

 



                                  Automjeti për kryerjen e transportit të udhëtarëve – taksi 

                                                                              Neni 58 

58.1 Automjeti për kryerjen e transportit taksi të udhëtarëve ( në tekstin e mëtejmë “ automjeti taksi”),                  

        pos kushteve të përcaktuara me ligj, duhet t’i plotësojë edhe këto kushte: 

58.1.a  Të ketë më së shumti pesë (5) ulëse, duke llogaritur edhe ulësen e drejtuesit të automjetit 

58.1.b  Të ketë së paku katër ( 4) dyer 

58.1.c  Të ketë motorin katër taktësh, me fuqi së paku 36,8 KV 

58.1.d  Të ketë taksimetrin në gjendjen e rregullt teknike të atestuar dhe të vulosur sipas kushteve                             

            të përcaktuara me taksimetër dhe i vendosur në atë mënyrë që shuma e parave të regjistruar të                                              

            jetë e dukshme për udhëtarët e ekuilibruar ( e bazhdaruar) për çdo vit. 

58.1.e  Ngrohja dhe ftohja të jenë në rregull teknikisht. 

58.1.f.  Të ketë shenjë “TAXI” ose “ RADIOTAXI”, të vendosur mbi automjet dhe gjatë natës të jetë                              

            i ndriçuar, dhe me madhësi 500 X 120 X 80 mm me ngjyrë të verdhë dhe shkronja të zeza.                

            Shenja përmban emblemën e Komunës, shkrimin TAXI për persona fizik dhe RADIOTAXI për           

            operatorin juridik, numrin e evidencës së automjetit taksi. Shenjat plotësuese vendosen në anën e      

            djathtë të xhamit të përparmë dhe në anën e majtë të xhamit të prapmë të automjetit.  

58.1.g.  Automjeti të jetë i pastër dhe pa dëmtime. 

58.1.h.  Reklamat dhe shenjat e ndryshme ( nëse i ka), të mos jenë mbi sipërfaqen e xhamave në pjesën                                              

             e përparme dhe në pjesën e prapme të automjetit, si dhe xhamat të mos jenë të ngjyrosura. 

58.1.i. Të ketë aparatin kundër zjarrit, të përforcuar në vend të dukshëm dhe të përshtatshëm. 

58.1.j. Të ketë librin e faturave të destinuara për taksi – shërbime me kopje. 

58.1.k. Automjeti të jetë teknikisht në rregull për transportin e udhëtarëve dhe kontrolli teknik të bëhet    

           çdo gjashtë ( 6) muaj. 

 

                                                                           Neni 59  

 Me automjetet taksi nuk mund të transportohen:  

  59.1 Fëmijët nën moshën 6 vjeçare pa përcjellës, përveç nëse prindi apo kujdestari lidh marrëveshje me     

   shkrim me drejtuesin e taksisë të cilit i’a ka besuar fëmijën për ta transportuar deri në vendin e caktuar. 

 59.2 Personat nën ndikimin e alkoholit apo drogës, dhe personat me sëmundje ngjitëse. 

59.3  Personat që në veshëmbathjen e vet do t’a dëmtonin apo ndotin brendësinë e automjetit. 

59.4  Kufomat 

59.5 Kafshët e ngordhura 

59.6 Materialet: eksploduese, radioaktive, helmuese, infektive, ato që ndizen lehtë dhe materialet e tjera    

      të cilat për shkak të vetive të veta mund të paraqesin rrezik për sigurinë dhe shëndetin e njerëzve apo    

      mund të shkaktojnë dëmtime të tjera. 

       

                                                                         Neni 60  

60.1 Pronari i automjetit taksi i cili nuk ka leje për ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të   

      udhëtarëve apo shenjën “ TAXI” përkatësisht “ RADIOTAXI” përjashtohet nga trafiku nga       

      inspektori i trafikut rrugor dhe nga zyrtari i autorizuar i Policisë. I merret libreza e qarkullimit                           



      dhe targa e automjetit në kohëzgjatje prej 48 orë deri në 5 ditë. Kthimi i librezës së qarkullimit                          

      dhe targave të automjetit bëhet  pas pagesës së gjobës mandatore. 

60.2. Vendimi për përjashtimin e automjetit taksi nga trafiku i dorëzohet drejtuesit aty për aty. Pasojat          

         dhe shpenzimet e krijuara për shkak të aplikimit të dispozitës nga paragrafi paraprak i këtij neni                        

          në tërësi i bartë pronari i automjetit, përkatësisht drejtuesi. 

60.3 Hyrja në automjet dhe dalja e udhëtarëve nga automjeti taksi nuk mund të bëhet në vendqëndrimet             

        e autobusëve. 

59.4. Kur drejtuesi i automjetit taksi nuk e kryen transportin taksi të udhëtarëve, përkatësisht kur përdor     

         automjetin taksi për nevojat e veta, është i obliguar që nga kulmi i automjetit të heq shenjën    

         “TAXI” apo “ RADIOTAXI”. 

60.5. Automjetet taksi të regjistruara për transportin taksi të udhëtarëve në territorin e komunave të tjera  

         mund të kryejnë transportin e udhëtarëve në Komunën e Prizrenit në rastin kur sjellin udhëtarë nga  

         Komunat tjera, por në kthim nuk guxojnë të marrin udhëtarë të rinjë, ndërkaq vetëm mund të  

         kthejnë udhëtarët që kanë sjellur. 

60.6 Me automjetet taksi nuk mund të transportohet numër më i madh i udhëtarëve nga numri i ulëseve  

        të regjistruara në automjet dhe as që mund të vendoset më vonë numër më i madh i ulëseve nga ato  

        që janë të regjistruara. 

 

                           VENDQËNDRIMET – STACIONET E AUTOMJETEVE TAKSI 

Neni 61 

61.1 Vendqëndrimi i automjeteve taksi është sipërfaqe e trafikut, destinuar për qëndrimin   

        e automjeteve taksi gjatë punës së drejtuesve të tyre. 

61.2 Vendqëndrimi i automjeteve taksi shënohet me shenja horizontale dhe ato vertikale  

        të trafikut, në shenjat vertikale shënohet emri, numri i vendqëndrimit dhe numri i vendeve. 

       Në vendqëndrime nuk duhet të ketë më shumë automjete se që ka vende të shënuara për    

       automjete taksi. 

Neni 62 

Për mirëmbajtjen e vendqëndrimeve të automjeteve taksi, vendosjen dhe mirëmbajtjen                          

e shenjave të trafikut, kujdeset operatori të cilit i besohen këto punë. 

 

Neni 63 

Vendqëndrimet, numri, mënyrën e shfrytëzimit, rregullin dhe numrin e automjeteve taksi në 

vendqëndrime i cakton komisioni i caktuar nga Kryetari i Komunës në bashkëpunim me 

shoqatën e operatorëve “TAXI” dhe “RADIOTAXI”. 

 

Neni 64 

64.1 Në vendqëndrimet e automjeteve taksi automjetet vendosen sipas rendit të ardhjes. 

64.2 Drejtuesi i automjetit taksi obligohet të jetë pranë automjetit të vet gjatë kohës derisa  

        qëndron në vendqëndrimin e automjeteve taksi. 

64.3 Drejtuesi i automjetit taksi nuk guxon të ofrojë shërbime të transportit personalisht                            

apo përmes ndërmjetësuesit dhe të fillojë transportin jashtë vendqëndrimit të automjeteve taksi. 



64.4 Drejtuesi i automjetit taksi mund të marrë udhëtarë jashtë vendqëndrimit të automjeteve    

        taksi në vendet ku nuk ndalohet parkimi dhe ndalja e automjeteve, vetëm me kërkesën  

        e udhëtarit. 

64.5 Drejtuesi i automjetit taksi nuk guxon të qëndrojë e të marrë udhëtarë në vendqëndrimet  

        për transportin publik të udhëtarëve (vendqëndrimet e autobusëve në stacionet e autobusve     

        dhe në zonën e këtyre vendqëndrimeve me largësi prej 50-100 metra nga vendqëndrimi  

        përkatësisht stacioni në të dy anët e tij), e paraqitur me shenjë të komunikacionit. 

 

                                             TRANSPORTI ME AUTOMJETE TAKSI 

 Neni 65 

65.1  Drejtuesi i automjetit taksi detyrohet të pranojë për transport secilin udhëtarë në kufi të  

       ulëseve që ka në dispozicion, si dhe bagazhin e udhëtarit në kufi të madhësisë dhe të fuqisë     

        bartëse të hapësirës për bagazh, përveç udhëtarëve dhe gjësendeve nga neni 61 i kësaj     

        rregullore. 

65.2 Drejtuesi i automjetit taksi detyrohet që ndaj udhëtarëve të sillet me kujdes dhe në mënyrë  

        korrekte. 

 

Neni 66 

         Drejtuesi i automjetit taksi obligohet që transportin ta fillojë: 

66.1  Nga vendqëndrimi  

66.2  Sipas thirrjes telefonike 

66.3  Me radiolidhje 

Neni 67 

67.1 Transporti me automjetin taksi fillon me hyrjen e udhëtarëve në automjet. 

67.2 Drejtuesi i automjetit taksi detyrohet që me të hyrë të udhëtarëve në automjet të aktivizojë  

        taksimetrin. 

                                                                       Neni 68 

Drejtuesi i automjetit taksi detyrohet që transportin ta bëjë nëpër rrugët publike që udhëtari 

kërkon, përkatësisht nëpër rrugën më të shkurtër deri në vendin ku kërkon udhëtari. 

 

Neni 69 

69.1 Drejtuesi i automjetit taksi është i detyruar që gjatë kohës së udhëtimit të vendos lejen për  

       ushtrim të veprimtarisë së transportit taksi në automjet në mënyrë që ajo të jetë e dukshme  

       për udhëtarin. 

69.2 Drejtuesi/ja i/e automjetit taksi është i detyruar që gjatë udhëtimit të jetë i rregulluar në  

       nivelin e duhur ( I pastër me mustaqe dhe mjekër të rregulluar nëse i mban këto, dhe me  

        veshëmbathje të pastër). 

 



69.3 Drejtuesi i automjetit taksi gjatë punës nuk mund të jetë i veshur me pantollona të  

       shkurtëra me ndërresa pa mëngë përkatësisht pa këmishë dhe duhet të jetë i mbathur me  

       këpucë, atlete (patika apo sandale por me çorape). 

 

         KOMPENZIMI PËR KRYERJEN E TRANSPORTIT TAKSI TË UDHËTARËVE  

        Neni 70 

70.1 Kompenzimi për kryerjen e transportit taksi të udhëtarëve përcaktohet me çmimore  

       të shërbimeve dhe paguhet në shumën që tregon taksimetri në vendin e arritjes së udhëtarit. 

70.2 Në shumën e kompenzimit për kreyrjen e transportit taksi të udhëtarit është i llogaritur dhe 

        transporti i bagazhit. Drejtuesi i automjetit taksi është i obliguar të jep faturë për shërbimin  

        e kryer. 

70.3 Propozimin e çmimores nga paragrafi 1. i këtij neni e përcakton drejtoria kompetente në  

        konsultim me Shoqatën e Transportuesve Taksi të Udhëtarëve, kurse vendimin e merr  

        Kryetari i Komunës. Çmimorja duhet të jetë e vendosur në vend të dukshëm brenda  

        automjetit. 

 

70.4 Çmimi i transportit në relacionet më të gjata se - -------- mund të kontraktohet                               

       me marrëveshje të lirë para fillimit të transportit, pa aktivizimin e taksimetrit. 

 

Neni 71 

71.1 Në rastin e pamundësisë së kryerjes së transportit taksi të filluar, drejtuesit të automjetit i  

        takon si kompenzim gjysma e shumës të cilën e tregon taksimetri në momentin  

        e ndërprerjes së transportit. 

72.2 Drejtuesi i automjetit taksi obligohet që në rastin nga paragrafi paraprak brenda mundësive  

       t’ë sigurojë automjet tjetër për vazhdimin e transportit të udhëtarëve deri në vendin e  

       caktuar nga udhëtarët. 

 

Neni 72  

72.1 Për pranimin e udhëtarëve të tjerë gjatë transportit deri te vendi i përcaktuar, vendos  

        udhëtari i cili ka filluar shfrytëzimin e transportit taksi me pëlqimin e drejtuesit TAKSI. 

72.2 Nëse udhëtari i cili është pranuar gjatë udhëtimit vazhdon shfrytëzimin e transportit taksi  

        edhe pas vendit të përcaktuar të udhëtarit, i cili ka filluar shfrytëzimin e transportit taksi,  

        vazhdimi i udhëtimit deri në distancë 100 metra nuk konsiderohet si fillim i shfrytëzimit  

        të transportit taksi. 

 

Neni 73 

Nëse më shumë udhëtarë shfrytëzojnë njëkohësisht transportin taksi deri në vendin e njëjtë të 

përcaktuar, kompenzimin për kryerjen e transportit taksi e paguajnë në mënyrë proporcionale 

udhëtarët që shfrytëzojnë transportin taksi. 

 



 

SHËRBIMI I TRANSPORTIT ME MJETE BARTËSE ( MERIMANGË) 

 

Neni 74 

74.1 Shërbimi i transportit me “merimangë” nënkupton tërheqjen – bartjen e automjeteve të  

       marrura ku është ndaluar qëndrimi i tyre nga vendet ku ka ndodhur aksidenti  

       i komunikacionit, ose që mund të jenë të braktisura dhe në raste të tjera dhe vendosja e tyre       

       për këtë qëllim. 

74.2 Vendin, lokacionin për vendosjen e automjeteve nga paragrafi paraprak e cakton Komuna                   

       e Prizrenit. 

74.3 Mënyrën e organizimit të bartjes së automjeteve me “merimangë” e përcakton Drejtoria                     

        e Shërbimeve Publike. 

74.4 Tërheqja – bartja e automjeteve bëhet me urdhër dhe nën kontrollin e Policisë dhe të  

        Inspektoratit të Komunikacionit, duke konstatuar gjendjen e automjetit para se të lëshohet     

        urdhëresa për tërheqje. 

74.5 Operatori i transportit me “merimangë” do të caktohet përmes tenderit të shpallur për  

        kryerjen e shërbimeve të transportit me “merimangë”  në bazë të kushteve më të volitshme  

        të ofruara. 

 

Neni 75 

75.1 Komuna do të lidhë kontratë me operatorin e transportit me “merimangë” ( më poshtë i  

      quajturi OPERATORI –fituesin e tenderit me të cilin më për së afërmi do të përcaktohen  

      të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese). 

75.2 Kontrata nga paragrafi paraprak lidhet për kohë të pacaktuar por jo më gjatë se tre (3) vjet. 

75.3 Automjeti që nuk tërhiqet nga vendi i caktuar në afatin prej 6 muajsh nga dita e vendosjes   

        në atë vend kalon në pronësi të Komunës. 

75.4 Komuna mund ti shes automjetet nga paragrafi paraprak përmes ankandit publik. 

75.4.1.Mjetet nga shitja e automjeteve inkasohen në buxhetin e Komunës nëse i ruan ato                       

          në parkingun e vet. 

75.4.2. Nëse vendparkimi për qëndrimin e automjeteve i është dhënë ndonjë operatori privat,              

           30 përqind e mjeteve të inkasuara nga shitja e veturave i kalojnë komunës, ndërsa                                     

           70 përqind i kalojnë operatorit.  

75.5 Vlera e automjeteve përcaktohet përmes komisionit  të formuar nga Kryetari i Komunës. 

 

Neni 76 

76.1 Në momentin e tërheqjes – marrjes së automjetit nga operatori, përveç dëshmisë së  

        pagesave, operatori duhet të kërkojë dëshminë e pronësisë ose dëshminë se ka qenë duke  

        e drejtuar atë para se të bllokohej automjeti, përkatësisht para se të jetë tërhequr në vendin     

         e caktuar për këtë. 



 

76.2 Operatori nuk duhet të shtyejë lëshimin e automjetit kur pronari ose drejtuesi i automjetit  

        jep dëshminë e kërkuar sipas paragrafit paraprak dhe bën pagesën e taksës sipas  

        dispozitave të kësaj rregullore. 

 

                KUSHTET PËR SHËRBIMIN E TRANSPORTIT PËR “MERIMANGË” 

Neni 77 

                 Shërbimi i transportit për “merimangë” duhet të jetë i licencuar. 

Kushtet për licencim janë: 

77.1  Të jetë regjistruar për ushtrimin e shërbimit për merimangë 

77.2  Të ketë së paku tre ( 3) automjete për bartje të automjeteve. 

77.3  Të ketë së paku njëzetë ( 20) bllokues rrotash me ngjyrë të verdhë. 

77.4  Të ketë sistem funksional të komunikimit 

77.5  Të sigurojë shërbimin 24/7 në javë 

77.6  Të ketë numër të mjaftueshëm të personelit për ushtrimin e veprimtarisë 

77.7 Të ketë vendparkimin për vendosjen e automjeteve ( të dëshmuar me listë poseduese ose  

        kontratë mbi shfrytëzimin). 

77.8 Të ketë zyre administrative ( me seli në Komunën e Prizrenit). 

 

                                                          Neni 78 

         Kushtet për automjetet bartëse: 

78.1 Të jenë të regjistruara në Komunën e Prizrenit. 

78.2 Të jenë të dedikuar posaçërisht për bartjen e automjeteve 

78.3 Të jenë teknikisht në rregull në çdo kohë 

78.4 Të kenë pajisjet e parapara për ushtrimin e kësaj veprimtarie 

78.5 Të kenë dritën rrotulluese me ngjyrë të verdhë të vendosur mbi automjet 

78.6 Të kenë shenjat përkatëse të komunikacionit. 

 

                                                                Neni 79 

Kushtet për drejtuesit e automjeteve: 

79.1 Të jenë punëtorë të regjistruar te operatori 

79.2 Të kenë patent shoferin e kategorisë përkatëse për drejtimin e automjetit gjegjës 

79.3 Të ketë ndihmësin për kryerjen e bartjes 

 



                                                              Neni 80 

Pagesa për lirimin ( rimarrjen e automjetit) 

80.1 Operatori si kusht për lirimin e automjetit, pronarin, drejtuesin e automjetit do t’ja ngarkojë 

       me pagesë si më poshtë: 

      - Për tërheqjen e autoveturave brenda qytetit do të paguhen sipas tarifës së përcaktuar me  

       akte ligjore në fuqi. 

      - Për tërheqjen e kombibusave dhe xhipave brenda qytetit do të paguhet sipas tarifës me akte  

        ligjore në fuqi. 

       -Për tërheqjen e kamionëve dhe autobusave brenda qytetit do të paguhet sipas tarifës me      

        akte ligjore në fuqi. 

       -Për tërheqjen e automjeteve nga zonat jashtë qytetit përveç çmimeve të caktuara duhet të     

        paguhet operatori në bazë të akte ligjore në fuqi. 

      - Në rast se pronari përkatësisht drejtuesi I automjetit largon automjetin para se të arrijë     

        automjeti për bartje paguan gjysmën e tarifës të caktuar. 

        - Nëse automjeti nuk tërhiqet brenda 48 orëve pas kësaj kohe për çdo 24 orë do të paguhen   

         sipas tarifës  së caktuar nga Komuna. 

 

80.2 Të gjitha pagesat nga paragrafi paraprak do të bëhen përmes bankës së caktuar, si të hyrat e  

        drejtoratit. 

80.3 Taksat e shërbimeve do t’i vërtetojë Drejtoria e Financave. 

80.4 Për secilën pagesë do të lëshohet fatura e cila do të jetë rendore dhe do të përmbajë këto të 

dhëna:  

- markën dhe modelin e automjeteve  

- numrin e targave 

- emrin e plotë, adresën dhe numrin e letërnjoftimit të pronarit 

- emrin e plotë dhe numrin e letërnjoftimit të personit të cilit i lirohet automjeti 

- datën e bllokimit të automjetit 

- datën e lirimit dhe vendin e lirimit ( në vendqëndrimin e automjeteve apo në vendin ku është  

   bllokuar) 

 

                                                                  Neni 81  

 

81.1 Drejtoria here pas here do t’i kontrollojë të dhënat e operatorit lidhur me shërbimet e bëra,  

       pajisjet dhe vendin për parkim. Drejtoria ka të drejtën e kontrollimit të të dhënave edhe pas  

       skadimit apo të ndërprerjes së kontratës dhe atë në periudhën prej pesë viteve. 

 

81.2 Sipas kërkesës së drejtorisë operatori obligohet që të sjellë faturat e ruajtura për arkivim   

        në drejtorat. 

 

81.3 Operatori i dorëzon llogarinë mujore të punuar sipas Rregullores për Taksa dhe Tarifa                     

        të Komunës. 

 

81.4 Operatori në përputhshmëri me Rregulloren për Taksa dhe Tarifa do të bëjë pagesat mujore  



        në xhirollogarinë e caktuar nga Komuna. 

 

                                                                   Neni 82 

        Në rast të shkeljes së ndonjërës nga dispozitat e kësaj rregulloreje, drejtorati mban të 

       drejtën e shkëputjes së kontratës për çka edhe do të njoftohet operatori me kohë. 

 

TRANSPORTI  RRUGOR I MALLRAVE 
 

     Neni  83 

83.1.   Transporti rrugor i mallrave (më poshtë i quajtur: transporti i mallrave) kryhet si: 

a.   transporti i mallrave për nevoja personale dhe b. transporti i mallrave me qira   

      dhe pagesë, 

2.    Gjatë transportit të mallrave, operatori në automjet duhet t'i ketë këto dokumente: 

a. licencën dhe 

b.fletëngarkesën. 

 

 
 

 TRANSPORTI  I MALLËRAVE PËR  NEVOJA PERSONALE   
 
 

     Neni  84. 

1 .  Ndalohet marrja me transport për nevoja personale, pa qenë i regjistruar si transportues      

për këtë; 

2. Dispozita e pikës paraprake nuk do të zbatohet mbi mbajtësin e licencës për transport       

të mallrave me qira. 
 

     Neni  85. 

I.  Emri dhe natyra e biznesit duhet të deklarohen kur të regjistrohet veprimtaria e 

transportit të mallrave për nevoja personale. 

2.   Regjistrimi  nuk  do të jetë i efektshëm  derisa a plikuesi të tregojë se transporti  i 
       mallrave për të cilin është kërkuar regjistrimi, mund të emërohet  si transport i mallrave 
      për nevoja personale.  
 

 
     Neni  86. 

1.  Me r astin e kryerjes së transportit për nevoja personale me automjet nga 3.5 deri në 12 

tonelata të një mase më të madhe të lejuar, në automjet duhet të ketë: 

a.    fletëngarkesën dhe 

b.  dëshminë, me të cilën mund të vërtetohet se është fjala për transportin  e 

mallrave  për nevoja personale. 



                           

                            TRANSPORTI  I  MALLRAVE ME QlRA DHE PAGESË 
 
 

      Neni  87 

1 .  Transporti i mallrave me qira dhe pagesë kryhet në bazë të Kontratës së  lidhur në mes     

të qiradhënësit të automjetit transportues  dhe qiramarrësit, i cili kontrakton transportin             

e mallrave. 

 

2.  Gjatë transportit të mallrave me qira dhe pagesë,  operatori i transportit në automjet   

       duhet të ketë: 
 

a.   fletëngarkesën   d h e 

b.   kontratën në mes të qiramarrësit dhe qiradhënësit. 
 

 

MBIKQYRJA 

 

     Neni 88. 

1. Mbikëqyrjen në transportin rrugor urban dhe urban periferik brenda territorit të Komunës, 

e bën Drejtoria kompetente e Inspektoratit – Sektori i Inspektoratit të T rafikut Rrugor. 

2.   Inspektoriati i Trafikut Rrugor është i autorizuar: 

a.  të bëjë kontrollin e operatorëve të transportit rrugor për ushtrimin e kësaj   

veprimtarie në pajtim me dispozitat e kësaj rregulloreje, në bazë të licencave    

dhe lejeve, të vërtetojë identitetin e operatorit transportues, personelit vozitës   

dhe  të personave të tjerë përgjegjës për kryerjen e transportit; 

b.  të urdhërojë mënjanimin e lëshimeve dhe mungesave në aspektin e plotësimit               

të kushteve të përcaktuara me këtë rregullore për kryerjen e transportit të 

udhëtarëve dhe të mallrave; 

c. të përjashtojë nga qarkullimi automjetin, me të cilin kryhet transporti në 

kundërshtim me dispozitat e ligjit dhe të kësaj  rregulloreje, të caktojë vend- 

parkimin,  t'ia marrë lejen e qarkullimit dhe targat në kohëzgjatje prej 48 orësh, 

3.   Nëse të njëjtit operator të transportit  i shqiptohet masa e gjobës mandatorë për herë              

       të dytë, për shkaqet e përcaktuara në paragrafin 2, pika C  të këtij neni, automjeti do    

      të përjashtohet nga qarkullimi në kohëzgjatje deri në 5 vite. 

4.   Me  rastin e përjashtimit  të automjetit  taksi, atij i merret shenja  "TAXI"  

         - "RADIO  T AXI"  dhe numri  i evidencës i regjistrimit të qarkullimit. 

5.   Me kalimin e afatit të masës, nga paragrafi  2, pika  C dhe paragrafi 3 i këtij neni,   

inspektori ia kthen  operatorit dokumentet dhe targat e marra, qoftë vete apo përmes    

organit i cili ka lëshuar këto. 
 

     Neni  89. 

Kur inspektori përjashton automjetin nga qarkullimi, merr vendim qe automjeti i ndaluar të 

dërgohet, në shpenzime të mbajtësit të licencës, në vende të caktuara për këto raste. 
 

     Neni  90 

1. Kundër vendimit të inspektorit të trafikut rrugor mund të ushtrohet kërkesë për   

rishqyrtimin e vendimit apo ankesë Ministrisë, në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes   

së vendimit. 

2.   Kërkesa për rishqyrtimin e vendimit i dërgohet Drejtorisë për punët e inspekcionit   -  



Sektorit të Inspektoriatit të Transportit Rrugor, kurse ankesa i dërgohet drejtpërdrejt   

Ministrisë. 

3.   Ankesa nuk e shtyen ekzekutimin e Vendimit. 

 

 

 

  MASAT NDËSHKUESE 
 
 
                                                                 Neni  91 

1.  Me gjobë prej 500 deri në 2.500 €, dënohet operatori transportues, përkatësisht      

personi tjetër juridik apo fizik për kundërvajtje, në qoftëse: 

a.   ushtron veprimtarinë e transportit publik urban pa licencë (neni  6); 

b.   ushtron  veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve pa licencë dhe rend          

      të udhëtimit (neni  8). 

2.   Nëse operatori i transportit, përkatësisht personi tjetër juridik apo fizik bën përsëritje të 

kundërvajtjes së njëjtë, përveç  dënimit me gjobë,  do t ’ i  shqiptohet edhe masa mbrojtëse  

e ndalesës së ushtrimit  të veprimtarisë së transportit në kohëzgjatje prej  6 deri në 12 

muaj. 
 

   Neni  9 2  

1 .  Me gjobë prej  500  deri në 2.500 €, dënohet operatori i transportit, përkatësisht       

personi tjetër juridik, në qoftë se: 

a.   nuk mban linjën sipas rendit të udhëtimit,  të vërtetuar dhe të regjistruar                 
       (neni  12); 

b. ndryshon rendin e udhëtimit, ndërpret përkohësisht transportin dhe  

   nuk e paraqet ndërprerjen  (neni  13.1 dhe  13.3); 

c.   nëse nuk  përcakton  çmimorën  dhe nuk e vendos atë në autobus apo nuk 

 i përmbahet asaj  (neni  16); 

d.   bën transportin e veçantë të udhëtarëve në kundërshtim me nenin 18; 

e.   bën transport për nevoja personale në kundërshtim me nenin 19; 

f.    vepron në kundërshtim  me nenin 14.1; 

g.   vepron në kundërshtim me nenin  20; 

h.   vepron në kundërshtim  me nenin 36.1; 

2.   Për kundërvajtje të njëjta që transportuesi, përkatësisht  personi juridik apo fizik                            

    i përsërit, përveç dënimit me gjobë, do t’i shqiptohet  edhe masa mbrojtëse e ndalesës      

     së ushtrimit të veprimtarisë së transportit, në kohëzgjatje prej 6 deri në 12 muaj. 
 
                                                                  Neni  93 

1.   Operatori i transportit mund të dënohet me gjobë prej 150 deri në 300 €: 

a.    nëse personelit të vozitjes nuk i’a siguron rrobat (uniformën zyrtare, neni 34); 

b.   nëse nuk vepron sipas dispozitës së nenit 20. 

2.   Në rast kundërvajtjeje nga pika 1 e këtij  neni, dënohet edhe personi përgjegjës   

    i operatorit të transportit, me gjobë prej 75 deri  në 120 €: 

 
 

      Neni  94 

1.   Operatori  i transportit dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 150 deri në 500 €  

a.   nëse kryen transportin me automjete,  të cilat nuk i plotësojnë kushtet nga                     

    neni  31; 



b.   nëse nuk vepron sipas dispozitës  së nenit 32; 

c.   nëse nuk i’a jep biletën udhëtarit (neni  37); 

d. nëse kryen transportin  e personave, të mallrave apo të kafshëve,                           

në kundërshtim me nenin 44; 

e.   nëse nuk vepron sipas dispozitës së nenit 43. 

2. Në rast kundërvajtjeje nga pika 1 e këtij neni, dënohet edhe personi përgjegjës                          

i operatorit të transportit, me gjobë prej 75 deri në 120 €. 
 

       

     Neni  95 

Udhëheqësi i ekipit të automjetit  dënohet  për kundërvajtje,  me gjobë mandatore prej             

50 €, nëse vepron në kundërshtim me nenin 31, paragrafi 2 dhe nenet:  32, 33 dhe 34. 
 

     Neni  96 

Transportuesi dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 100 deri në 300  €,  nëse vepron    

në kundërshtim me nenin  21. 
 

     Neni  97 

Udhëtari dënohet për kundërvajtje, me gjobë prej 50 d e r i  në 100 €, nëse vepron në 
kundërshtim me dispozitat e neneve: 36, 38, 41, 42  dhe 45. 

 
     Neni  98 

Nëse drejtuesi i automjetit taksi të udhëtarëve e bën transportin taksi të udhëtarëve në 

kundërshtim me dispozitën e nenit 49 pika 1., do të gjobitet me gjobë mandatore prej 100  

euro. 

 

    Neni 99 

Me gjobë mandatore prej 100 euro do të gjobitet drejtuesi i automjetit taksi nëse nuk vepron në 

kuptim të nenit 56, 58, 64 pika 1, 2,3,5, neni 65, 68, 70. 

 

                                                                   Neni 100 

100.1  Drejtuesi i automjetit taksi do të gjobitet për kundërvajtje në gjobë prej 500 euro, nëse: 

       1.1. Bën transportin e udhëtarëve në kundërshtim me dispozitat e nenit 59 ; 

       1.2. Nuk gjendet në automjetin e vet deri sa ai gjendet në vendqëndrim dhe nuk e vendos            

         automjetin sipas renditjes së ardhjes; 

1.3 Ofron transport taksi jashtë vendqëndrimit të automjeteve taksi neni 64.pika3.   

personalisht apo  përmes ndërmjetësuesit. 

      1.4.Vepron në kundërshtim me nenin 64 par.5 dhe nenit 65 

  1.5.Nuk kryen transportin taksi në për rrugët të cilët i cakton udhëtari përkatësisht nëpër    

        rrugën më të shkurtër; 

1.6 Kompenzimin për transportin e bërë e arkëton në shumë më të lartë se shuma që 

tregon taksimetri neni 70; 

1.7 Vepron në kundërshtim me nenin 73 

 

100.2  Për kundërvajtje nga paragrafi 1. pikat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 të këtij neni do të shqiptohet  

            masa mbrojtëse e ndalimit të ushtrimit të veprimtarisë në kohëzgjatje prej gjashtë  

           ( 6) muajsh – në një (1) vit. 

 

 

 



 

                                                                   Neni 101 

1. Në rast se operatori juridik nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 52, par.2, neni 

57 par.2, neni 58, 61 par.2, do të gjobitet për kundërvajtje me gjobë prej 500 euro. 

2. Për kundërvajtje nga paragrafi paraprak do të gjobitet edhe personi përgjegjës                               

i operatorit juridik me gjobë prej 100 euro. 

 

                                                      Neni 102  

Me gjobë mandatore do të ndëshkohet transportuesi nëse vepron në kundërshtim me 

nenit 83 par.2, neni 84 dhe  neni 87 paragrafi 2. 

 

                                                                 Neni 103 

             Dënimet mandatore për kundërvajtje i shqipton Inspektori  i Komunikacionit. 

 

  
 

  DISPOZITAT  KALIMTARE,  SHFUQIZUESE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
      Neni 104 

Operatorët e transportit obligohen që në afat prej 6 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi                    

të kësaj Rregulloreje, të bëjnë harmonizimin e akteve të tyre me dispozitat e kësaj  

rregulloreje. 
 
 

     Neni  105 

Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje, pushon të vlejë Rregullorja për Organizimin e 

Transportit brenda Komunës së Prizrenit me nr.01/011-30 e datës 23 nëntor 2006 e Komunës 

së Prizrenit. 
 
                                                                 Neni  106 

Kjo  Rregullore hynë në  fuqi 15 dite pas regjistrimit në  Zyrën  e Protokollit  të Ministrisë  
së Administratës së Pushtetit Lokal, si dhe 7 ditë pas publikimit në Ueb- faqen zyrtare               
të Komunës së Prizrenit. 

 
 
 

                                                                                            KRYESUESI/E  I KUVENDIT,  

 

                                                                                                       Antigona Bytyqi 

https://www.youtube.com/watch?v=YxMSHxCH1qI
https://www.youtube.com/watch?v=YxMSHxCH1qI
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Republika Kosova-Kosova Cumhuriyeti                             Opština Prizren-Prizren Belediyesi 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Predlog -  UREDBA 
 

ZA DRUMSKI PREVOZ NA TERITORIJI OPŠTINE PRIZREN 
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Na osnovu člana 12, stav 12.2, tačka c, člana 58 tačka h Zakona br.03/L-040, o 
lokalnoj samoupravi ("Službeni list Republike Kosovo", br. 28115, juna 2008. godine), 
člana 6. i 15. stav 2. Zakona br.04/L - 179 za drumski prevoz od 16. maja 2013. godine, 
Zakona o pravilima drumskog saobraćaja br. 05/L-088 od 05.08.2016, kao i na osnovu člana 
25 tačka a Statuta opštine Prizren br.01/011 - 5643, 2008 od 15. oktobra 2008. godine, 
Skupština opštine Prizren usvaja ovu: 
 

 

 

 

                                                                                                           
UREDBU 

Br.___________ 
 

 
 

ZA DRUMSKI PREVOZ U OPŠTINI PRIZREN 

 

 

 

OPŠTE ODREDBE 
 
 

            Član 1. 

Ovom Uredbom je definisano obavljanje delatnosti redovnog drumskog prevoza putnika 

(taksi, minibus) i robe na teritoriji Opštine Prizren (u daljem tekstu „Opština“), 

dozvoljavajući ili zabranjujući korišćenje javnih autobusa na određenim putevima; 

uzimanje i silazak putnika i druga pitanja u vezi sa prevozom putnika; kreiranje i vođenje 

(čuvanje) registara i njihov pregled; prevoz putničkog prtljaga ili druge robe; regulisanje ili 

zabrana prevoza putnika koji stoje na nogama, pitanja opreme i sredstava (unutrašnjih ili 

eksternih) javnih autobusa, stanica i stajališta na autobuskim linijama; regulisanje objava, 

znakova i reklama unutar ili izvan javnih autobusa.  
 
                     Član 2. 

Uređenje i organizaciju drumskog prevoza putnika i robe na teritoriji opštine vrši Direkcija 

javnih službi. 
 

Član 3. 

1. Opština Prizren na predlog relevantne direkcije: 

• Definiše politike za razvoj bezbednih, efikasnih i ekonomičnih saobraćajnih usluga 

na teritoriji opštine; 

• Izrađuje transportni plan i po potrebi ga menja; 

• Menja transportni plan, najkasnije pet godina od dana njegovog donošenja; 

• Objavljuje plan, odnosno izmenjeni plan, i kopiju istog šalje nadležnom Ministarstvu 

za drumski saobraćaj (u daljem tekstu: Ministarstvo). 

2. Plan mora biti u skladu sa politikom ukupnog razvoja transporta na Kosovu.  
 
 

  

 

 



 Član 4. 

Saobraćajni prevoznici koji obavljaju saobraćajnu delatnost na teritoriji opštine dužni su 

da: 
 

• koriste prevozna sredstva koja su tehnički u dobrom stanju; 

• redovno vode registar i dokumentaciju za svako vozilo za svoju transportnu 

delatnost; 

• popunjavaju statističke evidencije, prema obrascima odobrenim od nadležnih organa i 

prijavljuju ih na način utvrđen zakonom; 

• da u transportnim vozilima čuvaju odgovarajuću dokumentaciju, predviđenu 
Zakonom o drumskom saobraćaju. 

 
                                                   

                                                                 Član 5. 

Prevoznik, koji obavlja redovni javni prevoz, mora preduzeti prevoz svih putnika ili robe, 

koji nisu izuzeti od prevoza prema posebnim pravilima. 
 
                         

                                                                 Član 6. 

Delatnost drumskog prevoza putnika i robe obavlja se na osnovu licence. 
 
                                                                 

                                                                 Član 7.    

1 .  Operater za javni prevoza putnika ne može obavljati delatnost pre nego pribavi 

dozvolu i red vožnje. 

2.   Licenca je neophodna za: 

a.  redovni prevoz putnika,  

b.  taksi prevoz putnika, 

c.  transport robe i 

d.  robne terminale (teretne stanice). 

3.   Za vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila nije potrebna dozvola  

       itd. 

 

 

 

                                      DRUMSKI PREVOZ PUTNIKA 
 

      

                     Član 8. 

1. Drumski prevoz putnika na teritoriji opštine obavlja se kao: 

a. redovni gradski i gradsko-prigradski prevoz putnika autobusom, 

b. besplatan prevoz putnika 

c. taksi prevoz putnika i 

d. prevoz za lične potrebe. 

2. Nadležna direkcija je nadležna za koordinaciju i regulisanje redovnog gradskog i 

gradsko-prigradskog prevoza putnika autobusom i taksi prevoza putnika. 

 



Član 9. 

1.  Redovni prevoz putnika autobusom obavlja se na određenim rutama (linijama), prema 

redu vožnje, prethodno definisanim i potvrđenim, određenoj objavljenoj ceni i drugim 

uslovima prevoza. 

2.   Opštinske linije su linije koje spajaju dva ili više naselja na teritoriji opštine,  
 
 
 

 
    Član 10. 

1. Opština reguliše i organizuje javni prevoz putnika. 
         

2. Opština može zaključiti ugovore sa drugim opštinama za međusobno regulisanje 

prevoza putnika. Sporazum je obavezujući ako ga odobri Ministarstvo. 
 

   Član 11. 

                                                           Red vožnje 

1.  Redom vožnje definisani su elementi za obavljanje redovne saobraćajne delatnosti u 

drumskom saobraćaju na teritoriji opštine, koji sadrži: 

a.   naziv prevoznika,  

b.   relaciju, 

c.   vrstu transporta, 

d.   redosled zaustavljanja i njihova udaljenost od početne tačke, 

e.   vreme polaska i vreme dolaska na svaku stanicu i stajalište, 

f.    vremenski period u kojem se linija održava,  

g.   rok važenja putnog naloga. 

 

2. Putni nalog važi godinu dana. 
 

 

Član 12. 

Prevoznik je dužan da prevoz izvrši uredno i prema putnom nalogu, overenom i 

registrovanom u nadležnoj direkciji. 
 

Član 13. 

1.  Prevoznik je dužan da u roku od 3 dana od dana stupanja na snagu putnog naloga otpočne 

delatnost redovnog gradskog i gradsko-prigradskog prevoza putnika i ne može se 

prekinuti do isteka putnog naloga. 

2.  Izuzev stava 1. ovog člana, prevoznik može privremeno da obustavi obavljanje delatnosti, 

usled vanrednih uslova koji onemogućavaju obavljanje delatnosti,       

     redovnog gradskog i gradsko-prigradskog saobraćaja. 

3.  Za prestanak, iz stava 2. ovog člana, prevoznik je dužan da podnese zahtev direktoru, koji 

će doneti rešenje o prihvatanju ili odbijanju zahteva prevoznika. 

4. Bez dozvole Direkcije, prevoznik ne može prekinuti (obustaviti) rad redovnog prevoza na 

liniji, prema redosledu registrovanog i overenog putovanja. 
 

 

 

 



Član 14. 

1.   Prevoznik ne može preneti ili iznajmiti nalog putovanja. 

2.   Prenos putnog naloga vrši samo Direkcija.                                  

3.  Ime prevoznika, navedeno na putnom nalogu, mora biti isto navedeno u prometnoj 

knjižici autobusa i drugim pratećim dokumentima autobusa. 

 

Član 15. 

I.   Direkcija će ukinuti red vožnje  u uslovima kada: 

a.   u roku od 3 dana od dana stupanja na snagu ne otpočne sa obavljanjem delatnosti; 

b. bez odobrenja Direkcije, ne obavi puštanje linije 3 puta u roku od kalendarskih 

mesec dana; 

c. bez odobrenja Direkcije vrši privremene prekide polaska linije, odnosno kada 12 
puta ne održava liniju u periodu produženja putnog naloga. 

2.   Ukinute rute i polasci smatraće se slobodnim i iste podležu postupku za njihovo odvajanje. 

3. Prevoznik je dužan da promenu reda vožnje i smera prevoza, privremeno ili trajno 

zaustavljanje prevoza na dozvoljenoj liniji, koju je prethodno odobrila Direkcija, objavi 

putem štampe ili drugog sredstva informisanja. 
 

Član 16. 

J. Prevoznici određuju cenovnik koji se mora postaviti u autobusu koji saobraća na toj 

relaciji. 

2.   Osoblje autobusa plaća usluge samo na osnovu navedenog cenovnika u stavu 1. ovog  

člana. 

 

Član 17. 

1. Svaki putnik u autobusu mora imati kartu, osim za osobe sa posebnom dozvolom 

utvrđenom zakonom. Karta se kupuje u autobusu ili drugim relevantnim mestima kojima 

je prevoznik poverio njihovu prodaju. 

 
 

     POSEBAN PREVOZ 
 

                                                                    Član 18. 

1.  Poseban prevoz putnika je prevoz određenih grupa putnika, isključujući ostale putnike, 

na određenoj relaciji i na osnovu posebne dozvole. 

2.   Specijalnim prevozom putnika obavlja se prevoz: 

a.  učenika i studenata iz mesta prebivališta u školsku ustanovu i obrnuto i 

b.   radnika od prebivališta do posla i obrnuto. 

3.   Dozvole za specijalni prevoz sadrže: 

a.   Relaciju, 

b.   Listu putnika 

c.   Cenu prevoza, mesto za preuzimanje i iskrcavanje putnika i  

d.   vreme u kojem se obavlja transport. 

4. Ugovor o obavljanju posebnog prevoza zaključuju prevoznik, registrovan kao prevoznik, 

i naručilac usluga za grupu putnika. 

5. Dozvolu za prevoz, prema ovom članu, izdaje Direkcija javnih službi u opštini Prizren. 

6.  U donjem desnom uglu zaštitnog stakla autobusa kojim se prevoze putnici za lične 



potrebe, postavljen je natpis "Poseban prevoz". 

 

 

     TRANSPORT ZA LIČNE POTREBE 
 

        Član 19. 

1. Prevoznik, drugo fizičko/pravno lice i građanin koji je vlasnik transportnog vozila, može 

obavljati prevoz za svoje potrebe i prevoz svojih radnika, odnosno drugih lica u vezi sa 

obavljanjem njihove delatnosti kao i prevozom članovi radničkih porodica kada odlaze na 

odmor ili rekreaciju. 

2. Prevozom putnika za lične potrebe, u smislu ovog propisa, smatra se i prevoz lica koja: 

a.  hotelska preduzeća, druga pravna i fizička lica koja obavljaju hotelsku delatnost; 

b.  ustanove zdravstvene i socijalne zaštite koje prevoze bolesne; 

c.  turističke agencije, druga pravna i fizička lica koja obavljaju turističku delatnost i 

na osnovu posebnog ugovora o prevozu prevoze grupe turista bez prihvatanja i 

iskrcavanja putnika na putu; 

d. kulturna, sportska i druga udruženja koja prevoze učenike, studente, nastavno 

osoblje ili njihove članove; 

e.   auto-škole, koje u toku rada obučavaju kandidate za vožnju; 

f.   prevoznici ili radnici koji obavljaju posebne usluge; 

g.  prevoznici za aerodromske usluge ili druga udruženja njihovih usluga prema 
aerodromu i obrnuto. 

 

Član 20. 

1.  U autobusu kojim se obavlja prevoz za lične potrebe mora se popuniti registar radnika ili 

drugih lica, overen od vlasnika (prevoznika); 

2.   U donjem desnom uglu zaštitno staklo autobusa sa kojim se izvodi   

    prevoz putnika za lične potrebe, natpis „Prevoz za lične potrebe". 
 
 
 
 

                              USLOVI ZA TRANSPORTNA VOZILA 
 
 

Član 21. 

1 .  Svi autobusi kojima se obavlja javni prevoz putnika moraju biti registrovani i tehnički 

ispravni, u skladu sa zakonskim odredbama. 

2.   Autobus koji se koristi za javni prevoz mora imati: 

a.   potpis, odnosno ime prevoznika, sa strane; 

b. broj linije sa vremenom polaska i vremenom dolaska, odnosno intervalom kretanja 

na poslednjoj stanici, staviti u donji desni kutak zaštitnog stakla; 

c. red putovanja i cenovnik prevoza stavljen na vidno mesto i natpis o zabrani pušenja, 

d. svaki gradski i gradsko-prigradski autobus mora imati pristup za osobe sa 

invaliditetom. 

  3.  Autobus mora ispunjavati sve higijensko-tehničke uslove utvrđene zakonom. 

4.  Kada autobus ne prevozi putnike redovno, u levom uglu zaštitnog stakla stavlja se 

odgovarajući natpis "Garaža" ili "Defekt". 



5.  Tokom zimske sezone, pre početka rada na označenoj liniji, autobus se mora   
    zagrejati. 

 

                                                                    Član 22. 

U linijskom saobraćaju gradski javni prevoz putnika obavlja se stalnim linijama, svakim 

danom i tokom cele godine ili u određenom periodu godine. 
 
                                                                     Član 23. 

Autobusi linija javnog gradskog i gradsko-prigradskog prevoza putnika otvaraju svoja vrata 

pre polaska, u skladu sa Lokalnim planom prevoza. 
 

                                                                    Član 24. 

I.  Ulazak i izlazak putnika odvija se na predviđenim autobuskim stanicama i autobuskim 

stajalištima kao što je i evidentirano u redu vožnje. 

2. Prevoznik je dužan da stane na svim stajalištima koja su upisana u redu vožnje. 
 

Član 25. 

Direkcija utvrđuje broj stanica koje su namenjene za obavljanje usluga gradskog i gradsko-

prigradskog saobraćaja. 
 

Član 26. 

Autobuske stanice i autobuska stajališta na stalnim redovnim linijama dodeljuje Direkcija. 
 
 
 

Član 27. 

1. Stanice i stajališta na gradskim i gradsko-prigradskim linijama moraju biti uređena i 

označena, moraju imati odgovarajuću saobraćajnu površinu za zaustavljanje vozila, 

stajalište za ulazak i izlazak putnika i saobraćajnu signalizaciju. 

2.  Na javnim putevima stajalište za zaustavljanje vozila u principu treba da bude izgrađeno 

van kolovoza, na posebnom delu puta. 

3.  Površina koja se koristi za ulazak i izlazak putnika iz vozila, na putu ili u naseljenom 
mestu, mora biti položena u skladu sa građevinskim standardima. 

 
Član 28. 

1.  Nadležna direkcija brine o uređenju stanica i stajališta, održavanju i signalizaciji. 

2. Direkcija može promeniti lokaciju ili preneti stanicu i stajalište, ako je to u interesu bolje 
organizacije i bezbednosti saobraćaja. 
      . 

 
Član 29. 

Stanica ili stajalište na linijama u kojima je interval cirkulacije duži od 15 minuta, moraju biti 

opremljena natkrivenim peronima namenjenim za zaštitu putnika od atmosferskih uslova. 
 
 

REGULARNOST VOZILA 
 
 

Član 30. 

1.  Vozila koja se koriste za drumski prevoz putnika i robe u gradskom i gradsko-perifernom 

saobraćaju moraju ispunjavati tehničke i tehničko-upotrebne uslove ispravnosti vozila. 
 

2.  Vozila moraju imati putni nalog, potpisan i uredno popunjen. 
 
 



Član 31. 

1.  Svako vozilo u drumskom prevozu putnika u gradskom i gradsko-prigradskom saobraćaju 

mora biti opremljeno funkcionalnim aparatom za gašenje požara, ručnom apotekom, 

čekićem za razbijanje prozora u slučaju opasnosti i drugom opremom. 

2.   Važni natpisi moraju biti postavljeni unutar vozila za red u vozilu, sedišta za posebne  
kategorije putnika i oznake  za ulazna i izlazna vrata. 

3.   Zabranjeno je postavljanje fotografija i drugih predmeta neetičkog karaktera. 

 
 

RED NA STANICAMA, STAJALIŠTIMA I U VOZILIMA 
 
 

                                                                    Član 32. 

1. Vozila se obavezno moraju zaustaviti na svim stanicama, odnosno stajalištima njihovih 

linija. 

2.   Ukoliko vozilo nema slobodna sedišta navedena u saobraćajnoj knjižici, osoblje  

      vozila ima obavezu da o tome obavesti putnike. 
 

                                                                     Član 33. 

1.   Signal za pokretanje i zaustavljanje vozila daje osoblje vozila. 

2.   Samo osoblje vozila otvara i zatvara vrata vozila. 

3.  Osoblje vozila se ne usuđuje dati znak za polazak, sve dok se ne uveri da su zatvorena 

vrata za ulazak i izlazak putnika. 
 

         Član 34. 

      Osoblje u vozilu dužno je nositi službenu odeću tokom radnog vremena     

     (uniforma) i korektno se ponašati prema putnicima. 
 

                                                                     Član 35. 

1 .  Putnici ulaze u vozilo kroz vrata označena za ulazak i izlaze na   

vrata označena za izlaz. 

2.  Osobe sa telesnim invaliditetom, trudnice, osobe sa decom do 5 godina, saobraćajni 

inspektori, policajci u uniformi i lica sa posebnim ovlašćenjima, mogu ući na izlazna 

vrata. 
 

Član 36. 

1. Za korišćenje usluga prevoza putnik mora imati putnu kartu, unapred plaćenu kartu ili 
drugu važeću putnu dozvolu. 

     Putnik je dužan pokazati odgovarajuću putnu kartu na zahtev ovlašćene osobe. 
 
 

Član 37. 

     Prevoznik u javnom gradskom i gradsko-prigradskom putničkom saobraćaju je dužan                           

da izda putnu kartu na osnovu koje putnik stiče pravo putovanja kao i za prtljag ukoliko se za 

to plaća posebna naknada. 
 
 
 

                                                                    Član 38. 

1.  Putnik koji je zatečen, odnosno zatečen bez putne karte u vozilu, dužan je da na zahtev 

ovlašćenog lica nadoknadi kartu i novčanu kaznu u desetostrukom iznosu od cene karte. 

2.   Ako putnik odbije izvršiti uplatu opisanu u prethodnom stavu,    



isti je dužan da ovlašćenom licu dostavi tačne podatke o svom identitetu. 
 

        Član 39. 

     Vozač vozila je dužan da poštuje trasu linije koju treba imati u vozilu. 
 
                                                                 

                                                                   Član 40. 

1.  Vozač vozila u linijskom prevozu putnika ne može stati – parkirati vozilo na polaznoj 

stanici duže od 10 minuta. 

2. Vozač ne sme pokrenuti vozilo dok ne dokaže da je zatvorio ulazna i izlazna vrata. 

3.   Dok je vozilo u pokretu, vrata moraju biti zatvorena. 

 
 
                                                                   Član 41. 

1. Putnik koji ošteti ili zagadi vozilo dužan je nadoknaditi štetu prevozniku.  

2. Ukoliko putnik odbije izvršiti naknadu, odnosno plaćanje prema predviđenom stavu, 

dužan je da osoblju vozila dostavi tačne podatke o svom identitetu. 
 
             Član 42. 

1. Putnik može u vozilo staviti: ručni prtljag, sklopljena dečja kolica, lovačku ili sportsku 

pušku s futrolom, skijama i priborom za ribolov. 

 

2. U vozilo, u pomoćnom delu, mogu se uneti službeni psi i psi pratioci slepih osoba sa 

korpama. 
 

      Član 43. 

1 .  Predmeti pronađeni u vozilu predaju se osoblju vozila koje izdaje potvrdu sa kratkim 

opisom pronađenih stvari. Ukoli se vlasnik pronađenih stvari ne pronađe tokom vožnje, 

osoblje vozila ih odmah predaje nadležnoj službi prevoznika. 

 

2. Nađene stvari prevoznik je dužan predati u roku od 7 dana policiji. 
 
                                                                  Član 44. 

1 .  U slučaju prekida saobraćaja ili kvara na vozilu, osoblje je dužno da putnicima omogući 

siguran izlazak iz vozila. 

2.  U slučajevima kvara vozila iz prethodnog stava, obavezuje prevoznika da omogući 

putnicima da nastave putovanje drugim vozilom sa istim kartama. 
 
           Član 45. 

I.   Tokom transporta zabranjeno je: 

a.   ometanje osoblja vozila u obavljanju dužnosti; 

b.   pušenje u vozilu; 

c.   unošenje životinja u vozilo, osim u slučajevima iz člana 42. ove uredbe; 

d.   ulazak u vozilo sa oružjem, osim ovlašćenih lica; 

e.  stavljanje stvari u vozilo koje mogu povrediti, oštetiti, zagaditi, uznemiravati putnike 

ili oštetiti vozilo; 
f.   unošenje zapaljivih materija i eksplozivnih naprava u vozilo; 

g.   ulazak u vozilo u alkoholisanom stanju; 

h. uznemiravanje putnika pevanjem, muzikom, vikom, izrazima i neodgovornim 

ponašanjem. 

i.    bacanje smeća i pljuvanje u vozilu; 



j.  ulazak u vozilo suprotno članu 33.1 ovog pravilnika; 

k. ulazak u vozilo nakon obaveštenja osoblja da nema slobodnih sedišta  

l.  nastavak putovanja putnika koji i nakon upozorenja izvrši neku od radnji navedenih 
u ovom članku. 

 

 

                                     NEREDOVNI PREVOZ – TAKSI 

                                                                            Član 46  

Regulaciju i organizaciju „taksi“ prevoza putnika vrši nadležna direkcija (u daljem tekstu „Direkcija“) u 

skladu sa potrebama javnog prevoza. 

                                                                           Član 47 

Taksi prevoz je neredovni (nelinearni) javni drumski prevoz za koji je cena za rutu unapred poznata i 

utvrđuje se na osnovu taksimetra, prema cenovniku usluga. 

 

                                                                         Član 48 

Taksi prevoz putnika može se obavljati samo vozilima sa 5 (4+1) sedišta koja imaju najmanje četvoro 

vrata. 

                                                                         Član 49 

49.1 Zabranjeno je obavljanje delatnosti taksi prevoza putnika - bez dozvole. 

49.2 Broj dozvola i uslove za licenciranje za taksi prevoz putnika na teritoriji opštine utvrđuje Direkcija 

na predlog (250 dozvola za taksi - broj po dogovoru), dok dozvolu za taksi prevoz putnika izdaje 

nadležna uprava. 

 

                                                                          Član 50 

Taksi prevoz putnika mogu obavljati fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove iz zakona i ovog 

pravilnika. 

 

USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI TAKSI PREVOZA PUTNIKA 

                                                                     Fizičko lice 

                                                                         Član 51 

Pored zakonskih uslova neophodnih za obavljanje delatnosti taksi prevoza putnika, fizičko lice mora 

ispunjavati i sledeće uslove: 

51.1 Da ima vozačku dozvolu za kategoriju "B" 

51.2 Da je vlasnik vozila sa kojim obavlja ovu delatnost 

51.3 Vozilo ne sme biti starije 10-15 godina (sporno) 

51.4. Da je stanovnik opštine Prizren 

51.5 Mora imati najmanje pet (5) godina iskustva kao vozač vozila 

51.6 Mera zabrane taksi prevoza putnika nije izrečena              

        duže od šest (6) meseci 

51.7 Važeće lekarsko uverenje 



51.8 Saglasnost inspektora drumskog saobraćaja 

 

                                                       Pravno lice 

                                                             Član 52 

Da bi prevozio putnike taksijem, pravni operater mora ispuniti sledeće uslove: 

52.1 Da je registrovan u ARBK  

52.2. Da je vlasnik vozila koja ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom 

52.3 Taksisti operatera moraju imati vozačku dozvolu "B" kategorije 

52.4 Da ima sedište u opštini Prizren 

52.5. Da ima svoju lokaciju za vozila sa kojima obavlja taksi delatnost 

52.6 Da ima sistem radio komunikacije 

52.7 Ima na raspolaganju (5-15) vozila u vlasništvu koja moraju biti istog modela i iste  

         boje; 

52.8 Da ima najmanje pet (5) vozača koji ispunjavaju zakonske uslove za taksi prevoz 

52.9 Da ima saglasnost Inspekcije za drumski saobraćaj 

 

                     Privremena obustava delatnosti taksi prevoza putnika 

                                                                               Član 53 

Taksisti mogu privremeno obustaviti delatnost taksi prevoza putnika, u vreme: 

53.1 Korišćenja godišnjih odmora predviđenih u skladu sa zakonima na snazi 

53.2 Stručnog usavršavanja ili obavljanje javnih funkcija. 

53.3 Popravka vozila kojim obavlja delatnost taksi prevoza putnika, u trajanju od 15 dana u toku 

kalendarske godine.   

 

53.4 Pritvor ili izdržavanje kazne zatvora do šest (6) meseci, kao i za vreme trajanja istražnog postupka - 

i to meru zabrane upravljanja vozilom. 

                                      

                                                                                  Član 54 

54.1 Taksista podnosi zahtev za prestanak delatnosti nadležnoj direkciji u roku od pet (5) dana od dana 

utvrđivanja okolnosti iz prethodnog člana. 

 

54.2 Nakon zahteva iz stava 1. ovog člana, taksista je dužan da odmah vrati dozvol za obavljanje 

delatnosti koja će ostati u direkciji sve dok traje privremena mera. 

 

54.3 Taksista je takođe dužan da nastavi sa radom u roku od tri (3) dana od dana prestanka iz razloga 

zbog kojih je odobrena privremena obustava obavljanja delatnosti. 

 

 

 



                               Prestanak obavljanja delatnosti taksi prevoza putnika  

                                                                                 Član 55 

         Taksista prekida delatnost: 

 55.1 Uz zahtev za odjavu za obavljanje delatnosti taksi prevoza putnika. 

55.2 Sa prikazom okolnosti koje su u suprotnosti sa odredbama ovog pravilnika. 

55.3 U slučaju smrti vršioca delatnosti. 

                                                                                 Član 56 

Vozač taksi vozila je dužan da u slučaju prekida obavljanja delatnosti vrati nadležnoj direkciji dozvolu 

za obavljanje ove delatnosti. 

                                                                               Član 57 

57.1 Delatnost operatera za obavljanje taksi prevoza putnika prestaje brisanjem iz registra. 

57.2 Operater je dužan da vrati licencu relevantnoj direkciji u slučaju iz stava 60.1. 

 

 

Vozilo za prevoz putnika - taksi 

                                                                              Član 58 

58.1 Vozilo za obavljanje taksi prevoza putnika (u daljem tekstu: taksi vozilo), pored uslova utvrđenih 

zakonom, mora ispunjavati i sledeće uslove: 

 

58.1.a Da ima najviše pet (5) sedišta, uključujući sedište vozača 

58.1.b Da ima najmanje četvoro (4) vrata 

58.1.c Da ima četvorotaktni motor, snage najmanje 36,8 KV 

58.1.d Da taksimetar bude u redovnom tehničkom stanju, sertifikovan i plombiran prema uslovima                             

            utvrđenim taksimetrom i postavljen na način da je evidentirani iznos novca                                             

vidljiv (izbalansiran), putnicima za svaku godinu. 

 

58.1.e Grejanje i hlađenje da bude tehnički ispravno. 

58.1.f  Da ima znak "TAXI" ili "RADIOTAXI" na vozilo i da tokom noći                              

            bude osvetljen, i dimenzija 500 X 120 X 80 mm u žutoj boji i crnim slovima.                

            Znak sadrži grb opštine, natpis TAXI za fizička lica i RADIOTAXI za           

            pravnog operatera, registarski broj taksi vozila. Komplementarni znakovi su postavljeni na      

            desnoj strani vetrobranskog stakla i na levoj strani zadnjeg vetrobranskog stakla vozila.  

58.1.g  Vozilo mora biti čisto i bez oštećenja. 

58.1.h  Reklame i različiti natpisi (ako ih ima) ne bi trebali biti na površini prozora na                                               

             prednjem i zadnjem delu vozila, kao i da stakla ne bi trebala biti zatamnjena. 

58.1.i Da ima aparat za gašenje požara, prikačen na vidljivom i pogodnom mestu. 

58.1.j Knjigu faktura namenjenih taksi - uslugama sa kopijama. 

58.1.k Vozilo mora biti tehnički ispravno za prevoz putnika i mora biti obavljen tehnički pregled    

           svakih šest (6) meseci. 

 



                                                                           Član 59  

 Taksi vozila ne mogu prevoziti:  

  59.1 Decu mlađu od 6 godina bez pratnje, osim ako se roditelj ili staratelj ne dogovori     

   pismeno sa taksistom kome je poverio dete da ga preveze do određenog mesta. 

 59.2 Lica pod uticajem alkohola ili droga i lica sa zaraznim bolestima. 

59.3 Osobe koje bi u svojoj odeći oštetile ili zagadile unutrašnjost vozila. 

59.4 Mrtva tela 

59.5 Mrtve životinje 

59.6 Materijale: eksplozivne, radioaktivne, otrovne, infektivne, lako zapaljive i druge materijale    

      koji zbog svojih svojstava mogu predstavljati rizik po sigurnost i zdravlje ljudi ili    

      mogu uzrokovati drugu štetu. 

       

                                                                         Član 60  

60.1 Vlasnik taksi vozila koji nema dozvolu za obavljanje delatnosti taksi prevoza   

      putnika ili znak "TAXI" odnosno "RADIOTAXI" biće isključen iz saobraćaja od       

      strane inspektora drumskog saobraćaja i ovlašćenog policijskog službenika. Vozačka dozvola se 

uzima i registarske tablice vozila u trajanju od 48 sati do 5 dana. Vraćanje saobraćajne knjige                       

i registarskih oznaka vozila vrši se nakon plaćanja obavezne kazne. 

60.2. Rešenje o isključenju taksi vozila iz saobraćaja dostavlja se vozaču na licu mesta. Posledice          

         i troškovi nastali primenom odredbe prethodnog stava ovog člana u celosti snosi vlasnik vozila, 

odnosno vozač. 

 

60.3. Ulazak i izlazak putnika iz taksi vozila ne može se vršiti na autobuskim             

        stajalištima. 

59.4. Kada vozač taksi vozila ne obavlja taksi prevoz putnika, odnosno kada koristi     

         taksi vozilo za sopstvene potrebe, dužan je da skine oznaku sa krova vozila    

         “TAXI” ili “RADIOTAXI”. 

60.5. Taksi vozila registrovana za taksi prevoz putnika na teritoriji drugih opština  

         mogu obavljati prevoz putnika u opštini Prizren u slučaju kada dovoze putnike iz  

         drugih opština, ali u povratku, ne usuđuju se uzeti nove putnike, a mogu samo  

         vrati putnike koje su doveli. 

60.6 Taksi vozila ne mogu prevoziti više putnika od broja sedišta  

        registrovanih za vozilo, niti se kasnije može ugraditi veći broj sedišta  

        od onih koja su registrovana. 

 

                           LOKACIJE – TAKSI STANICE VOZILA 

Član 61 

61.1 Lokacija taksi vozila je saobraćajna površina, namenjena za stajanje   

        taksi vozila tokom rada njihovih vozača. 

61.2 Lokacija taksi vozila je označena horizontalnim i vertikalnim saobraćajnim  

        znacima, na vertikalnim znakovima označeni su naziv, broj lokacije i broj sedišta. 

       Na parkiralištima ne bi trebalo biti više vozila nego što je označeno    

       za taksi vozila. 



Član 62 

O održavanju taksi stajališta, postavljanju i održavanju saobraćajnih znakova brine operater 

kome su povereni ovi poslovi. 

 

Član 63 

Lokacije, broj, način korišćenja, pravila i broj taksi vozila na lokacijama utvrđuje komisija koju 

imenuje gradonačelnik opštine u saradnji sa udruženjem operatera "TAXI" i "RADIOTAXI". 

 

Član 64 

64.1 Na taksi stajalištima vozila se postavljaju po redosledu dolaska. 

64.2 Vozač taksi vozila je dužan da bude u blizini svog vozila tokom vremena dok  

        stoji na taksi stajalištu. 

64.3 Vozaču taksi vozila nije dozvoljeno da lično ili preko posrednika nudi usluge prevoza i da 

započne prevoz van lokacije taksi vozila. 

64.4 Vozač taksi vozila može preuzeti putnike izvan taksi parkinga    

        na mestima gde nije zabranjeno parkiranje i zaustavljanje vozila, samo na zahtev  

        putnika. 

64.5 Vozač taksi vozila ne sme da boravi i preuzima putnike na stajalištima  

        javnog prevoza putnika (autobuska stajališta, na autobuskim stanicama     

        i na području ovih stajališta na udaljenosti od 50-100 metara od stajališta  

        ili stanica sa obe njegove strane), predstavljen saobraćajnim znakom. 

 

                                             PREVOZ TAKSI VOZILOM 

 Član 65 

65.1 Vozač taksi vozila je dužan da primi na prevoz svakog putnika  

       u granicama raspoloživih sedišta, kao i putnikov prtljag u granicama veličine i nosivosti     

        prtljažnog prostora, osim putnika i predmeta iz čl.61.     

        ove uredbe. 

65.2 Vozač taksi vozila je dužan da se prema putnicima ponaša pažljivo i na pristojan  

        način. 

 

Član 66 

         Taksista je dužan da započne prevoz: 

66.1 Sa stajališta  

66.2 Prema telefonskom pozivu 

66.3 Po javljanju radio veze 

 



Član 67 

67.1 Prevoz taksi vozilom počinje ulaskom putnika u vozilo. 

67.2 Vozač taksi vozila je dužan da aktivira taksimetar kada putnici  

        uđu u vozilo. 

                                                                       Član 68 

Vozač taksi vozila dužan je da prevoz obavi javnim putevima kojima putnik zahteva, odnosno 

najkraćim putem do mesta gde putnik zahteva. 

 

Član 69 

69.1 Vozač taksi vozila je dužan da dozvolu za obavljanje  

       delatnosti taksi prevoza stavi na vozilo u toku putovanja tako da bude  

       vidljiva putniku. 

69.2 Vozač taksi vozila je dužan da tokom putovanja  

       bude doteran (čist sa negovanim brkovima i bradom ako ih nosi  

        i čiste odeće). 

 

69.3 Taksista tokom rada ne može da nosi kratke pantalone  

       sa prevlakom bez rukava ili bez košulje i mora da nosi  

       cipele, patike (patike ili sandale ali sa čarapama). 

 

         NAKNADA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA PUTNIKA  

        Član 70 

70.1 Naknada za obavljanje taksi prevoza putnika utvrđuje se prema cenama  

       usluga i plaća se u iznosu koji pokazuje taksimetar na mestu dolaska putnika. 

70.2. U visini naknade za obavljanje taksi prevoza putnika uračunava se i 

        transport prtljaga. Taksista je dužan da priloži račun za izvršenu  

        uslugu. 

70.3 Predlog cenovnika iz stava 1. ovog člana utvrđuje nadležna direkcija uz  

        konsultaciju sa Udruženjem taksi prevoznika putnika, a odluku donosi  

        gradonačelnik opštine. Cena mora biti postavljena na vidljivom mestu unutra  

        vozila. 

 

70.4 Cena prevoza na rutama dužim od - -------- može se ugovoriti                               

       uz slobodan dogovor pre početka prevoza, bez aktiviranja taksimetra. 

 

Član 71 

71.1 U slučaju nemogućnosti obavljanja započetog taksi prevoza, vozaču vozila  

        pripada nadoknada polovine iznosa koji je taksimetar pokazao u trenutku  

        prekida prevoza. 



72.2 Vozač taksi vozila je dužan da u slučaju iz prethodnog stava u okviru mogućnosti  

       obezbediti drugo vozilo za nastavak prevoza putnika do mesta  

       koje su odredili putnici. 

 

Član 72  

72.1. Za preuzimanje drugih putnika u toku prevoza do naznačenog mesta odlučuje  

        putnik koji je počeo da koristi taksi prevoz uz saglasnost sa TAKSI vozačom. 

72.2. Ako putnik koji je primljen tokom putovanja nastavi da koristi taksi prevoz  

        čak i nakon određenog mesta putnika, koji je počeo koristiti taksi prevoz,  

        nastavak putovanja do udaljenosti od 100 metara ne smatra se početkom korišćenja  

        taksi prevoza. 

 

Član 73 

Ako više putnika istovremeno koristi taksi prevoz do istog naznačenog mesta, naknadu za taksi 

prevoz srazmerno plaćaju putnici koji koriste taksi prevoz. 

 

 

USLUGA ŠLEP TRANSPORTA (PAUK) 

 

Član 74 

74.1 Usluga prevoza sa „paukom“ podrazumeva vuču – odnošenje vozila na kojima je zabranjen 

parking, gde se saobraćajna nezgoda dogodila ili koja su u drugim slučajevima napuštena i 

njihovo odnošenje u tu svrhu. 

 

74.2 Mesto, lokaciju za ostavljanje vozila iz prethodnog stava utvrđuje opština                   

       Prizren. 

74.3 Način organizovanja prevoza vozila sa "paukom" utvrđuje Direkcija                     

        javnih službi. 

74.4 Vuča – prevoz vozila vrši se po nalogu i pod kontrolom policije i  

        saobraćajne inspekcije, konstatujući stanje vozila pre izdavanja     

        vučne dozvole. 

74.5 Operater transporta "pauk" biće izabran putem raspisanog tendera  

        za obavljanje usluga "pauk" transporta na osnovu najpovoljnijih  

        ponuđenih uslova. 

 

Član 75 

75.1 Opština će zaključiti ugovor sa prevoznikom „pauk” (u daljem tekstu  

      OPERATER - dobitnikom tendera sa kojim će uskoro utvrditi  

      prava i obaveze ugovornih strana). 



75.2 Ugovor iz prethodnog stava se zaključuje na neodređeno vreme, ali ne duže od tri (3) 

godine. 

75.3 Vozilo koje se ne povuče sa određenog mesta u roku od 6 meseci od dana parkiranja  

        na datom mestu postaje vlasništvo Opštine. 

75.4. Opština može prodati vozila iz prethodnog stava putem javnog nadmetanja. 

75.4.1.Sredstva od prodaje vozila prikupljaju se u budžetu opštine ukoliko ih ona zadržava                       

          na svom parkingu. 

75.4.2. Ako je parking za vozila ustupljen privatnom operateru,              

           30 odsto prikupljenih sredstava od prodaje automobila ide opštini, dok                                     

           70 posto ide operateru.  

75.5 Vrednost vozila utvrđuje se preko komisije koju formira načelnik opštine. 

 

Član 76 

76.1 U vreme povlačenja - uzimanje vozila od operatera, osim dokaza o  

        plaćanju, operater mora tražiti dokaz o vlasništvu ili dokaz da je istim  

        upravljao pre blokiranja vozila, odnosno pre nego što je odvučeno na      

         određeno mesto za ležarinu. 

 

76.2 Operater ne sme odlagati puštanje vozila kada vlasnik ili vozač vozila  

        pruži tražene dokaze iz prethodnog stava i izvrši uplatu takse prema  

        odredbama ovog pravilnika. 

 

                USLOVI ZA USLUGE TRANSPORTA "PAUKA" 

Član 77 

                 Usluga "pauk" transporta mora biti licencirana. 

Uslovi za licenciranje su: 

77.1 Da je registrovan za obavljanje paukove službe 

77.2 Da ima najmanje tri (3) vozila za prevoz vozila. 

77.3 Da ima najmanje dvadeset (20) žutih blokada za točkove. 

77.4 Da ima funkcionalan komunikacioni sistem 

77.5 Da pruža uslugu 24/7 nedeljno 

77.6 Da ima dovoljan broj osoblja za obavljanje aktivnosti 

77.7 Da ima parking mesto za parkiranje vozila (dokazuje se posedovnim listom ili  

        ugovorom o korišćenju). 

77.8 Da ima administrativnu kancelariju (sa sedištem u opštini Prizren). 

 

                                                     



Član 78 

         Uslovi za prevozna vozila: 

78.1 Da su registrovana u opštini Prizren. 

78.2 Da su posebno namenjena za transport vozila 

78.3 Da su tehnički ispravna u svakom trenutku 

78.4 Da imaju neophodnu opremu za obavljanje ove aktivnosti 

78.5 Da imaju rotirajuće žuto svetlo na vozilo 

78.6 Da imaju odgovarajuće saobraćajne znakove. 

 

                                                                Član 79 

Uslovi za vozače: 

79.1 Da su registrovani radnici kod operatera 

79.2 Da imaju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije za upravljanje odgovarajućim vozilom 

79.3 Da imaju pomoćnika za prevoz 

 

                                                              Član 80 

Plaćanje za oslobađanje (preuzimanje vozila) 

80.1 Operater će, kao uslov za oslobađanje vozila, naplatiti od vlasnika, vozača vozila 

       naplatu i to: 

      - Za šlep automobila u okviru grada plaćaće se prema naknadi utvrđenoj prema pravnim  

       aktima na snazi. 

      - Šlep kombibusa i džipova u okviru grada plaćaće se prema naknadi prema  

        pravnim aktima na snazi. 

       - Šlep kamiona i autobusa u okviru grada plaćaće naknadau prema pravnim      

        aktima na snazi. 

       - Za šlep vozila sa područja van grada, pored određenih cena, operater se treba     

        platit na osnovu zakonskog akta na snazi. 

      - U slučaju da vlasnik ili vozač vozila ukloni vozilo pre nego što stigne     

        transportno vozilo plaća polovinu utvrđene naknade. 

        - Ako se vozilo ne odvuče u roku od 48 sati nakon ovog vremena, svaka 24 sata biće 

naplaćena prema naknadi koju odredi opština. 

 

80.2 Sve uplate iz prethodnog stava vršiće se preko određene banke, kao prihodi  

        direkcije. 

80.3 Porezi na usluge biće overeni od strane Direkcije za finansije. 

80.4 Za svaku uplatu biće ispostavljena faktura koja će biti redovna i sadržaće sledeće podatke:  



- marku i model vozila  

- registarski broj 

- puno ime, adresa i matični broj vlasnika 

- puno ime i matični broj osobe kojoj se vozilo oslobađa 

- datum blokiranja vozila 

- datum oslobađanja i mesto oslobađanja (na stajalištu za vozila ili u mestu gde je  

   blokirano) 

 

                                                                  Član 81  

 

81.1 Direkcija će s vremena na vreme proveravati podatke operatera u vezi sa pruženim 

uslugama, opremom i parking prostorom. Direkcija ima pravo da proveri podatke i nakon isteka 

ili raskida ugovora i to u periodu od pet godina. 

 

81.2 Prema zahtevu direkcije, operater je dužan da uskladištene račune donese na arhiviranje   

        u direkcijama. 

 

81.3 Operater dostavlja mesečni račun izrađen prema Uredbi o porezima i naknadama                     

        opštine. 

 

81.4 Operater će u skladu sa Uredbom o porezima i naknadama vršiti mesečne uplate  

        u računovodstvu prometa koje je odredila opština. 

 

                                                                   Član 82 

        U slučaju kršenja neke od odredbi ovog pravilnika, direkcija zadržava 

       pravo na raskid ugovora, o čemu će operater biti blagovremeno obavešten. 

 

DRUMSKI TRANSPORT ROBE 
 

     Član 83. 

83.1.   Drumski prevoz robe (u daljem tekstu: prevoz robe) obavlja se kao: 

a.   prevoz robe za lične potrebe i b. prevoz robe uz zakup   

      i plaćanje, 

2.    Prilikom prevoza robe, operater u vozilu mora imati sledeća dokumenta: 

a. licencu i  

b. utovarni list. 

 

 
 

PREVOZ ROBE ZA LIČNE POTREBE 
 
 

     Član 84. 

1 .  Zabranjeno je obavljanje prevoza za lične potrebe, a da nije registrovan kao prevoznik      

za isto; 

2. Odredba prethodne tačke ne primenjuje se na nosioca dozvole za prevoz       

tereta u zakup. 
 
 
 
 
 



     Član 85. 

I.  Prilikom registracije delatnosti prevoza robe za lične potrebe mora se navesti naziv i 

priroda delatnosti. 

2.   Registracija neće važiti sve dok podnosilac prijave ne pokaže da se prevoz robe za koji se 
traži registracija može označiti kao prevoz robe  za lične potrebe.  
 

 
     Član 86. 

1.  Prilikom obavljanja prevoza za lične potrebe vozilom od 3,5 do 12 tona veće dozvoljene 

mase vozilo mora imati: 

a.  utovarni list i 

b.  dokaze, kojima se može dokazati da se radi o prevozu robe za lične potrebe. 



                           

                            TRANSPORT ROBE POD ZAKUP I PLAĆANJE 
 
 

      Član 87. 

1 .  Prevoz robe pod zakup i plaćanje vrši se na osnovu zaključenog Ugovora između     

zakupodavca transportnog vozila i zakupca, koji ugovara prevoz robe. 

 

2.  Prilikom prevoza robe pod zakup i plaćanje, prevoznik u vozilu   

       treba imati: 
 

a.   utovarni list i 

b.   ugovor između zakupca i zakupodavca. 
 

 

NADZOR 

 

     Član 88. 

1. Nadzor nad gradskim i prigradskim drumskim saobraćajem na teritoriji opštine vrši 

nadležna Direkcija Inspektorata - Sektor saobraćajne inspekcije. 

2.   Saobraćajna inspekcija je ovlašćena da: 

a.  da vrši kontrolu drumskih prevoznika za obavljanje ove delatnosti u skladu sa 

odredbama ovog pravilnika, na osnovu licenci i dozvola, da proverava identitet 

prevoznika, vozačkog osoblja i drugih lica odgovornih za obavljanje prevoza; 

b.  da naloži otklanjanje propusta i nedostataka u pogledu ispunjavanja uslova 

utvrđenih ovom uredbom za obavljanje prevoza putnika i robe; 

c. da isključi iz prometa vozilo kojim se prevoz obavlja suprotno odredbama zakona i 

ove uredbe, dodeli parking mesto, uzme prometnu dozvolu i registarske tablice u 

trajanju od 48 sati, 

3.   Ako je istom prevozniku izrečena mera obaveza novčana kazna              

       po drugi put, iz razloga definisanih u stavu 2. tačke C ovog člana, vozilo će    

      biti isključeno iz prometa do 5 godina. 

4.   U slučaju isključenja taksi vozila, istom se oduzima znak "TAXI"  

         - "RADIO TAXI" i saobraćajni registarski broj. 

5.   Po isteku roka mere iz stava 2. tačka C i stava 3. ovog člana, inspektor vraća primljena 

dokumenta i registarske tablice operateru, sam ili preko organa koji ih je izdao. 
 

     Član 89. 

Kada inspektor isključi vozilo iz prometa, donosi odluku da se zabranjeno vozilo, o trošku 

nosioca dozvole, pošalje na određena mesta za ove slučajeve. 
 

     Član 90. 

1. Protiv odluke inspektora drumskog saobraćaja može se podneti zahtev za preispitivanje 

odluke ili prigovor Ministarstvu, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. 

2.   Zahtev za preispitivanje odluke upućuje se Direkciji za inspekcijske poslove - Sektoru 

inspekcije drumskog saobraćaja, a žalba se upućuje direktno Ministarstvu. 

3.   Žalba ne odlaže izvršenje odluke. 

 

 

 

 



  KAZNENE MERE 
 
 
                                                                 Član 91. 

1.  Novčanom kaznom od 500 do 2.500 € kazniće se za prekršaj prevoznik, odnosno drugo 

pravno ili fizičko lice, ako: 

a.   obavlja delatnost gradskog javnog prevoza bez dozvole (član 6); 

b.   obavlja delatnost javnog prevoza putnika bez dozvole i reda          

      vožnje (član 8). 

2.   Ako prevoznik, odnosno drugo pravno ili fizičko lice ponovi 

isti prekršaj, osim novčane kazne, izreći će se i zaštitna mera prestanka obavljanja 

saobraćajne delatnosti u trajanju od 6 do 12 meseci. 
 

   Član 92. 

1 .  Prevoznik se kažnjava novčanom kaznom od 500 do 2.500 €       

odnosno drugo pravno lice, ako: 

a.   ne održava liniju prema validiranom i registrovanom redu vožnje                 
       (član 12); 

b. menja red vožnje, privremeno prekida transport i  

   ne prijavljuje prekid (članovi 13.1 i 13.3); 

c.   ako ne odredi cenu karte i ne postavi je u autobus ili se ne 

 pridržava toga (član 16); 

d.   vrši specijalni prevoz putnika suprotno članu 18; 

e.   vrši prevoz za lične potrebe suprotno članu 19.; 

f.    postupa suprotno članu 14.1; 

g.   postupa suprotno članu 20; 

h.   postupa suprotno članu 36.1; 

2.   Za iste prekršaje koje prevoznik, odnosno pravno ili fizičko lice                            

    ponovi, osim novčane kazne, biće izrečena i zaštitna mera prestanka      

     obavljanja transportne delatnosti, u trajanju od 6 do 12 meseci. 
 
                                                                  Član 93. 

1.   Prevoznik može biti kažnjen novčanom kaznom od 150 do 300 €: 

a.    ako vozačko osoblje nije opremljeno odećom (službena uniforma, član 34); 

b.   ako ne postupi prema odredbi člana 20. 

2.   U slučaju prekršaja iz tačke 1. ovog člana kažnjava se i odgovorno lice   

    prevoznika, kaznom od 75 do 120 €: 

 
 

      Član 94. 

1.   Prevoznik se prekršajno kažnjava novčanom kaznom od 150 do 500 € 

a.   ako obavlja prevoz vozilima, koja ne ispunjavaju uslove iz                     

    člana 31; 

b.   ako ne postupi prema odredbi člana 32.; 

c.   ako putniku ne izda kartu (član 37.); 

d. ako prevozi ljude, robu ili životinje, suprotno članu 44; 

e.   ako ne postupi prema odredbi člana 43. 

2. U slučaju prekršaja iz tačke 1. ovog člana kažnjava se i odgovorno lice                          

prevoznika, kaznom od 75 do 120 €. 

     



     Član 95. 

Vođa ekipe vozila se prekršajno kažnjava, obaveznom novčanom kaznom od 50€, ako 

postupi suprotno članu 31. stav 2. i članovima:  32,33 i 34. 
 

     Član 96. 

Prevoznik se prekršajno kažnjava novčanom kaznom od 100 do 300 €, ako postupi suprotno 

članu 21. 
 

     Član 97. 

Putnik se prekršajno kažnjava, sa novčanom kaznom od 50 do 100 €, ako postupi suprotno 
odredbama čl. 36, 38, 41, 42 i 45. 

 
     Član 98. 

Ukoliko vozač putničkog taksija prevozi putnike suprotno odredbama člana 49. tačka 1. 

kazniće se obaveznom kaznom od 100 eura. 

 

    Član 99 

Novčanom kaznom od 100 eura kazniće se vozač taksi vozila ako ne postupi u skladu sa 

članom 56, 58, 64 tačka 1, 2, 3, 5, članom 65, 68, 70. 

 

                                                                   Član 100 

100.1 Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura kazniće se za prekršaj vozač taksi vozila, ako: 

       1.1. Prevozi putnike suprotno odredbama člana 59.; 

       1.2. Nije u sopstvenom vozilu dok je parkirano i ne parkira       

         vozilo prema redu dolaska; 

1.3 Nudi taksi prevoz van lokacije taksi vozila, član 64. tačka 3.   

lično ili preko posrednika. 

      1.4 Postupi suprotno članu 64 stav 5 i članu 65 

  1.5. Ne obavlja taksi prevoz na rutama koje putnik odredi, odnosno    

        najkraći put; 

1.6 Naknadu za izvršeni prevoz naplaćuje u znatno većem iznosu od iznosa koji pokazuje 

taksimetar, član 70.; 

1.7 Postupi suprotno članu 73 

 

100.2 Za prekršaje iz stava 1. tač. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ovog člana izriče se  

            zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od šest  

           (6) meseci - do jedne (1) godine. 

 

 

 

 

                                                                   Član 101 

1. U slučaju da pravni operater ne postupi u skladu sa odredbama člana 52 stav 2, člana 57 

stav 2, člana 58, 61 stav 2, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 evra. 

2. Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice pravnog operatera 

novčanom kaznom od 100 eura. 

 

                                                      Član 102  

Kazniće se prevoznik obaveznom novčanom kaznom ukoliko postupi suprotno članu 83 

stav 2, članu 84 i članu 87 stav 2. 



 

                                                                 Član 103 

             Obavezne kazne za prekršaje izriče saobraćajni inspektor. 

 

  
 

  PRELAZNE,  UKIDAJUĆE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
      Član 104 

Prevoznici su dužni da svoje akte usaglase sa odredbama ove uredbe u roku od 6 meseci od 

dana stupanja na snagu ove uredbe. 
 
 

     Član 105. 

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o organizaciji transporta u opštini 

Prizren broj 01/011-30 od 23. novembra 2006. godine. 
 
                                                                 Član 106. 

Ova Uredba stupa na snagu 15 dana nakon registracije u Kancelariji za protokol Ministarstva 
administracije lokalne samouprave, kao i 7 dana od objavljivanja na zvaničnom sajtu opštine 
Prizren. 

 
 
 

                                                                                            PREDSEDNICA SKUPŠTINE,  

 

                                                                                                       Antigona Bytyqi 

https://www.youtube.com/watch?v=YxMSHxCH1qI
https://www.youtube.com/watch?v=YxMSHxCH1qI
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 03/L-040 sayılı Yerel Özyönetim Yasasının 12. maddesinin 12.2 paragrafının c 
bendi 58. maddesinin h bendine göre ("Kosova Cumhuriyeti Resmi Gazetesi", 28115, 
Haziran 2008), 16 Mayıs 2013 tarihli ve 04/L - 179 sayılı Karayolu Taşımacılığı Kanunu, 5 
Ağustos 2016 tarihli 05/L-088 sayılı Karayolu Trafik Kuralları Kanunu'nun 6 ve 15. 
maddeleri, 2. paragrafı ile 25. 15 Ekim 2008 tarih ve 01/011 – 5643 sayılı Prizren Belediye 
Tüzüğü'nün a bendi, Prizren Belediye Meclisi aşağıdaki maddeleri onayladı: 
 

 

 

 

YÖNERGE  No.______ 

 
 

 

PRIZREN BELEDIYESI BÖLGESININ KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 

HAKKINDA 

 

 

GENEL HÜKÜMLER 
 
 

             1. Madde  

Bu Yönetmelik, Prizren Belediyesi (bundan böyle "Belediye" olarak anılacaktır) sınırları 

içinde, belirli yollarda halk otobüslerinin kullanımına izin veren veya yasaklayan, 

yolcuların (taksi, mite hizmeti) ve malların düzenli karayolu taşımacılığı faaliyetinin 

gerçekleştirilmesini tanımlar; yolcu alma ve bırakma ve yolcu taşımacılığı ile ilgili diğer 

hususlar; kayıtların oluşturulması ve muhafaza edilmesi (tutulması) ve bunların 

denetlenmesi; yolcu bagajlarının veya diğer eşyaların taşınması; ayakta yolcuların 

taşınmasını, halk otobüslerinin (iç veya dış) ekipman ve araçlarının, durak noktalarının ve 

otobüs hatlarındaki durakların düzenlenmesi veya yasaklanması; halk otobüsleri içinde 

veya dışında yapılan duyuru, işaret ve reklamların düzenlenmesi. 
 
                     2. Madde 

Prizren Belediyesi bölgesi içinde mal ve yolcu konusundaki  kara yolu taşımacılığının 

düzenlenmesini Kamu Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir. 
 

3. Madde  

1. Prizren Belediyesi ilgili Müdürlüğün yönlendirmesi ile: 

• Belediye sınırları içinde güvenli, verimli ve ekonomik ulaşım hizmetlerinin 

geliştirilmesine yönelik politikaları tanımlar; 

• Taşıma Planını hazırlar ve gerektiğinde değiştirir; 

• Ulaştırma Planını, yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş yıl içinde değiştirir; 

• Planı veya değiştirilmiş Planı yayınlar ve bir kopyasını karayolu taşımacılığı için 

yetkili Bakanlığa (bundan böyle "Bakanlık" olarak anılacaktır) gönderir. 

 

2. Plan, Kosova'da ulaşımın genel gelişimi politikasına uygun olmalıdır. 
 
 

  4. Madde 

Belediye sınırları içinde taşımacılık faaliyetleri yürüten ulaşım işletmecileri 
aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür: 



 

• teknik olarak iyi durumda olan ulaşım araçlarını kullanın; 

• taşıma faaliyeti için her araç için kayıt ve belgeleri düzenli olarak tutmak; 

• istatistiki kanıtları ilgili kurumlarca onaylanan formlara göre doldurun ve kanunun 
belirlediği şekilde rapor edin; 

• Karayolu Taşıma Kanununda öngörülen taşıma araçlarında ilgili belgeleri 
bulundurmak. 

 
                                                   

                                                               5. Madde  

Düzenli toplu taşıma hizmeti veren taşıma işletmecisi, özel kurallara göre taşımadan muaf 

olmayan her türlü yolcu veya eşyanın taşınmasını üstlenmek zorundadır. 
 
                         

                                                               6. Madde  

Yolcu ve eşya karayolu taşımacılığı faaliyeti bir lisans temelinde gerçekleştirilir. 
 
                                                                 

                                                                 7.Madde   

. 

1. Yolcu toplu taşıma işletmecisi, kendisine izin ve seyahat emri verilmeden faaliyette 

bulunamaz. 

2. Lisans aşağıdakiler için gereklidir: 

a. düzenli yolcu taşımacılığı, 

b. yolcu taksi taşımacılığı, 

c. eşya taşımacılığı ve 

d. kargo terminalleri (kargo istasyonları). 

3. Ambulanslar, itfaiye araçları vb. için lisans gerekli değildir. 

 

 

                                      YOLCULAR İÇİN KARA YOLU TAŞIMACILIĞI  
 

         8. Madde  

1. Belediye sınırları içinde karayolu yolcu taşımacılığı şu şekilde yapılır: 

a. yolcuların otobüsle düzenli şehir içi ve şehir içi-banliyö taşımacılığı, 

b. ücretsiz yolcu taşımacılığı 

c. yolcuların taksi taşımacılığı ve 

d. kişisel ihtiyaçlar için ulaşım. 

2. Otobüsle düzenli şehir içi ve şehir içi-banliyö yolcu taşımacılığı ve taksi yolcu 

taşımacılığının koordinasyonundan ve düzenlenmesinden ilgili müdürlük sorumludur. 

 

 

 

 

9. Madde  

 

1. Otobüsle düzenli yolcu taşımacılığı, önceden tanımlanmış ve onaylanmış seyahat 



sırasına, belirli ilan edilen fiyata ve diğer taşıma koşullarına göre belirli 

güzergahlarda (hatlarda) gerçekleştirilir. 

2. Belediye hatları, belediye sınırları içindeki iki veya daha fazla yerleşim yerini birbirine 

bağlayan hatlardır. 

 
 
 

 
    10. Madde  

1. Belediye, yolcular için toplu taşımayı düzenler ve düzenler. 

         

2. Belediye, yolcu taşımacılığının karşılıklı düzenlenmesi için diğer belediyelerle 

anlaşmalar yapabilir. Anlaşma, Bakanlık tarafından onaylandığı takdirde bağlayıcıdır. 
 

   11. Madde  

                                                      Yolculuk Sıralaması 

1. Seyahat sırası, Belediye sınırları içinde karayolu taşımacılığında düzenli ulaşım 

faaliyetinin uygulanması için aşağıdakileri içeren unsurları belirler: 

a. taşıyıcının adı, 

b. ilişki 

c. taşıma tipi, 

d. durakların sırası ve başlangıç noktasından uzaklıkları, 

e. her istasyonda ve durakta kalkış saati ve varış saati, 

f. hattın tutulduğu süre, 

g. seyahat emrinin geçerlilik süresi. 

 

1. Seyahat emri bir yıl geçerlidir. 

 
 

12. Madde  

     Taşıyıcı, taşımayı usulüne uygun ve usulüne göre yürütmekle yükümlüdür. 

      seyahat emri, tasdikli ve ilgili Müdürlükte kayıtlıdır. 

 

13. Madde 

1. Taşıyıcı, seyahat emrinin yürürlüğe girdiği günden itibaren 3 gün içinde düzenli şehir içi ve 

şehir içi-banliyö yolcu taşımacılığı faaliyetine başlamakla yükümlüdür ve seyahat emri 

sona erene kadar kesintiye uğratılamaz. 

2. Bu maddenin 1. paragrafı dışında, taşımayı imkansız hale getiren olağanüstü haller 

nedeniyle, taşımacı faaliyeti geçici olarak durdurabilir. 

     düzenli kentsel ve kentsel-banliyö ulaşım faaliyetinin 

3. Kesinti için, bu maddenin 2. paragrafından itibaren, taşıyıcı, taşıyıcının talebini kabul veya 

reddetme kararını verecek olan Müdüre bir talepte bulunmak zorundadır. 

4. Taşıyıcı, Müdürlüğün izni olmadan, kayıtlı ve tasdikli seyahat talimatına göre hat üzerinde 

düzenli taşıma faaliyetini kesemez (askıya alamaz). 
 

14. Madde  

1.   Taşıyıcı sırasını değiştiremez veya kiralık olarak veremez. 



2.   Taşıyıcıların sıra değişimi sadece Müdürlük tarafından yapılabilir.                                 . 

3.   Seyahat belgesinde belirtilen taşıyıcının adı, bu adla aynı olmalıdır. 

     otobüs sirkülasyon kitapçığında ve otobüsün beraberindeki diğer belgelerde belirtilmiştir.  

 

15. Madde  

I     Müdürlük taşıyıcı sırasını şu koşullarda iptal edebilir: 

a. a. yetkilendirme tarihinden itibaren 3 gün içinde faaliyete başlamaz;  

b.  Müdürlüğün onayı olmaksızın bir takvim ayı içinde 3 kez hat hareketini 

gerçekleştirmezse; 

c. Müdürlüğün onayı olmaksızın, hattın hareketine geçici olarak ara verir, sırasıyla 

12 kez sefer emri uzatma süresi içinde hattın bakımını yapmazsa, 

 

2. İptal edilen hatlar ve kalkışlar ücretsiz kabul edilecek olup, bunların tahsisi prosedürüne 

tabidir. 

3. Taşıma işleticisi, seyahat sırası ve yönündeki değişikliği, taşımanın izinli hat üzerinde daha 

önce Müdürlükçe onaylanmış geçici veya kalıcı olarak durdurulduğunu basın veya diğer 

bilgilendirme araçlarıyla duyurmakla yükümlüdür. 
 

16.Madde  

1. Taşıyıcılar, o güzergahta çalışan otobüse konulması gereken fiyat listesini belirler. 

 

2. Otobüs personeli, hizmetler için yalnızca bu maddenin 1. paragrafında belirtilen fiyat 

listesine göre ödeme alır. 

 

17. Madde  

1. Kanunla belirtilen özel izinli kişiler dışında, otobüsteki her yolcuya bir bilet verilmelidir. 

Bilet, taşıyıcının satışını emanet ettiği otobüs veya diğer ilgili yerlerden satın alınır. 

 
 

     ÖZEL TAŞIMACILIK 

                                                             18. Madde  

1. Özel yolcu taşımacılığı, diğer yolcular hariç, belirli yolcu gruplarının belirli bir ilişki içinde 

ve özel izne dayalı olarak taşınmasıdır. 

 

2. Özel yolcu taşımacılığı aşağıdakilerin taşınmasını gerçekleştirir: 

a. öğrenciler ve öğrenciler ikamet yerinden okul kurumuna ve tam tersi ve 

 

b. ikametten işe ve tam tersi işçiler. 

 

3. Özel taşıma izinleri şunları içerir: 

a. ilişki, 

b. yolcu listesi, 

c. Taşıma ücreti, yolcuların alınıp bırakılacağı yerler ve 

d. taşımanın gerçekleştirildiği süre. 

 

4. Özel taşımacılığın ifasına ilişkin sözleşme, taşıma operatörü olarak kayıtlı olan taşıyıcı ve 

yolcu grubu için hizmet müşterisi tarafından yapılır. 

 

5. Bu maddeye göre taşıma izni Prizren Belediyesi Kamu Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 

verilir. 



 

6. Kişisel ihtiyaçlar için yolcu taşımak için kullanılan otobüsün koruyucu camının sağ alt 

köşesinde "Özel taşıma" ibaresi yer almaktadır. 

 

 

     ÖZEL İHTİYAÇLAR İÇİN TAŞIMACILIK  
 

 19. Madde  

1. Taşıma işletmecisi, diğer gerçek/tüzel kişi ve taşıma aracının sahibi olan vatandaş, 

taşımayı kendi ihtiyaçları ve çalışanlarının veya faaliyetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili diğer 

kişilerin taşımasını gerçekleştirebilir. tatile veya eğlenceye gittiklerinde işçi ailelerinin 

üyelerinin taşınması. 

2. Kişisel ihtiyaçlar için yolcu taşımacılığı, bu yönetmelik anlamında, aynı zamanda 

aşağıdaki kişilerin taşınması olarak kabul edilir: 

a. otel işletmeleri, otel faaliyetlerini yürüten diğer tüzel ve gerçek kişiler; 

b. hastaları taşıyan sağlık ve sosyal koruma kurumları; 

c. turist acentaları, turistik faaliyetlerde bulunan diğer tüzel ve gerçek kişiler ve özel 

bir taşıma sözleşmesi temelinde, turist gruplarını yolcu kabul etmeden ve yol 

boyunca bırakmadan; 

d. öğrencileri, öğrencileri, öğretim görevlilerini veya üyelerini taşıyan kültür, spor 

dernekleri ve diğer dernekler; 

e. adayları çalışmaları sırasında araç kullanma konusunda eğiten sürücü okulları; 

p. özel hizmetler gerçekleştiren ulaşım operatörleri veya işçiler; 

g. havaalanı hizmet operatörleri veya hizmetlerinin havaalanına yönelik diğer 

dernekleri ve bunun tersi de geçerlidir. 
 

20. Madde 

1. Kişisel ihtiyaçlar için taşımacılığın gerçekleştirildiği otobüste, mal sahibi (taşıyıcı) 

tarafından onaylanmış, işçi veya diğer kişilerin sicili doldurulmalıdır; 

2. Kişisel ihtiyaçlar için yolcu taşımak için kullanılan otobüsün koruyucu camının sağ alt 

köşesinde "Kişisel ihtiyaçlar için ulaşım" ibaresi yer almaktadır. 

 
 

                               

TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN ŞARTLAR 

 

21. Madde  

1. Toplu taşımanın gerçekleştirildiği tüm otobüsler, yasal hükümlere göre tescilli ve teknik 

olarak düzenlenmelidir. 

2. Toplu taşıma için kullanılan otobüste şunlar olmalıdır: 

a. yandaki imza, sırasıyla taşıyıcının adı; 

b. koruyucu camın sağ alt köşesine yerleştirilmiş, kalkış saati ve varış saati veya son 

istasyondaki hareket aralığı ile hattın numarası; 

c. görünür bir yere yerleştirilmiş seyahat tarifesi ve ulaşım fiyat listesi ve sigara içme 

yasağına ilişkin ibare, 

d. her şehir içi ve şehir içi-banliyö hattı otobüsünün engelliler için erişimi olmalıdır. 

3. Otobüs, kanunla tanımlanan tüm hijyenik-teknik koşulları karşılamalıdır. 

4. Otobüs düzenli olarak yolcu taşımadığında, koruyucu camın sol köşesine ilgili "Garaj" veya 



"Kusur" yazısı yerleştirilir. 

5. Kış mevsiminde, belirlenen hat üzerinde çalışmaya başlamadan önce otobüs, 

    ısınıyor. 

 

22. Madde 

Lineer trafikte, şehir içi toplu taşıma, her gün ve yıl boyunca veya yılın belirli bir döneminde 

sabit hatlarla gerçekleştirilir. 

 

                                                                     23. Madde 

Şehir içi ve şehir içi banliyö yolcu taşıma hatlarının otobüsleri, Yerel Ulaşım Planına göre 

hareket etmeden önce kapılarını açıyor. 

 

                                                                    24. Madde 

I. Yolcuların giriş ve çıkışları, seyahat sırasına göre belirlenen ve kaydedilen otogar ve 

duraklarda yapılır. 

2. Taşıyıcı, seyahat emrinde kayıtlı tüm duraklarda durmakla yükümlüdür. 

 

25. Madde 

Müdürlük, şehir içi ve şehir içi-banliyö ulaşım hizmetlerinin yürütülmesine yönelik istasyon 

sayısını belirler. 

 

26. Madde 

Otobüs durakları ve sürekli tarifeli güzergahlar üzerindeki duraklar Müdürlük tarafından 

atanır. 

 

27. Madde 

1. Şehir içi ve şehir içi-banliyö hatlarındaki istasyon ve duraklar düzenlenmeli ve 

işaretlenmeli, aracı durdurmak için uygun trafik yüzeylerine, yolcuların giriş ve çıkışlarına 

yönelik duraklara ve trafik işaretlerine sahip olmalıdır. 

2. Halka açık yollarda, aracı durdurmak için durma yeri prensip olarak yol şeridinin dışında, 

yolun ayrı bir bölümünde yapılmalıdır. 

3. Yolda veya konutta yolcuların araçtan giriş ve çıkışlarında kullanılan yüzey, inşaat 

standartlarına uygun olarak kaplanmalıdır. 

 

28. Madde 

1. İstasyon ve durakların düzenlenmesi, bakım ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili 

Müdürlük ilgilenir. 

2. Müdürlük, daha iyi bir organizasyon ve trafik güvenliği yararına olması halinde, yeri 

değiştirebilir veya istasyonu devredebilir ve durabilir. 

 

29. Madde 

Sirkülasyon aralığı 15 dakikadan uzun olan hatlardaki istasyon veya durak, yolcuların 

atmosfer koşullarından korunmasına yönelik kapalı platformlarla donatılmalıdır. 

 

 

 

 

 

ARAÇ YÖNETMELİĞİ 

 

30. Madde 

1. Şehir içi ve şehir dışı trafikte karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlar, 



araç düzenliliğinin teknik ve teknik kullanım koşullarını sağlamalıdır. 

 

2. Araçlar, usulüne uygun olarak imzalanmış ve doldurulmuş bir seyahat talimatına sahip 

olmalıdır. 

 

31. Madde 

1. Şehir içi ve şehir içi-banliyö trafiğinde karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan her araç, 

işlevsel bir yangın söndürücü, manuel eczane, tehlike durumunda camları kırmak için bir çekiç 

ve diğer ekipmanlarla donatılmalıdır. 

2. Araçların iç kısımlarında, araçta düzen için önemli yazılar, özel yolcu kategorileri için 

koltuklar ve giriş ve çıkış kapısı levhaları yerleştirilmelidir. 

3. Karayolu yolcu taşıma araçlarına fotoğraf ve etik dışı nitelikteki diğer nesnelerin 

yerleştirilmesi yasaktır. 

 

 

İSTASYONLARDA, DURAKLARDA VE ARAÇLARDA SİPARİŞ 

 

                                                                    32. Madde 

1. Araçlar mutlaka tüm duraklarda yani hatlarının duraklarında durmalıdır. 

2. Araç trafik defterinde belirtilen boş koltuklara sahip değilse, araç personeli bu konuda 

yolcuları bilgilendirmekle yükümlüdür. 

 

                                                                     33. Madde 

1. Aracı çalıştırma ve durdurma sinyali araç personeli tarafından verilir. 

2. Araç kapılarını sadece araç personeli açar ve kapatır. 

3. Araç personeli, yolcu giriş ve çıkış kapılarının kapalı olduğunu tespit edene kadar hareket 

sinyali vermeye cesaret edemez. 

 

               34. Madde 

      Araç personeli, mesai saatleri içinde resmi kıyafet (üniforma) giymek ve yolculara karşı 

doğru davranmakla yükümlüdür. 

 

                                                                     35. Madde 

1. Yolcular araca giriş için işaretlenmiş kapılardan girerler ve çıkış için işaretlenmiş kapılardan 

inerler. 

2. Çıkış kapılarından bedensel engelliler, hamileler, 5 yaşına kadar çocuğu olanlar, trafik 

müfettişleri, üniformalı polisler ve özel yetkiye sahip kişiler girebilir. 

 

36. Madde 

1. Ulaşım hizmetlerinden yararlanmak için yolcunun bir seyahat bileti, ön ödemeli bilet veya 

başka bir geçerli seyahat iznine sahip olması gerekir. 

      Yolcu, yetkili kişinin talebi üzerine ilgili seyahat biletini göstermekle yükümlüdür. 

 

37. Madde 

     Toplu şehir ve şehir-banliyö yolcu trafiğinde taşıyıcı, yolcunun seyahat hakkını kazandığı 

seyahat biletini ve bunun için özel bir tazminat ödenmesi durumunda bagaj biletini 

düzenlemekle yükümlüdür. 

 

                                                                    38. Madde 

1. Araçta seyahat bileti bulunmadığı tespit edilen yolcu, yetkili kişinin talebi üzerine bileti ve 

bilet bedelinin on katı tutarında cezayı tazmin etmekle yükümlüdür. 

2. Yolcu, bir önceki paragrafta belirtilen ödemeyi yapmayı reddederse, yetkili kişiye kimliği ile 



ilgili doğru bilgileri vermekle yükümlüdür. 

 

              39. Madde 

     Araç sürücüsü, araçta bulunması gereken hattın güzergahına uymakla yükümlüdür. 

                

                                                                        40. Madde 

1. Lineer yolcu taşımacılığında aracın sürücüsü duramaz – aracı 10 dakikadan daha uzun süre 

kalkış istasyonuna park edin. 

2. Aracın sürücüsü, aracı olduğunu kanıtlamadan aracı çalıştıramaz. 

giriş ve çıkış kapılarını kapattı. 

3. Araç hareket halindeyken kapılar kapalı olmalıdır. 

 
41. Madde 

1. Araca zarar veren veya aracı kirleten yolcu, zararını taşıyıcıya tazmin etmekle yükümlüdür. 

2. Yolcu tazminatı, yani paragrafa göre ödemeyi reddederse 

        ön, araç personeline doğru verileri sağlamakla yükümlüdür. 

       onun kimliği. 

 42. Madde 

1. Yolcu araca şunları koyabilir: el bagajı, monte edilmiş çocuk arabası, 

       kılıf, kayak ve balık tutma kiti ile avcılık veya spor tüfeği. 

 

2. Araçta, yardımcı kısımda resmi köpekler ve refakatçi köpekler girilebilir. 

bardaklarda sepetleri olan kör insanlar. 

 

            43. Madde 

1. Araçta bulunan eşyalar, bulunan eşyaların kısa bir açıklamasını içeren bir sertifika düzenleyen araç 

personeline teslim edilir. Eşyanın sahibi ise seyir halinde bulunamazsa araç personeli derhal taşıyıcının 

ilgili servisine teslim eder. 

 

2. Taşıyıcı, bulunan eşyaları 7 gün içinde polise teslim etmekle yükümlüdür. 

 

                                                                   44. Madde 

1. Trafiğin kesintiye uğraması veya aracın arızalanması durumunda görevliler, 

yolcuların araçtan güvenli çıkışını sağlamak. 

2. Bir önceki fıkrada belirtilen araç arızası durumunda, taşıyıcının bir yükümlülüğü vardır. 

       yolcuların aynı araçla ve biletle araçla yolculuklarına devam etmelerini sağlamak 

  

 

  



45. Madde 

I. Taşıma sırasında aşağıdakiler yasaktır: 

a. araç personelinin görevlerini yerine getirmesini engellemek; 

b. araçta sigara içmek; 

c. bu yönetmeliğin 42. Madde’sindeki durumlar dışında araca hayvanların getirilmesi; 

d. yetkili kişiler dışında araca silahla girmek; 

e. araca zarar verebilecek, zarar verebilecek, kirletebilecek şeyler koymak, yolcuları rahatsız etmek veya 

araca zarar vermek; 

p. araca yanıcı maddeler ve patlayıcı cihazlar sokmak; 

g. sarhoşken araca girmek; 

h. şarkı söylemek, müzik yapmak, bağırmak, mimikler ve sorumsuz davranışlarla yolcuları rahatsız 

etmek. 

i. araçta çöp atma ve tükürme; 

j. bu yönetmeliğin 33.1 maddesine aykırı olarak araca girmek; 

k. personel boş koltuk olmadığını fark ettikten sonra araca girmek 

l. uyarıdan sonra dahi bu maddede belirtilen işlemlerden herhangi birini yapan yolcunun yolculuğuna 

devam etmesi. 

 

                                     DÜZENLİ OLMAYAN TAŞIMACILIK – TAKSİ 

                                                                            46. Madde 

"Taksi" yolcu taşımacılığının düzenlenmesi ve organizasyonu, toplu taşımanın ihtiyaçları doğrultusunda 

ilgili müdürlük (aşağıdaki metinde "Müdürlük") tarafından yapılır. 

 

                                                                           47. Madde 

Taksi taşımacılığı, güzergahın fiyatının önceden bilindiği ve hizmet fiyat listesine göre taksimetreye göre 

belirlenen, düzenli olmayan (doğrusal olmayan) toplu karayolu taşımacılığıdır. 

 

                                                                         48 Madde 

Yolcuların taksi ile ulaşımı, en az dört kapısı olan 5 (4+1) koltuklu araçlarla yapılabilmektedir. 

                                                                         49. Madde 

49.1 Ehliyetsiz yolcu - taksi - taşıma faaliyetinin gerçekleştirilmesi yasaktır. 

49.2 Belediye sınırları içinde yolcuların taksi taşımacılığına ilişkin lisans ve lisans koşulları, bir teklifle 

Müdürlük tarafından belirlenir (taksi başına 250 izin - pazarlık edilebilir sayı), yolcuların taksi 

taşımacılığını gerçekleştirme izni ise Yetkili Müdürlük tarafından düzenlenir. 

 

 

                                                                          50 Madde 



Yolcuların taksi ile taşınması, kanun ve bu yönetmeliğin gereklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından gerçekleştirilebilir. 

 

YOLCU TAKSİ TAŞIMACILIĞI FAALİYET UYGULAMA ŞARTLARI 

                                                                           Normal Vatandaş 

                                                                         51. Madde 

Gerçek kişinin taksi yolcusu taşıma faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gerekli yasal koşullara ek olarak 

aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir: 

51.1 "B" kategorisi için ehliyet sahibi olmak 

51.2 Bu faaliyeti yürüttüğü aracın sahibi olmak 

51.3 Araç 10-15 yaşından büyük olmamalıdır (tartışmalı) 

51.4 Prizren Belediyesinde ikamet etmek 

51.5 Bir araç sürücüsü olarak en az beş (5) yıl olmalıdır 

51.6 Altı (6) aydan daha uzun süreyle yolcuların taksiyle ulaşımını yasaklayan koruyucu tedbir 

uygulanmadı 

51.7 Geçerli doktor sertifikası 

51.8 Karayolu Trafik Müfettişinin İzni 

 

                                                         Beyaz yakalı kişiler 

                                                               52. Madde 

Yolcuları taksi ile taşımak için yasal operatör aşağıdaki koşulları karşılamalıdır: 

52.1 ARBK'da kayıtlı olun 

52.2 Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan araçların sahibi olmak 

52.3 Operatörün taksi şoförleri "B" kategorisi sürücü belgesine sahip olmalıdır 

52.4 Genel merkezinin Prizren Belediyesinde olması 

52.5. Yolcu taksi faaliyetini yürüttüğü araçlar için kendi lokasyonuna sahip olmak 

52.6 Telsiz haberleşme sistemine sahip olmak 

52.7 Aynı model ve renkte olması gereken (5-15) sahip olunan araca sahip olmak; 

52.8 Taksi - ulaşım için yasal koşulları sağlayan en az beş (5) sürücüye sahip olmak 

52.9 Karayolu Trafik Müfettişliğinden Onayı 

 

 Yolcuların taksi taşımacılığı faaliyetinin geçici olarak askıya alınması 

                                                                               53. Madde 

Taksi sürücüleri, aşağıdaki durumlarda yolcuların taksi taşımacılığı faaliyetlerini geçici olarak 

durdurabilir: 

53.1 Yürürlükteki yasalara göre sağlanan tatillerin kullanımı 



53.2 Mesleki eğitim veya kamu işlevinin yerine getirilmesi. 

53.3 Takvim yılı boyunca 15 gün süreyle yolcu taksi taşımacılığı faaliyetini yürüttüğü aracın onarımı. 

53.4 Gözaltı veya altı (6) aya kadar hapis cezasının yanı sıra soruşturma prosedürü süresi boyunca - yani 

sürüş yasağı tedbiri. 

                                                                                  54 Madde 

54.1 Taksi şoförü, faaliyetin sona erdirilmesi talebini, bir önceki maddede belirtilen durumların 

bildirildiği tarihten itibaren beş (5) gün içinde yetkili müdürlüğe iletir. 

54.2 Bu maddenin 1. fıkrasındaki talepten sonra taksi şoförü, geçici tedbir devam ettiği müddetçe 

müdürlükte kalacak faaliyeti yapmak için ruhsatı derhal iade etmekle yükümlüdür. 

54.3 Taksi şoförü ayrıca, faaliyetin icrasını geçici olarak durdurmasına izin verilen sebeplerin sona erdiği 

günden itibaren üç (3) gün içinde işe devam etmekle yükümlüdür. 

 

                               Yolcu taksi taşımacılığı faaliyetinin durdurulması 

                                                                                 55. Madde 

         Taksi şoförü faaliyeti durdurdu: 

 55.1 Yolcuların taksi taşımacılığı faaliyetini yürütmek için kaydın silinmesi talebi ile. 

55.2 Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı durumların sunulması ile. 

55.3 Uygulayıcının ölümü halinde. 

                                                                                 56. Madde 

Ototaksi sürücüsü, faaliyete ara verilmesi durumunda bu faaliyetin icrasına ilişkin izin belgesini yetkili 

müdürlüğe iade etmekle yükümlüdür. 

                                                                               57 Madde 

57.1 Operatörün taksiyle yolcu taşımacılığı yapma faaliyeti, sicilden silinmesiyle sona erer. 

57.2 İşletmeci, 60.1. fıkrasında belirtilen hallerde lisansı ilgili müdürlüğe iade etmekle yükümlüdür. 

 

 

                                    Yolcu taşımak için araç - taksi 

                                                                              58. Madde 

58.1 Yolcu taksi taşımacılığına yönelik araç (bundan böyle "taksi aracı" olarak anılacaktır), kanunla 

belirlenen koşullara ek olarak aşağıdaki koşulları da karşılamalıdır: 

58.1.a Sürücü koltuğu dahil en fazla beş (5) koltuğa sahip olmak 

58.1.b En az dört (4) kapıya sahip olmak 

58.1.c En az 36.8 KV gücünde dört zamanlı bir motora sahip olmak 

58.1.d Taksimetreyi normal teknik durumda, taksimetrenin belirlediği şartlara göre tasdikli ve mühürlü 

ve her yıl için kayıtlı para miktarı dengeli yolcuların görebileceği şekilde yerleştirmiş olmak. 

58.1.e Isıtma ve soğutmanın teknik olarak sıralanması. 

58.1.p. Araç üzerine yerleştirilen ve geceleri aydınlatılan, 500 X 120 X 80 mm boyutlarında sarı renkli 

ve siyah harflerle "TAKSİ" veya "RADYOTAKSİ" işaretine sahip olmak. 



 Tabelada Belediye amblemi, gerçek kişiler için TAKSİ ve yasal operatör için RADYOTAKSİ metni, 

taksi aracının kayıt numarası yer alır. Aracın ön camının sağ tarafına ve arka camının sol tarafına ek 

işaretler yerleştirilmiştir. 

58.1.g. Araç temiz ve hasarsız olmalıdır. 

58.1 h. Aracın ön ve arka camlarının yüzeyinde (varsa) reklam ve farklı işaretler bulunmamalı ve camlar 

karartmamalıdır. 

58.1.i. Yangın söndürücüyü görünür ve uygun bir yerde sağlamlaştırın. 

58.1.j. Taksiye yönelik fatura defterine sahip olun - kopyaları olan hizmetler. 

58.1.k. Araç teknik olarak yolcu taşımaya uygun olmalı ve teknik muayenesi altı (6) ayda bir 

yapılmalıdır. 

 

                                                                           59 Madde 

 Taksi araçları aşağıdakileri taşıyamaz: 

  59.1 Ebeveyn veya vasi, çocuğu belirlenen yere taşımak için görevlendirilen taksi şoförü ile yazılı bir 

anlaşma yapmadıkça, 6 yaşından küçük refakatsiz çocuklar. 

 59.2 Alkol veya uyuşturucu etkisi altındaki kişiler ve bulaşıcı hastalıkları olan kişiler. 

59.3 Kıyafetleri ile aracın iç kısmına zarar verebilecek veya kirletebilecek kişiler. 

59.4 Ölü bedenler 

59.5 Ölü hayvanlar 

59.6 Malzemeler: Patlayıcı, radyoaktif, zehirli, bulaşıcı, kolayca tutuşabilenler ve özellikleri nedeniyle 

insanların güvenliği ve sağlığı için risk oluşturabilecek veya başka zararlara yol açabilecek diğer 

malzemeler. 

       

                                                                         60. Madde 

60.1 Taksi ile yolcu taşıma faaliyeti veya "TAKSİ" veya "RADYO TAKSİ" işareti olmayan taksi 

aracının sahibi, trafik müfettişi ve yetkili Polis memuru tarafından trafikten çıkarılır. Sürücü belgesi ve 

araç plakası 48 saat ile 5 gün arasında alınmaktadır. Aracın trafik defteri ve plakalarının iadesi zorunlu 

para cezasının ödenmesinden sonra yapılır. 

60.2. Taksi aracının trafiğe çıkmama kararı yerinde sürücüye iletilir. Bu maddenin ilk fıkrasındaki 

hükmün uygulanması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar ve masraflar tamamen araç sahibine, yani 

sürücüye aittir. 

60.3 Otobüs duraklarında yolcuların taksi aracına giriş ve çıkışları yapılamaz. 

59.4. Taksi aracının şoförü, yolcuların taksi taşımacılığını yapmadığı, yani taksi aracını kendi ihtiyaçları 

için kullandığı zaman, aracın üst kısmından "TAKSİ" veya "RADYO TAKSİ" işaretini kaldırmakla 

yükümlüdür. . 

60.5. Diğer belediyelerin topraklarında yolcu taksi taşımacılığı için kayıtlı taksi araçları, diğer 

belediyelerden yolcu getirmeleri durumunda Prizren Belediyesi'ndeki yolcu taşımacılığını yapabilir, 

ancak dönüşte yeni binmelerine izin verilmez. yolcular, ancak yanlarında getirdikleri yolcuları iade 

edebilirler. 

60.6 Taksi araçları, araçta kayıtlı koltuk sayısından daha fazla sayıda yolcu taşıyamaz veya kayıtlı koltuk 

sayısından daha fazla sayıda koltuk yerleştirilemez. 



 

                           LOKASYONLAR – TAKSİ ARAÇ İSTASYONLARI 

61 Madde 

61.1 Taksi araçlarının konumu, taksi araçlarının sürücülerinin çalışmaları sırasında 

kalabilecekleri trafik yüzeyidir. 

61.2 Taksi araçlarının konumu yatay ve dikey trafik işaretleri ile işaretlenir, dikey işaretler 

üzerinde isim, yer numarası ve koltuk sayısı işaretlenir. 

       Otoparklarda taksi araçları için işaretlenmiş yerlerden daha fazla araç bulunmamalıdır. 

62 Madde 

Bu işlerle görevlendirilen işletmeci, taksi duraklarının bakımı, trafik işaretlerinin yerleştirilmesi 

ve bakımı ile ilgilenir. 

 

63 Madde 

Lokasyonlardaki taksi araçlarının yerleri, sayısı, kullanım şekli, kuralları ve sayısı, Belediye 

Başkanının "TAKSİ" ve "RADYOTAKSİ" işletmecileri derneği ile işbirliği içinde 

görevlendirdiği komisyon tarafından belirlenir. 

 

64. Madde 

64.1 Taksi duraklarında araçlar geliş sırasına göre yerleştirilir. 

64.2 Taksi aracının sürücüsü, taksi araçlarının otoparkında kaldığı süre boyunca aracının 

yanında bulunmak zorundadır. 

64.3 Taksi aracının sürücüsünün, bizzat veya bir aracı aracılığıyla ulaşım hizmeti sunmasına ve 

taksi araçlarının bulunduğu yer dışında ulaşımı başlatmasına izin verilmez. 

64.4 Taksi aracının sürücüsü, araçların park edilmesi ve durdurulmasının yasak olmadığı 

yerlerde sadece yolcunun talebi üzerine taksi araçlarının bulunduğu yerin dışına yolcu alabilir. 

64.5 Taksi aracı sürücüsünün toplu yolcu taşımacılığı için duraklarda (otobüs duraklarında ve 

bu durakların bulunduğu bölgede durağa 50-100 metre mesafede) kalmasına ve yolcu almasına 

izin verilmez, sırasıyla onun her iki yanındaki istasyon), bir trafik işareti ile sunuldu. 

 

                                             TAKSİ ARAÇ İLE ULAŞIM 

65. Madde 

65.1 Taksi aracının sürücüsü, yolcular ve Madde'deki eşyalar hariç olmak üzere, her bir 

yolcuyu, mevcut koltukların limiti dahilinde ve ayrıca yolcunun bagajını, bagaj hacminin 

boyutu ve taşıma kapasitesi sınırı dahilinde taşımak için kabul etmekle yükümlüdür. Bu 

yönetmeliğin 61. 

65.2 Taksi aracının sürücüsü, yolculara karşı dikkatli ve doğru davranmakla yükümlüdür. 

 



66 Madde 

         Taksi şoförü taşımayı başlatmakla yükümlüdür: 

66.1 Konumdan 

66.2 Telefon görüşmesine göre 

66.3 Telsizle 

67 Madde 

67.1 Taksi aracı ile ulaşım, yolcuların araca girmesiyle başlar. 

67.2 Taksi aracının sürücüsü, yolcular araca girdiğinde taksimetreyi çalıştırmakla yükümlüdür. 

                                                                       68 Madde 

Taksi aracının sürücüsü, ulaşımı yolcunun aradığı umuma açık yollardan yani yolcunun aradığı 

yere en kısa yoldan yapmakla yükümlüdür. 

 

69 Madde 

69.1 Taksi aracının sürücüsü, yolcunun görebileceği şekilde yolculuk sırasında taksi taşımacılığı 

faaliyetinin icrası için izin belgesini araca yerleştirmekle yükümlüdür. 

69.2 Taksi aracının şoförü yolculuk sırasında uygun seviyede bakımlı olmak zorundadır (bıyık 

ve sakal giyiyorsa temiz ve temiz giysilerle temizleyin). 

69.3 Taksi şoförü iş sırasında kolsuz tulumlu veya gömleksiz şort giyemez ve ayakkabı, spor 

ayakkabı (spor ayakkabı veya sandalet ama çoraplı) giymelidir. 

 

TAKSİ TAŞIMACILIĞININ YAPILMASI İÇİN TAZMİNAT 

70 Madde 

70.1 Yolcuların taksi taşımacılığının gerçekleştirilmesi için tazminat, hizmetlerin fiyatına göre 

belirlenir ve yolcunun varış yerindeki taksimetre tarafından gösterilen tutarda ödenir. 

70.2 Yolcunun taksi taşımacılığını gerçekleştirmesi için tazminat miktarında bagaj taşımacılığı 

da hesaplanır. Taksi aracının şoförü, verilen hizmet için fatura vermekle yükümlüdür. 

70.3 Bu maddenin 1. fıkrasındaki fiyat listesi önerisi, Taksiler Birliği ile istişare edilerek yetkili 

müdürlük tarafından belirlenir, kararı Belediye Başkanı verir. Ödül, aracın içinde görünür bir 

yere yerleştirilmelidir. 

 

70.4 - --------'den daha uzun güzergahlarda nakliye ücreti, nakliye başlamadan önce taksimetre 

etkinleştirilmeden ücretsiz anlaşma ile sözleşmeye bağlanabilir. 

 

71 Madde 

71.1 Başlamış olan taksi taşımacılığının gerçekleştirilememesi durumunda araç sürücüsü, 

taşımacılığın durdurulduğu anda taksimetrenin gösterdiği miktarın yarısı kadar tazminat hakkına 

sahiptir. 



72.2 Taksi aracının sürücüsü, bir önceki fıkrada belirtilen hallerde, yolcuların, yolcular 

tarafından belirlenen yere ulaşımının devamı için imkânlar dahilinde başka bir araç temin 

etmekle yükümlüdür. 

72 Madde 

72.1 Belirlenen yere ulaşım sırasında diğer yolcuların kabulü için taksi ulaşımını kullanmaya 

başlayan yolcu, TAKSİ şoförünün onayı ile karar verir. 

72.2 Yolculuk sırasında kabul edilen yolcu, taksi taşımacılığını kullanmaya başlayan yolcunun 

belirlediği yerden sonra da taksi taşımacılığını kullanmaya devam ederse, yolculuğun 100 metre 

mesafeye kadar devamı sağlanmaz. taksi taşımacılığının kullanımının başlangıcı olarak kabul 

edilir. 

73 Madde 

Aynı anda daha fazla yolcu aynı anda taksi taşımacılığı kullanırsa, taksi taşımacılığı için 

tazminat taksi taşımacılığı kullanan yolcular tarafından orantılı olarak ödenir. 

 

ARAÇ İLE ULAŞIM HİZMETİ (MERIMANGE) 

74 Madde 

74.1 "Örümcek" taşıma hizmeti, trafik kazasının meydana geldiği yerlerden veya diğer 

durumlarda terk edilebilecek olan, bulunmalarının yasak olduğu yerlerde alınan araçların 

çekilmesi - taşınması ve bu amaçla yerleştirilmesidir. 

74.2 Bir önceki fıkrada belirtilen araçların yerleştirileceği yer, yer Prizren Belediyesi tarafından 

belirlenir. 

74.3 "Örümcek" taşıyan araçların ulaşımının nasıl organize edileceği Kamu Hizmetleri 

Müdürlüğü tarafından belirlenir. 

74.4 Çekme - Araçların taşınması, çekme emri vermeden önce aracın durumu tespit edilerek, 

Polis ve Trafik Müfettişliğinin emriyle ve kontrolü altında yapılır. 

74.5 "Örümcek" taşıma işletmecisi, "örümcek" taşıma hizmetlerinin teklif edilen en uygun 

koşullara göre yerine getirilmesi için ilan edilen ihale ile atanacaktır. 

 

 

 

 

75. Madde 

75.1 Belediye, "örümcek" nakliye operatörü (bundan böyle OPERATÖR olarak anılacaktır - 

sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerinin belirleneceği ihalenin galibi) ile bir sözleşme 

yapacaktır. 

75.2 Bir önceki fıkradaki sözleşme belirsiz bir süre için yapılır, ancak üç (3) yılı geçmez. 

75.3 Yerleştirildiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde belirlenen yerden çekilmeyen araç 

Belediyenin malı olur. 



75.4 Belediye, bir önceki fıkradaki araçları açık artırma yoluyla satabilir. 

75.4.1 Araç satışından elde edilen para, kendi otoparkında depolaması halinde Belediye 

bütçesinden toplanır. 

75.4.2. Araç park yeri özel işletmeciye verilmişse, araç satışından toplanan paranın yüzde 30'u 

belediyeye,  

Yüzde 70'i operatöre gidiyor. 

75.5 Araçların değeri Belediye Başkanı tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlenir. 

 

76 Madde 

76.1 Aracı çekme - operatörden teslim alma sırasında, ödeme kanıtına ek olarak, operatör, araç 

bloke edilmeden önce ve belirlenen yere çekilmeden önce aracı sahiplik kanıtı veya 

kullandığına dair kanıt talep etmelidir. bunun için. 

 

76.2 Araç sahibi veya sürücüsü, bir önceki fıkraya göre gerekli kanıtları sunduğunda ve bu 

Yönetmelik hükümlerine göre vergi ödemesini yaptığında, işletici aracın teslimini 

geciktirmemelidir. 

 

"MERIMANGE" NAKLİYE HİZMETİ ŞARTLARI 

 

77 Madde 

                 "Örümcek" taşıma hizmeti lisanslı olmalıdır. 

Lisans alma koşulları şunlardır: 

77.1 Örümcek hizmetinin tatbiki için kayıt olmak 

77.2 Araç taşımak için en az üç (3) araca sahip olmak. 

77.3 En az yirmi (20) sarı tekerlek kilidi bulunmalıdır. 

77.4 İşlevsel bir iletişim sistemine sahip olmak 

77.5 Haftada 7/24 hizmet vermek 

77.6 Faaliyetin icrası için yeterli sayıda personele sahip olmak 

77.7 Araçların yerleştirilmesi için bir park yerine sahip olmak (bir zilyetlik listesi veya kullanım 

sözleşmesi ile tanık olunan). 

77.8 İdari ofis sahibi olmak (merkezi Prizren Belediyesindedir). 

 

                                                               78 Madde 

         Taşıyıcı araçlar için koşullar: 

78.1 Prizren Belediyesine kayıtlı olmak. 

78.2 Taşıtların taşınması için özel olarak tahsis edilecek 

78.3 Teknik olarak her zaman düzenli olmak 

78.4 Bu faaliyetin icrası için gerekli donanıma sahip olmak 

78.5 Dönen sarı ışığı araca yerleştirin 

78.6 İlgili trafik işaretlerine sahip olmak. 

 

                                                                79 Madde 

Sürücüler için koşullar: 

79.1 İşletmeciye kayıtlı işçi olmak 

79.2 İlgili aracı sürmek için ilgili kategoride ehliyet sahibi olmak 

79.3 Taşıma için yardımcıya sahip olmak 

 



                                                              80. Madde 

Serbest bırakma için ödeme (aracın kurtarılması) 

80.1 Operatör, aracın serbest bırakılması şartı olarak, araç sahibinden, araç sürücüsünden 

aşağıdaki gibi bir ödeme alacaktır: 

      - Şehir içi araç çekme işlemleri için belirlenen ücrete göre ödenecektir. 

       yürürlükteki yasal işlemler. 

      - Kombibüs ve ciplerin şehir içinde çekilmesi için belgelerle birlikte ücrete göre 

ödenecektir. 

        Uygulanabilir yasa. 

       - Şehir içi tır ve otobüslerin çekilmesi için, 

        yürürlükteki yasal işlemler. 

       - Şehir dışından araç çekilmesi için belirli fiyatlara ek olarak yürürlükteki yasal 

düzenlemelere göre işletmeciye ödeme yapılması gerekmektedir. 

      - Araç sahibi veya şoförü teslim aracı gelmeden araçtan ayrılırsa belirlenen ücretin yarısını 

öder. 

        - Bu süreden sonra 48 saat içinde araç çekilmez ise her 24 saat için Belediye tarafından 

belirlenen oran üzerinden ödeme yapılır. 

 

80.2 Bir önceki fıkradaki tüm ödemeler müdürlük geliri olarak belirlenen banka aracılığıyla 

yapılır. 

80.3 Hizmet vergileri Finans Müdürlüğü tarafından tasdik edilecektir. 

80.4 Her ödeme için, düzenli olacak ve aşağıdaki verileri içerecek bir fatura düzenlenecektir: 

- araçların marka ve modeli 

- plaka numarası 

- sahibinin tam adı, adresi ve kimlik numarası 

- aracın teslim edildiği kişinin tam adı ve kimlik numarası 

- aracın bloke edildiği tarih 

- çıkış tarihi ve çıkış yeri (araçların bulunduğu veya bulunduğu yerde) 

   engellendi) 

81 Madde 

 

81.1 Müdürlük, sağlanan hizmetler, ekipman ve park yeri ile ilgili olarak operatörün 

verilerini zaman zaman kontrol edecektir. Müdürlük, sözleşmenin sona ermesinden 

veya sona ermesinden sonra ve beş yıllık süre içinde bile verileri kontrol etme 

hakkına sahiptir. 

 

81.2 İşletmeci, müdürlüğün talebine göre arşivlenmek üzere saklanan faturaları 

müdürlüklere getirmekle yükümlüdür. 

 

81.3 İşletmeci, Belediyenin Vergi ve Tarifeler Yönetmeliğine göre hazırlanan aylık 

hesabı sunar. 

 

81.4 İşletmeci, Vergi ve Tarifeler Yönetmeliği uyarınca, Belediye tarafından 

belirlenen hesap döneminde aylık ödeme yapacaktır. 

 

82 Madde 

        Bu Yönetmelik hükümlerinin herhangi birinin ihlali durumunda müdürlük, 



işletmeciye zamanında bildirileceği sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 

 

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 

 

83 Madde 

83.1. Malların karayolu taşımacılığı (bundan böyle: mal taşımacılığı olarak 

anılacaktır) şu şekilde gerçekleştirilir: 

a. kişisel ihtiyaçlar için malların taşınması ve b. kira ve ödeme için mal taşımacılığı, 

2. Malların taşınması sırasında araçta bulunan operatör aşağıdaki belgelere sahip 

olmalıdır: 

a. lisans ve b. broşürü. 

 

KİŞİSEL İHTİYAÇLARA YÖNELİK MAL TAŞIMACILIĞI 

 

84. Madde 

1. Taşıyıcı olarak tescil edilmeden kişisel ihtiyaçlar için nakliye yasaktır 

bunun için; 

2. Taşıma ruhsatı sahibine bir önceki fıkra hükmü uygulanmaz. 

kiralık mal. 

 

85. Madde 

I. Kişisel ihtiyaçlar için mal taşıma faaliyeti kaydedilirken işin adı ve niteliği beyan 

edilmelidir. 

2. Başvuru sahibi, tescil talep edilen eşyanın taşınmasının kişisel ihtiyaçlara yönelik 

eşya taşımacılığı olarak tanımlanabileceğini gösterene kadar tescil geçerli 

olmayacaktır. 

 

86. Madde 

1. 3,5 ila 12 ton arası izin verilen ağırlıktaki bir araçla kişisel ihtiyaçlar için nakliye 

yapılırken, araç aşağıdakilere sahip olmalıdır: 

a. konşimento ve 

b. kişisel ihtiyaçlar için malların taşınması ile ilgili olduğunun kanıtlanabileceği 

kanıtlar.

 

 

MALLARIN KİRA İLE TAŞINMASI VE ÖDEME 

 

87 Madde 

1. Kira ve ödeme amaçlı malların taşınması, aralarında akdedilen Sözleşme temelinde 

gerçekleştirilir. 

taşıma aracının kiraya vereni ile malın taşınmasını sözleşme yapan kiracıya aittir. 

 

2. Kiralama ve ödeme amaçlı malların taşınması sırasında, araçtaki taşıma işletmecisi 



aşağıdakilere sahip olmalıdır: 

a. konşimento ve 

b. kiracı ile kiraya veren arasındaki sözleşme. 

 

NEZARET 

 

88. Madde 

1. Belediye sınırları içindeki şehir içi ve banliyö karayolu taşımacılığının denetimi, 

Müfettişlik - Karayolu Trafik Müfettişliği Sektörünün yetkili Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilir. 

2. Karayolu Trafik Müfettişliği aşağıdakileri yapmaya yetkilidir: 

a. Bu faaliyetin icrası için karayolu taşıma operatörlerinin, ruhsat ve izinlere dayalı olarak 

bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kontrolünü yapmak, taşıma operatörünün, 

sürücü personelinin ve taşımayı gerçekleştirmekten sorumlu diğer kişilerin kimliğini 

doğrulamak ; 

b. yolcu ve eşya taşımacılığının yürütülmesi için bu Yönetmelikte belirtilen şartların 

yerine getirilmesi bakımından eksikliklerin ve eksikliklerin giderilmesini emretmek; 

c. Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak taşıma yapılan aracı dolaşımdan 

çıkarmak, park yeri tahsis etmek, 48 saat süreyle dolaşım izni ve plakasını almak, 

3. Bu maddenin 2. fıkrasının C bendinde belirtilen nedenlerle aynı taşımacıya ikinci kez 

zorunlu para cezası verilirse araç 5 yıla kadar dolaşımdan çıkarılır. 

4. Taksi aracının devre dışı bırakılması durumunda "TAKSİ" - "RADYO TAKSİ" işareti 

ve trafik sicil numarası verilir. 

5. Tedbir süresinin sona ermesi üzerine, bu maddenin 2. fıkrasının C bendi ve 3. 

fıkrasından itibaren, müfettiş, kendisi veya bunları düzenleyen kuruluş aracılığıyla 

operatöre alınan belgeleri ve plakaları iade eder. 

 

89. Madde 

Müfettiş aracı tedavülden çıkardığında, bu durumlar için pahasına ruhsat sahibine ait 

olmak üzere yasaklanmış aracın belirli yerlere gönderilmesine karar verir. 

 

90. Madde 

1. Karayolları trafik müfettişliğinin kararına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren 30 

gün içinde kararın yeniden görüşülmesi talebinde bulunulabilir veya Bakanlığa şikayette 

bulunulabilir. 

2. Kararın yeniden görüşülmesi talebi Denetim İşleri Başkanlığı - Karayolu Taşıma 

Müfettişliği Sektörüne, şikayet ise doğrudan Bakanlığa gönderilir. 

3. Temyiz, Kararın infazını geciktirmez. 

 

 

CEZAİ ÖNLEMLER 

 

                                                                 91 Madde 

1. 500 ila 2.500 € arasında bir para cezası ile, aşağıdaki durumlarda nakliye operatörü 

veya diğer tüzel veya gerçek kişi bir kabahat nedeniyle cezalandırılır: 

a. lisanssız olarak kentsel toplu taşıma faaliyetini gerçekleştirir (Madde 6); 



b. Ehliyet ve emir olmaksızın toplu taşıma yolcu taşımacılığı faaliyetini yürütür. 

      seyahat (Madde 8). 

2. Taşıma işleticisi, yani başka bir tüzel veya gerçek kişi, 

aynı kabahat için para cezası ile cezalandırılmanın yanı sıra, taşıma faaliyetinin icrasının 6 

aydan 12 aya kadar durdurulmasına ilişkin koruyucu tedbir de uygulanacaktır. 
 

92 Madde 

1. Aşağıdaki durumlarda nakliye işletmecisi veya diğer tüzel kişi 500 ila 2500 € arasında bir 

para cezası ile cezalandırılır: 

a. seyahat sırasına göre, tasdikli ve tescilli (Madde 12); 

b. seyahatin sırasını değiştirir, ulaşımı geçici olarak durdurur ve kesintiyi göstermez (madde 

13.1 ve 13.3); 

c. fiyat listesini belirlemez ve otobüse koymazsa veya buna uymazsa (Madde 16); 

d. 18. maddeye aykırı olarak özel yolcu taşımacılığı yapar; 

e. 19. maddeye aykırı olarak kişisel ihtiyaçlar için nakliye yapar; 

p. Madde 14.1'e aykırı hareketler; 

g. 20. maddeye aykırı hareketler; 

h. Madde 36.1'e aykırı hareketler; 

2. Taşıyıcının, yani tüzel veya gerçek kişinin tekrarladığı kabahatler için para cezasına ek 

olarak önleyici tedbir tedbiri de uygulanır. 

     6 ila 12 aylık bir süre için taşıma faaliyetini gerçekleştirme. 

 

93 Madde 

1. Nakliye operatörü 150 € ile 300 € arasında para cezasına çarptırılabilir: 

a. sürücü personeline kıyafet verilmemişse (resmi üniforma, Madde 34); 

b. 20 nci madde hükmüne göre hareket etmezse. 

2. Bu maddenin 1. fıkrasındaki kabahat durumunda sorumlu kişi de cezalandırılır. 

    75 ila 120 € para cezası ile nakliye operatörünün: 

 

94 Madde 

1. Taşıma operatörü kabahat için 150 ila 500 € arasında para cezası ile cezalandırılır 

a. şartlarına uymayan araçlarla taşıma yapıyorsa, 

    31. Madde; 

b. 32 nci madde hükmüne göre hareket etmemesi halinde; 

c. bileti yolcuya vermezse (Madde 37); 

d. 44. maddeye aykırı olarak insan, mal veya hayvan naklederse; 

e. 43 üncü madde hükmüne göre hareket etmezse. 

  

2. Bu maddenin 1. noktasından kaynaklanan bir kabahat durumunda, taşıma işleticisinin 

sorumlu kişisi de 75 ila 120 € arasında para cezası ile cezalandırılır. 

 

       

 

 

95 Madde 

Araç takımının lideri, 31. maddenin 2. paragrafına ve 32, 33 ve 34. maddelere aykırı hareket 

ederse 50 € zorunlu para cezası ile cezalandırılır. 

 



96 Madde 

Taşıyıcı, 21. maddeye aykırı hareket ederse, kabahatten dolayı 100 ila 300 € arasında para 

cezası ile cezalandırılır. 

 

97 Madde 

Yolcu, 36, 38, 41, 42 ve 45. maddelerin hükümlerine aykırı hareket ederse, kabahat için 50 ila 

100 € arasında para cezası ile cezalandırılır. 

 

98 Madde 

Yolcu taksi şoförü, 49. maddenin 1. fıkrası hükümlerine aykırı olarak yolcu taşırsa, 100 Euro 

zorunlu para cezası ile cezalandırılır. 

 

99 Madde 

Taksi aracının sürücüsüne 56, 58, 64 üncü madde 1, 2, 3, 5, 65, 68, 70 inci maddelere uygun 

hareket etmemesi halinde 100 Euro zorunlu para cezası verilir. 

 

                                                                   100 Madde 

100.1 Taksi aracının sürücüsü, aşağıdaki durumlarda kabahatten dolayı 500 Euro para cezasına 

çarptırılacaktır: 

1.1. 59. madde hükümlerine aykırı olarak yolcu taşır; 

1.2. Otoparka girene kadar aracında bulunmaz ve aracı geliş sırasına göre yerleştirmez; 

1.3 Taksi araçlarının bulunduğu yer dışında taksi taşımacılığı sunar, madde 64, nokta 3. 

şahsen veya bir aracı aracılığıyla. 

1.4 64. Maddenin 5. Fıkrasına ve 65. Maddeye Aykırı Eylemler 

1.5. Yolcu tarafından belirlenen güzergahlarda sırasıyla en kısa güzergahta taksi taşımacılığı 

yapmaz; 

1.6 Yapılan taşıma için taksimetrenin gösterdiği miktardan daha fazla tazminat alır, Madde 70; 

1.7 73. Maddeye Aykırı Eylemler 

 

100.2 Bu maddenin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 numaralı paragraflarında yer alan suçlar için, bir (1) yıl 

içinde altı (6) aylık bir süre için faaliyetin yasaklanmasına ilişkin koruyucu tedbir 

uygulanacaktır.  

 

102 Madde 

Taşıyıcı, 83. maddenin 2. fıkrası, 84. maddenin ve 87. maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket 
ederse zorunlu para cezası ile cezalandırılır. 

 

                                                                 103 Madde 

             Kabahatler için zorunlu cezalar Trafik Müfettişi tarafından belirlenir. 

 

GEÇİCİ, İPTAL VE SON HÜKÜMLER 

 

104 Madde 

Taşıma işletmecileri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
işlemlerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmekle yükümlüdür. 

 

 

105 Madde 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Prizren Belediyesi'nin 23 Kasım 2006 tarih ve 
01/011-30 sayılı Prizren Belediyesi İçi Ulaşım Teşkilatı Yönetmeliği'nin geçerliliği sona 
ermiştir. 



 

                                                                 106 Madde 

Bu Yönetmelik Mahalli İdareler Bakanlığı Protokol Ofisi'ne kayıt yaptırılmasından 15 gün 
sonra ve Prizren Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanmasından 7 gün sonra 
yürürlüğe girmiştir. 

 
 

MECLİS BAŞKANI, 

Antigona Bytyqi 

https://www.youtube.com/watch?v=YxMSHxCH1qI
https://www.youtube.com/watch?v=YxMSHxCH1qI
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Me 23.09.2022, eshte mbajtur konsultimi publik, vegeza e lajmi per mbajtjen e konsultimit:

x: kk.rks- t, t'- II(-!a' t't t I( t t' I II-(
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Projekt-Rregulloren pEr transportin rrugor ne territorin e Komunes se Prizrenit u eshte dorezuar
fizikisht, pjesemarresit te cilet ishin ne konsultim publik, qe tE kend munddsi te njihen me

detajsh6m me dokumentin n€ !a16, sepse disa nga ta nuk kishin pasur mundesi ta lexonin te
publikuar ne ueb faqe.

Me 27.10.2022, €shtd publikuar procesverbali pdr mbajtjen e konsultimit publik, procesverbali

6sht€ i publikuar ne kete vegez:

Dokumenti ka qeni n6 konsultim publik nd uebfaqen zyrtare te komun6s dhe platformdn
e konsultime publike, nga data 14.09.2022 deri me 14.10.2022., ndersa komentet jane
pranuar deri me date 14.10.2022.

P6rmes form6s elektronike nd emailat e zyrtareve pErgjegids p€r pranimin e komenteve,
kand pranuar I koment nE form6 elektronike nga ana e qytetareve.

Takimi i fundit i grupit punues 6shtE mbajtur me 20.10.2022, ku edhe jand shqyrtuar td
giitha komentet e pranuara nE form6 fizike, elektronikE, nga anEtarit e grupit punues
glithashtu edhe nga qytetaret tE pranish6m nd konsultimin publik tE mtrajtur me
23.O9.2022.

Faqe 2 nga ,l
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Tabelori me ti dhEna ti shkurtra:
Metodat e
konsultimit

Data /
KohEzgiatja

Numri i atyre qa
kand dh6nE
komente, kdrkesa /
sugierime

l.Numri i k6rkesave tE
pranuara

l-TEkimc i
drejtpErdrcjtE mc
qyteter€ Projekt-
Rregulloren p€r
transportin rrugor nE
territorin e KomutrEs sE

Prizrenit

23 09.2022

35 minuta

Nga-10:20

Deri-10:55

F
0

M
l0

-l Perg igie
0

Esht6 mbajtur I
konsultim publik

35 minuta ka

zgiatur
konsultimi
publik

Totali i
pjesimarr6seve:

F
0

M
l0

T
l0

Totali i qytetar6ve
q6 kand dhdn6
komente,
k€rkesa/sugjerime:

3

Totali i k6rkesave:

-Shtojca-Tabela e detajuar me informatat pdr k€rkesat e dh€na, arsyetimet per kerkesat e pranuara dhe t€

refuzuara.
Nr Kdrkesat /Sugierimet / Komenlet Kush ka dh6n0 k6rkesE/

sugjerim
Statusi i k6rkes6s
/sugierimi i
pranuar , pjes€risht
e pranuar apo nuk
€shtE praouar

Arsyetimi (komentimi pir pranimin
pjesErisht dhe mos pranimit te

kometrteve Eshto

i detyrueshem)

Proiekt-Rregulloren p6r transportin rrugor nE territorin e KomunEs si Prizrenil
I Bashkdsia lokale "Bajram

Curri" nd bised€ me qltetaret
kanE nj€ kdrkese meth zgierimit
te shtrirjes sd itinerarit t€
autobuseve lokal tC transportit
urban deri tek rrethi i HoqEs".
(komenti i dh€n6 nE

konsultim publik)

Dashmir Susuri,

pdrfaq€sues i lagjes

"Bajram Curri"

Ref'uzim

2 BashkEsia lokale "Bajram
Cuni" nE bisedd me qytetaret
kan6 njd kerkesd rreth zgjerimit
te shtrirjes sd itinerarit td
autobusEve lokal t€ transportit
urban deri tek rrethi iHoqEs".
(komenti i dhEnd nE form6
elektronike)

Refuzim Shtrirja e linjave apo zg,erimi i
linjave bEhet brenda drejtorisd
dhe duke u bazuar nE analizat
dhe kErkesat pdr vazhdimin e

linjEs apo shitimin e linjEs sE re
ne kete lagje.

1 Albrim Badallaj, banor i

lagjes "Bajram Curri"

Refuzim GPS nuk mund td futet nd
rregullore sepse, kjo mund te
k€rkohet n€ kushtet konkurruese
gjatd afatit tE shpalljes se

transportit publik.

Faqe 3 nga 4

Numri i
pjesEmarrEsve

T
l0

Shtrirja e linjave apo zglerimi i
lin jave bdhet brenda drejtorisd
dhe duke u bazuar ne analizat
dhe k€rkesat pdr vazhdimin e

linjds apo shitimin e linjds sE re
ne kete lagie.

Dashmir Susuri,

p€rfaqdsues i lagles

"Bajram Curri"

Vendosja e GPS (Sistemi
Global i Pozicionimit) p€r
autobuset lokal tE transporlit
urban.



Sh ku rtesat:

F-Femra

M-Meshkuj

T-Totali

Bashkangiitur nC kEtE raport janE edhe kEto dokumente:

l. Vendimi pdr formimin e gmpit punues pEr hartimin e rregullores.

2. Njoftimin per mbajtjen e konsultimit publik.
3. Lista e n€nshkimeve te q).tetareve pjesdmarr6s nd konsultimin publik,
4. Lista e zyftareve pjes€marrds nd konsultimin publik,
5. Lista e zyrtareve te takimit te mbajtur te anetareve t€ komisionit pdr diskutimin e

komenteve te pranuara nga qytehret.

Raporti eshte p€rgatitur nga :

Faqe 4 nga 4

Haziz l(,rasniq i
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Rcpublilcr c Kos{rves
Repuhlika Koso!a- K()sove (umhuril cti

Konruna e Prizrenil
()pltlna Prizren - l'rizrcn lleletlilcsi

Kryctari i Komune s

Nr.0l/060-0054051/22
Ivtc 13.04.2022

Ne baze te nenit l3 dhe 58 te Ligiir nr. 03iL-040, per Vetdqoverisje Lokalc (Cazeta
?.!"rtarc e Republikes sd Kosov€s, nr. 28/2008) dhe nenit 5l te Statutit tE Komur€s se

Prizrenit nr. 0l/01 l-5643 tE dat€s 15.10.2008, pas propozimit te Drejlorise s€ Sh€rbimeve
Publike, kryetari iKomun€s, mori kcte:

VENDIM
Ptsr formimin e Crupil Punues

|onnohel dhe emErohet Grupi Punues pdr hanirnin e Draft Rregullores p€r

organizimin e tr&nsportit publik brenda territorit t€ Komun€s s€ Prizrenit.

2. Per anetare t€ ketij Crupi Punues. emerohen

P€rparim Shala.............. kryesues i grupit,
Zck0'Ieicci. ...................anetar,
l.aura Suka- ....................an9tare.
Dashuric Memqai, ...............aneure,
Agnesa Thaqi Kurejshi,......... antstare.

3. Detyrat e Crupit Punues te em€ruar si nE piken 2 te ketU Vendimieshte qe ne afat
sa me te shkurter kohor t€ hartoj Drall fucgulloren r,er organizimin e transportir
publik brenda tenitorit te Komunes se Prizrenir, n€ prdrputhje me dispozitat ligiore
dhe nenligyore nd fuqi dhe pas hanimit td draftit perkates, ti procedohct organeve
kompctcnte per shqyrtim dhe miratim.

4. K€shillE Juridike: Kund6r kdtij Vendimi, pala e pakdnaqur ka re drejle ankese ne
Ktshillin e Pavarur Mbik€qyr0s n€ Sh€rbimin Civil, nd afat prcj 30 ditesh nga dita
e pranimit t€ kitij vendinri.

1t

/.)_
1.*.
2.5.

: Obligohet Drejtoria e Sh€rbimeve Prrblike dhe Grupi punues per zbatimin e ketij
vendimi.

6. Ky Vendim hyn n€ fuqi qe nga dila e nenshkrimit re tij.

elari i Komun€s
ir Totaj

i Vendimi iu dergohet:
- Drejtoris0 sd Sh0rbimeve publike.
- Te entdruarve,
- Arkiv€s sO Kryehrit.

v

t

t'\

( l

'\
*,t

1
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Republika c Kosov€s

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Konruna e Prizrenit

OpitinaPrizren PrizrcnBeledil"esi

Komuna e Prizrenit p6rmes grupit punues per hartimin e Projekt-Rregulloren per transportin rrugor
ne territorin e Komunds sd Prizrenit, duke u bazuar ne Ligiin Nr. 03/L-040 pdr Vetdqeverisjen
Lokale, Statutin e Komunes sd Prizrenit. Nr. 0l /01 I -5643 dhe Nenit 6 te UdhCzimet Administrativ
(MAPL) Nr.06/2018 per Standardet Minimale te Konsultimit Publik nd Komuna, Ieshon kete:

NJOFTIM PUBLIK

Lidhur me organizimin e konsultimit publik me qyetare per Projekt-Rregulloren p6r transportin
mrgor nd territorin e KomunEs se Prizrenit

Ky dokument do te jete nd konsultim publik nga 14.09.2022 deri me daten: 14.10.2022, ndersa
konsultimi publik me qy,tetard do td mbahet me 23.O9.2022, ne salldn e Administrat6s Komunale
e cila 6shte nd katin e tret6-ndertesa e ekzekutivit komunal. me fillim ne ora 10:00.

Komentet dhe sugierimet e juaja, mund t'i dergoni deri me daten 14.10,2022 ne ora 16:00, ne

emailat e zyfiareYe Cclc.Lamaitrr rks-gor'-nct

Ymcr.Bcrisha/.ztrks-qov.nel dhe Haziz.Krasniqi((r.rks-sorl.nel -

Per me shume detaje, pdr Projekt-Rregulloren per fiansportin mrgor nd territorin e Komunes sd

Prizrenit, mund t'i vizitoni veg€zat e mdposhtme:

Platformdn per Konsultime Publike
htlos://konsulti met.rks-gov.net/
Facehook:

https://www. facebook .comr'kkprizren

Ymer Berisha

Udheheqes i esl rnunikim me Publikun

, Pemarim.Shala(itrrks-gol.net

Uebfaqen zyrtare ne rubriken planet nd konsultim publik:
https: kk.rks-sor'.net, nrizrcn'konsultimc-publikc blanet-nc-konsullim-oubl ik

* **** *
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Republika e KosovCs

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Konruna e Prizrenit

Opitina Prizren - Prizren Beledil'esi

Op5tina Prizren preko radne grupe za izradu Projekt-Pravilnika o drumskom saobraiaju na
teritoriji op5tine Prizren, na osnoru Zakona br. 03/L-040 o lokalnoj samoupravi, Statuta op5tine
Prizren br. 0l/01I -5643 i ilana 6 Administrativnog uputstva (MALS) br. 06/2018 o minimalnim
standardima javnih konsultacija u opStinama, izdaje ovo:

OBAVESTENJE ZA JA\AIOST

U vezi sa organizovanjem javne konsultacije sa gradanima za Projekt-Pravilnika o drumskom
saobra6aju na teritoriji opStine Prizren

Ovaj dokument 6e biti na javnoj konsultaciji od 14.09.2022 do datuma: 14,10.2022, dok ie se
javna konsultacija sa gratlanima o diati dana23.O9.2022, u sali Op5tinske uprave kojaje na treiem
spratu - zgrada opitinskog izvr5nog organa, sa podetkom u 10:00 iasova.

VaSe komentare i sugestije moZete slati do datuma 14.10.2022 u 16:00 dasova, na e-mailove
sluZbenika: Ccle.Larnaj(qrks-gov.ne Pe arim.Shala rks- ov,net Ymcr'.Berishatzr1f,glgg14q!
Haziz.Krasnioi (atrks-gov.net.

Za viSe detalja, za ProjekrPravilnika o drumskom saobra6aju na teritoriji op5tine Prizren, moZete

posetiti sledeie linkove:

Slu2benu veb stranicu u rubrici planovi u javnoj konsultaciji:
httos:,',/kk. r'ks-gov ncttnrizren/ktrnsultim l)ub likcr lanct-nc-konsultim-nublik/D

Ymer Berisha

Rukovodilac Jedini zajavnu komunikaciju

t ** ***

Platformu za javne konsultacije:
httns://konsultimet.rks-qov.net/
Facebook:

https: uwu.lacebook.com kknrizren
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Republika e Kosovds

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna c Prizrenit

Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Prizren Belediyesi. Prizren Belediyesi srnrrlarr iginde Karayolu Taprmacrlrlrna iliqkin Rroje-

Y6netmeli!in taslalrnrn hazrrlanmasrna ydnelik galrgma grubu aracrhIryla 6698 sayrlr Kanuna

dayanrlarak hazrrlanmrgtrr. 03/L-040 Yerel Ozydnetim igin Prizren Belediyesi Tiizii[ii. Numara.

0l/0ll-5643 ve Belediyelerde Asgari Halk Danrqma Standartlarr igin 06/2018 Sayrlr idari

Ydnergenin (MAPL) 6. Maddesi gunu yayrnlar:

KAMU BiLDiRiSi

Prizren Belediyesi srnrrlarr iginde karayolu ta$rmacrlrglna iliqkin Proje Ydnetmeli!i igin
vatandaglarla halkrn katrhmrnrn sa!lanmasrna iliSkin:

Bu belge 14.09.2022'den Su tarihe kadar halkrn gcirii5i.ine sunulacaktrr: 14.10.2022, vatandaglarla

halkrn gdriigtine ise 23.09-2022'den iigiincii kanaki Belediye idaresi salonunda - belediye yiirtitme
binasr, l0:00'da baqlryor.

Gciriiq ve rinerilerinizi 14.10.2022 saat l6:00'ya kadar yetkililerin e-postalarrna gdnderebilirsiniz:

Cele. Lamai (i'rrrks-qov.net Pcrparirn.Shalalrt-rks-gor'.net Ymer.Berisha(dlrks-gov.net ve

Haz iz.Krasni irrr,rks-sov.net

Prizren Belediyesi srnrrlarr iginde karayolu ulagrmrna iligkin Proje-Ydnetmelik hakkrnda daha

fazla ayrn|o igin aga[rdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz:

Bu b<iliimdeki resmi web sitesinde, halk ile danrgma planlamasr yer almaktadrr:
https: kk.r' ks- ov.net/ rizreoi konsultinre-oublike/olanet-ne-konsultirn-oublik/I)

Kamu danrgma platlormu:
httos://konsultimct.rks-[ov.net/
Facebook:

httns://www . t-acebook. com/kkorizren

Yrrer Berisha

Kamu ile iletig im Birim Ydneticisi

* ** ** *



Lista e ndnshkrimeve e zyrtareve pjesemarres ne konsultimin publik per: Projekt-Rregullore per
transportin rrugor ne territorin e Komun€s se Prizrenit

Data e mbajtjes se konsultimit:23 .09.2022

Komuna e Prizrenit

NEnshkrimiNr Emri Mbiemri Pozita e pun6s
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Republika e KosovEs

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti Opstina Prizren - Prizren Belediyesi
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Republika e KosovCs

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Opitina Prizren - Prizren Belediyesi

Lista e nenshkrimeve e qytetareve pjesdmarres nd konsultimin publik per: ProjektRregullore per
transportin rrugor ne territorin e Komunds se Prizrenit.

Data e mbajtjes se konsultimit:23 .09.2022

Nr NinshkrimiEmri Mbiemri Vendi/Institucioni/OJQ
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Republika e Kosov6s

Republika Kosova

Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Opitina Prizren

Prizren Belediyesi

Lista e ndnshkrimeve e zyrtareve pjes0marr€s ne takim per shqyrtimin e komenteve pdr: Projekt-

Rregullore pdr transportin rrugor n€ territorin e Komun€s s€ Prizrenit.

Data e mbajtjes se takimit :20.10.2022

Nr Emri !lbiemri Pozita e pu nits N€nshkrimi
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Republika e Kosovës                                                                                                                                                                             Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                                                                                                  Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË/MINISTARSTVO ZDRAVSTVA/MINISTRY OF HEALTH 

 

S T A T U T I 

I 

QENDRËS KRYESORE TË MJEKËSISË FAMILJARE 

STATUTE 

of the 

MAIN FAMILY MEDICINE CENTER 

S T A T U T 

GLAVNOG CENTRA PORODIČNE MEDICINE 

              AİLE HEKİMLİĞİ ANA MERKEZİ 

        STATÜSÜ 
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Kompetencat e Kuvendit 

Komunal, 

 

Në mbështetje të nenit 45, 

paragrafi 1 dhe 2  të Ligjit  për 

Shëndetësi Nr. 04/L-125, 

 

Miraton: 

 

STATUTIN 

E 

QENDRËS KRYESORE TË 

MJEKËSISË FAMILJARE 

 

Neni 1 

I - Dispozitat e përgjithshme 

 

Me këtë Statut rregullohen: 

dispozitat e përgjithshme, 

emërtimi dhe selia, veprimtaria e 

QKMF-së, statusi juridik, 

përfaqësimi dhe prezantimi, 

struktura e institucionit, 

udhëheqja dhe trupat e 

institucionit, zhvillimi i 

vazhdueshëm institucional, 

mbikëqyrja e QKMF-së, aktet e 

përgjithshme të QKMF, pronësia 

dhe financimi, transparenca në 

Competencies of the Municipal 

Assembly, 

 

Pursuant to Article 45, paragraph 1 

and 2 of Law No. 04/L-125on Health, 

 

Adopts the following: 

 

STATUTE 

OF THE 

MAIN FAMILY MEDICINE 

CENTER 

 

 

Article 1 

I – General provisions 

 

This Statute regulates: general 

provisions, designation and 

headquarter, activity of MFMC, legal 

status, representation and presentation, 

structure of the institution, leadership 

and bodies of the institution, 

continuous institutional development, 

supervision of MFMC, general acts of 

MFMC, ownership and financing, 

transparency at work, professional and 

business confidence, trade union 

organization, internal supervision and 

Nadležnosti Skupštine Opštine, 

 

Na osnovu člana 45, stavke 1. i 2. 

Zakona o zdravlju br. 04/L-125, 

 

Usvaja: 

 

STATUT 

GLAVNOG CENTRA 

PORODIČNE MEDICINE 

 

 

Član 1 

I - Opšte odredbe 

 

Ovim Statutom se uređuju: opšte 

odredbe, naziv i sedište, delovanje 

GCPM-a, pravni status, zastupanje 

i prikazivanje, struktura institucije, 

rukovodstvo i tela institucije, 

kontinuirani institucionalni razvoj, 

nadzor GCPM-a, opšti akti 

GCPM-a, vlasništvo i finansiranje, 

transparentnost u radu, 

profesionalna i poslovna 

poverljivost, sindikalno 

organizovanje, unutrašnji nadzor i 

prelazne i konačne odredbe u vezi 

sa sprovođenjem delatnosti 

Belediye Meclisinin 

Yetkileri, 

 

Sağlık Kanununun 45. 

maddesinin 1. ve 2. 

fıkralarına destek olarak. 

04/L-125, 

 

Onaylar: 

 

AİLE HEKİMLİĞİ ANA 

MERKEZİ STATÜSÜ 

 

1 Madde  

I – Genel yönergeler  

 

Bu tüzük şunları düzenler: 

genel hükümler, adı ve yeri, 

AHAM'nin faaliyeti, yasal 

statüsü, temsili ve sunumu, 

kuruluşun yapısı, kuruluşun 

liderliği ve organları, sürekli 

kurumsal gelişim, AHAM'nin 

denetimi, AHAM'nin genel 

işlemleri, mülkiyeti ve 

finansman, işte şeffaflık, 

mesleki ve ticari gizlilik, 

sendika organizasyonu, iç 

denetim ve Aile Hekimliği 
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punë, konfidenca profesionale dhe 

afariste, organizimi sindikal, 

mbikëqyrja e brendshme dhe 

dispozitat kalimtare dhe 

përfundimtare lidhur me 

ushtrimin e veprimtarisë së 

kujdesit shëndetësor në Qendrën 

Kryesore të Mjekësisë Familjare 

(në tekstin e mëtejmë: QKMF). 

 

Neni 2 

Statusi i QKMF 

 

1.QKMF-ja ka statusin e personit 

juridik publik, me cilësi të 

autoritetit punëdhënës, ku 

organizohet, ofrohet dhe zbatohet 

Kujdesi Parësor Shëndetësor 

Publik (në tekstin e mëtejmë: 

KPSh). 

 

2.Themelues i QKMF-së është 

Kuvendi Komunal i Komunës së 

Prizrenit. 

 

3.QKMF-ja në Komunën e 

Prizrenit ka filluar punën në vitin 

1945. 

 

 

 

 

transitional and final provisions 

relating to the exercise of healthcare 

activity in the Main Family Medicine 

Center (hereinafter: MFMC). 

 

Article 2 

MFMC Status 

 

1.The MFMC has the status of a 

public legal entity, having the quality 

of the employing authority, where the 

Public Primary Healthcare is 

organized, provided and implemented 

(hereinafter: PHC). 

 

2.The founder of the MFMC is the 

Municipal Assembly of Municipality 

of Prizren.  

 

3.The MFMC in Municipality of 

Prizren has started the work in 1945. 

 

II - Designation and Headquarter 

 

Article 3 

Designation 

 

1. The name of the institution is: Main 

Family Medicine Center in 

Municipality of Prizren.  

 

2.The recognition mark of this 

primarne nege u Glavnom centru 

porodične medicine  (u daljnjem 

tekstu: GCPM). 

 

 

Član 2 

Status GCPM 

 

1.GCPM ima status javnog 

pravnog lica, u svojstvu autoriteta 

poslodavca, gde se organizuje, 

pruža i primenjuje Javna Primarna 

zdravstvena nega  (u daljnjem 

tekstu: PZN). 

 

 

2.Osnivač GCPM je Skupština 

Opštine Prizren. 

 

 

3.GCPM u Opštini Prizren je 

počeo sa radom 1945. 

 

II – Naziv i Sedište 

 

Član 3 

Naziv 

 

1.Naziv institucije je: Glavni 

Centar Porodične Medicine u 

Opštini Prizren.  

 

Ana Merkezi'nde (bundan 

böyle: AHAM) sağlık 

hizmetinin uygulanmasına 

ilişkin geçiş ve nihai 

hükümler. 

 

2. Madde 

AHAM tüzüğü 

 

1. AHAM, Temel Halk 

Sağlığı Hizmetlerinin 

düzenlendiği, sunulduğu ve 

uygulandığı (bundan böyle: 

KPSh) bir işveren makamı 

olarak bir kamu tüzel kişiliği 

statüsüne sahiptir. 

 

2. Prizren Belediyesi 

Belediye Meclisi AHAM'nin 

kurucusudur. 

 

3. Prizren Belediyesi'ndeki 

AHAM 1945'te çalışmaya 

başladı. 

 

II - Atama ve Karargah 

 

3. Madde 

Atama 

 

1. Kurumun adı: Prizren 

Belediyesi Aile Hekimliği 
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II - Emërtimi dhe Selia 

 

Neni 3 

Emërtimi 

 

1.Emri i institucionit është: 

Qendra Kryesore e Mjekësisë 

Familjare në  Komunën e 

Prizrenit. 

 

2.Shenja njohëse e këtij 

institucioni është unike për të 

gjitha QKMF në Republikën e 

Kosovës dhe aprovohet nga 

Kuvendi Komunal, në bazë të 

procedurave ligjore. 

 

3.Emërtimi i QKMF, QMF dhe 

AMF duhet të jetë i mbishkruar 

qartë në hyrje të institucionit 

shëndetësor përkatës  të KPSh. 

 

4.Për ndryshimin e selisë së 

QKMF vendos themeluesi, pas 

marrjes së pëlqimit nga Ministria 

e Shëndetësisë. 

 

 

 

 

 

institution is unique for all MFMC in 

the Republic of Kosovo and is 

approved by the Municipal Assembly, 

on the basis of legal procedures. 

 

3.The name of MFMC, FMC and 

FMA should be clearly indicated at 

the entrance of the respective health 

institution of PHC. 

 

4.Changing of the MFMC headquarter 

shall be decided by the founder, upon 

obtaining the consent of the Ministry 

of Health. 

 

Article 4 

Headquarter 

 

The MFMC headquarters in 

Municipality of Prizren is located at 

Joni Street, no number, in 

Municipality of Prizren. 

 

Article 5 

Stamp 

 

1.MFMC possesses its stamp, which 

in the legal circulation is presented as 

the Main Family Medicine Center. 

 

2.The stamp is of round shape and has 

a dimension of 3.5 cm (35 mm). 

2.Identifikacioni znak ove 

ustanove je jedinstven za sve 

GCPM u Republici Kosovo i 

usvaja se od Skupštine opštine, na 

osnovu pravnih procedura. 

 

3.Naziv GCPM-a, CPM-a i APM-

a mora biti jasno nadpisan na 

ulazu dotične zdravstvene 

ustanove PZN-a. 

 

4.Za promenu sedišta GCPM-a 

odlučuje osnivač, nakon dobijanja 

pristanka od Ministarstva 

zdravstva. 

 

Član 4 

Sedište 

 

Sedište GCPM-a u Opštini Prizren 

se nalazi u ulica Joni, bez broja, u 

Opštini Prizren 

 

 

Član 5 

Pečat 

 

1.GCPM ima svoj pečat koji se u 

pravnom protoku predstavlja kao 

Glavni centar porodične medicine. 

 

2.Pečat je okruglog oblika i 

Ana Merkezi. 

 

2. Bu kurumun kimlik işareti 

Kosova Cumhuriyeti'ndeki 

tüm KKMF'ler için 

benzersizdir ve yasal 

prosedürlere dayalı olarak 

Belediye Meclisi tarafından 

onaylanır. 

 

3. KPSh'nin ilgili sağlık 

kuruluşunun girişinde 

AHAM, QMF ve AMF adı 

açık bir şekilde yazılmalıdır. 

 

4. Kurucu, Sağlık 

Bakanlığı'ndan izin alarak 

AHAM genel merkezinin 

değiştirilmesine karar verir. 

 

Madde 4 

Merkez 

 

AHAM'ın Prizren 

Belediyesi'ndeki genel 

merkezi, Prizren 

Belediyesi'nin Joni 

caddesinde, numarasız yer 

almaktadır. 
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Neni 4 

Selia 

 

Selia e QKMF në Komunën e 

Prizrenit gjendet në rrugën e 

Jonit, pa numër, në Komunën e 

Prizrenit. 

 

 

Neni 5 

Vula 

 

1.QKMF posedon vulën e saj që 

në qarkullimin juridik paraqitet si 

Qendra Kryesore e Mjekësisë 

Familjare. 

 

2.Vula është në formë të 

rrumbullakët dhe ka dimension 

3.5 cm (35 mm). 

2.1. Rrethi i parë: Republika 

e Kosovës; 

2.2. Rrethi i dytë: Komuna e 

Prizrenit; 

2.3. Rrethi i tretë: QKMF në 

Komunën e Prizrenit; 

2.4. Në mes të vulës është 

logoja unike për të gjitha 

QKMF në Republikën e 

Kosovës. 

3.QKMF posedon vulën katrore, 

me dimensione 5.5 cm x 3 cm. që 

2.1. First circle: Republic of 

Kosovo; 

2.2. Second circle: Municipality 

of Prizren; 

2.3. Third circle: MFMC in 

Municipality of Prizren; 

2.4. In the middle of the stamp 

stands the unique logo for all 

MFMCs in the Republic of 

Kosovo. 

3.MFMC possesses the square stamp, 

of dimensions  5.5 cm x 3 cm. which 

containsthe name, headquarter and 

space for recording the number and 

date of the  receipt of document. 

 

 

4.The stamp must contain the 

designation of the institution and 

according to this Statute must be in the 

languages, which are in official use in 

Kosovo. 

 

5.The number of stamps, the manner 

of using the stamp and authorizing of 

persons for using and preserving the 

stamp shall be decided by the director. 

 

6. Each stamp has an identification 

number. 

 

 

dimenzija 3.5 cm (35 mm). 

2.1. Prvi krug: Republika 

Kosovo; 

2.2. Drugi krug: Opština 

Prizren. 

2.3. Treći krug: GCPM u 

Opštini Prizren; 

 2.4. Na sredini pečata je 

jedinstveni logo za sve 

GCPM-ove u Republici 

Kosovo. 

 

3.GCPM ima četvrtasti pečat, sa 

dimenzijama 5.5 cm x 3 cm. koji 

sadržinaziv, sedište i površinu za 

evidentiranje broja i datuma 

prijema dokumenta. 

 

 

4.Pečat treba da sadrži naziv 

institucije, prema ovom  Statutu, i 

da bude na jezicima koji su u 

službenoj upotrebi na Kosovu. 

 

 

5.O broju pečata, načinu 

korišćenja i o ovlašćenom licu za 

korišćenje i čuvanje odlučuje 

direktor. 

 

6. Svaki pečat ima identifikacioni 

broj. 

5. Madde  

Mühür 

 

1.AHAM kendine ait mühür 

ve hukuki alanda Aile 

Hekimliği Ana Merkezi 

olarak kullanılır.  

 

2.Mühür yuvarlak şeklinde 

ve 3.5cm (35mm) 

ebatındadır. 

2.1. Birinci çemberi: Kosova 

Cumhuriyeti 

2.2. İkinci çemberi : Prizren 

Belediyesi  

2.3. Üçüncü çemberi: Prizren 

Belediyesinde AHAM  

2.4. Kosova Cumhuriyetinde 

bulunan tüm AHAM’lar için 

tek logo  

 

3. AHAM 5.5.cm x 3cm 

ebadıdna kare şeklinde 

mühürü taşır ve onu 

belgelerin adlandırması, 

şubesi ve tarihi ve belge 

koruma numaralarının kabulu 

için kullanılır. 

 

4. Mühür kurumun adını ve 

Statüye göre Kosova 

Cumhuriyetinde kullanılan 
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përmbanemërtimin, selinë dhe 

hapësirën për evidentimin e 

numrit dhe të datës së pranimit të 

dokumentit. 

 

4.Vula duhet të përmbajë 

emërtimin e institucionit, sipas  

këtij Statuti dhe të jetë në gjuhët 

të cilat janë në përdorim zyrtar në 

Kosovë. 

 

5.Për numrin e vulave, mënyrën e 

përdorimit dhe autorizimin e 

personit për përdorim dhe ruajtje 

vendos drejtori. 

 

 

6. Çdo vulë ka numër 

identifikues. 

 

 

III-Veprimtaria, Shërbimet dhe 

Përfaqësimi i QKMF 

 

Neni 6 

Veprimtaria 

 

1.Veprimtaria e QKMF përfshinë 

ofrimin e shërbimeve 

shëndetësore në KPSh për 

popullatën e komunës, si një 

veprimtari me interes të veçantë, 

III-Activity, Services and 

Representation of MFMC 

 

Article 6 

Activity 

 

1.The activity of MFMC includes the 

provision of health services in PHC 

for the population of the municipality, 

as an activity of special interest, 

through the implementation of the 

concept of family medicine, within the 

unique health system of Kosovo. 

2.The concept of family medicine 

consists in provision of 

comprehensive, efficient health 

services to all residents of the 

Municipality of Prizren and in 

continuation to individuals and 

families at all stages of life, on the 

basis of scientific data, through the 

family doctor as appointed doctor who 

will be the gateway for all service 

seekers in the health system and, at the 

same time, a reference point for 

specialist consultants in the PHC and 

other levels of health care. 

 

 

3.According to HSS 2017-2021 and 

standards set by the Ministry of 

Health, the family medicine team 

III-Delatnost, usluge i 

zastupanje GCPM 

 

 

Član 6 

Delatnost 

 

1.Delatnost GCPM-a obuhvata 

pružanje primarnih zdravstvenih 

usluga u PZN-u za stanovništvo 

opštine, kao delatnost od posebnog 

interesa, kroz primenu koncepta 

porodične medicine, u okviru 

jedinstvenog zdravstvenog sistema 

Kosova. 

2.Koncept porodične medicine se 

sastoji u tome da se svim 

stanovnicima Opštine Prizren 

pružaju sveobuhvatne i efikasne 

zdravstvene usluge, u kontinuitetu, 

pojedincu i porodici u svim 

životnim etapama, na osnovu 

naučnih podataka, kroz 

određivanje porodičnog lekara, 

koji će biti ulazna kapija za sve 

one koji zahtevaju usluge u 

zdravstvenom sistemu, i 

istovremeno referentna tačka za 

savetnike specijaliste u PZN-u i na 

ostalim nivoima zdravstvene nege. 

 

 

tüm resmi dillerin bulunması 

gerekmektedir.  

5. Müdür mühürlerin 

sayısına, kullanımlarına ve 

kullanan yetkili hakkında 

karar verir. 

 

6. Her mühür kendi kayıt 

numarasını taşımaktadır. 

 

III- AHAM’ın faaliyetleri, 

hizmetleri ve temsilleri 

 

6. Madde 

Faaliyetleri 

 

1. KKMF'nin faaliyeti, 

Kosova'nın benzersiz sağlık 

sistemi içinde, aile hekimliği 

kavramının uygulanması 

yoluyla, özel ilgi faaliyeti 

olarak, belediye nüfusu için 

KPSh'de sağlık hizmetlerinin 

sağlanmasını içerir. 

2. Aile hekimliği kavramı, 

Prizren Belediyesi'nin tüm 

sakinlerine seçilen doktor 

olarak aile hekimi 

aracılığıyla, bireye ve aileye 

yaşamın her aşamasında, 

bilimsel verilere dayalı 

olarak kapsamlı, verimli ve 
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përmes zbatimit të konceptit të 

mjekësisë familjare, në kuadër të 

sistemit unik shëndetësor të 

Kosovës. 

2.Koncepti i mjekësisë familjare 

konsiston që të gjithë banorëve të 

Komunës së Prizrenit t’u ofrojë 

shërbime shëndetësore 

gjithëpërfshirëse, efikase dhe në 

vazhdimësi  individit dhe familjes 

në të gjitha fazat e jetës,  bazuar 

në të dhëna shkencore, përmes 

mjekut familjar si mjek i 

përzgjedhur i cili do të jetë portë 

hyrëse për të gjithë kërkuesit e 

shërbimeve në sistemin 

shëndetësor dhe njëherit pikë 

referuese për specialistët 

konsultantët në KPSh dhe në 

nivelet tjera të kujdesit 

shëndetësor. 

 

3.Sipas  SSSH 2017-2021 dhe 

standardeve të përcaktuara nga 

Ministria e Shëndetësisë, ekipi i 

mjekësisë familjare i përbërë nga 

një mjekë familjar dhe dy 

infermiere familjare ofron 

shërbime shëndetësore për 2000 

banorë sipas shtrirjes territoriale, 

gjeografike dhe organizimit të 

QKMF. 

consisting of a family doctor and two 

family medicine nurses provides 

health services for 2000 inhabitants 

according to the territorial, 

geographical area extent and 

organization of MFMC. 

 

 

4.According to this statute the 

standards in family medicine will be 

subject to periodic review by the 

Ministry of Health 

5.Health services in the MFMC in (the 

name of the respective municipality) 

are provided and implemented by 

health professionals who meet the 

criteria set out in the Law on Health: 

 

 

5.1.Family Medicine Specialist; 

5.2.Doctor of medicine; 

5.3.Doctor of dentistry; 

5.4.Specialist of pedodontology 

and preventive; 

5.5.Graduated Pharmacist–Master 

of pharmacy; 

5.6.Specialist in Clinical 

Biochemistry; 

5.7.Graduated nurse; 

5.8.Graduated midwife; 

5.9.Laboratory technician; 

5.10.Pharmacy technician; 

3.Prema SZS-u 2017-2021, i 

standarda određenih od 

Ministarstva zdravstva, ekipa 

porodične medicine koja se sastoji 

od jednog porodičnog lekara i dve 

porodične medicinske sestre pruža 

zdravstvene usluge za 2000 

stanovnika u zavisnosti od 

teritorijalnog i geografskog 

prostiranja kao i organizovanja 

GCPM-a. 

 

4.Standardi porodične medicine 

prema ovom statutu će se 

podvrgavati periodičnom 

revidiranju od strane Ministarstva 

zdravstva. 

5.Zdravstvene usluge u GCPM- 

(ime dotične opštine) se 

obezbeđuju i primenjuju od 

zdravstvenih profesionalaca koji 

ispunjavaju kriterijume predviđene 

Zakonom o zdravstvu: 

 

 

5.1  Specijalista porodične 

medicine; 

5.2. Zdravstveni lekar; 

5.3. Lekar stomatologije; 

5.4.Specijalista na pedodoncia 

i preventiva; 

5.5.Diplomirani farmaceut– 

sürekli sağlık hizmeti 

sunmaktır. sağlık sisteminde 

hizmet arayan herkes için bir 

kapı olacak ve aynı zamanda 

KPSh ve diğer sağlık bakım 

seviyelerindeki uzmanlar ve 

danışmanlar için bir referans 

noktası olacaktır. 

 

3. SSSH 2017-2021 ve 

Sağlık Bakanlığı tarafından 

belirlenen standartlara göre, 

bir aile hekimi ve iki aile 

hemşiresinden oluşan aile 

hekimliği ekibi, HCMC'nin 

bölgesel, coğrafi kapsamı ve 

organizasyonuna göre 2000 

kişiye sağlık hizmeti 

vermektedir. . 

 

 

4. Bu tüzüğe göre aile 

hekimliğinde standartlar 

Sağlık Bakanlığı tarafından 

periyodik olarak revize 

edilecektir. 

5. Prizren Belediyesindeki 

SHGM'deki sağlık 

hizmetleri, Sağlık 

Kanununda belirtilen 

kriterleri karşılayan sağlık 

profesyonelleri tarafından 
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4.Standardet në mjekësinë 

familjare sipas këtij statuti, do t’i 

nënshtrohen revidimit periodik 

nga ana e Ministrisë së 

Shëndetësisë. 

5.Shërbimet shëndetësore në 

QKMF në Komunën e Prizrenit 

sigurohen dhe zbatohen nga 

profesionistët shëndetësor të cilët 

i plotësojnë kriteret e parapara në 

Ligjin për shëndetësi: 

 

5.1. Specialist i Mjekësisë 

Familjare; 

5.2. Doktor i Mjekësisë; 

5.3. Doktor i Stomatologjisë; 

5.4.Specialist i pedodoncisë 

dhe preventivës; 

5.5. Farmacist i diplomuar – 

magjistër i farmacisë; 

5.6. Specialist i Biokimisë 

klinike; 

5.7.I nfermier i/e diplomuar; 

5.8. Mami e diplomuar; 

5.9. Teknik laborant; 

5.10. Teknik i farmacisë; 

5.11. Teknik/asistent i 

stomatologjisë; 

5.12. Radiologu dhe tekniku i 

radiologjisë në institucionet 

ku funksionon kabineti i Rtg; 

5.13. Profesionistët 

5.11.Dentistry technician / 

assistant 

5.12.Radiologist and radiology 

technician in the institutions 

where the Rtg cabinet is 

operational; 

5.13.Medical professionals with a 

middle or high education, as 

defined in the official register of 

the Ministry of Health; 

 

5.14. Other professional 

associates with non-medical 

education, registered in the 

official register by the decision of 

the Minister of Health, at the 

proposal of the respective 

Chamber of Health Professionals 

according to the Law on Health. 

 

6.In a MFMC where maternity ward 

operates, a Gynecologist and 

Neonatologist or Pediatrician are 

required. 

 

7.Specialists of other fields can 

continue working in the PHC as a 

family doctor consultant until 

retirement. 

 

8.According to paragraph 3 of this 

Article, consultants in PHC provide 

magistar farmacije; 

5.6. Specijalista kliničke 

biohemije, 

5.7. Diplomirani/a medicinska 

sestra; 

5.8. Diplomirana akušerka; 

5.9. Laboratorijski tehničar; 

5.10. Farmaceutski tehničar, 

5.11. Tehničar/asistent 

stomatologije, 

5.12. Radiolog i radiološki 

tehničar u ustanovi gde 

funkcioniše Rtg kabinet; 

 

5.13.Ostali zdravstveni 

stručnjaci sa srednjim i 

visokim kvalifikacijama, 

određenim u službenom 

registru Ministarstva; 

5.14.Stručni saradnici sa 

školovanjem van  oblasti 

zdravstva, evidentirani u 

službenom registru odlukom 

Ministarstva zdravstva, na 

osnovu predloga dotične 

Komore stručnjaka po Zakonu 

o zdravstvu. 

 

 

6.U GCPM-u, gde funkcioniše 

materinstvo, neophodan je 

ginekolog i neonatolog ili 

sağlanmakta ve 

uygulanmaktadır: 

 

5.1. Aile Hekimliği Uzmanı; 

5.2. Tıp doktoru; 

5.3. Diş Hekimliği Doktoru; 

5.4 Pedodonti ve koruyucu 

uzman; 

5.5. Mezun eczacı - eczane 

ustası; 

5.6. Klinik Biyokimya 

Uzmanı; 

5.7 Mezun hemşire; 

5.8. Mezun anne; 

5.9. Laboratuvar teknisyeni; 

5.10. Eczane teknisyeni; 

5.11. Diş teknisyeni/asistanı; 

5.12. Röntgen dolabının 

çalıştığı kurumlarda radyolog 

ve radyoloji teknisyeni; 

5.13. Bakanlığın resmi 

sicilinde tanımlanan orta ve 

yüksek nitelikli diğer sağlık 

çalışanları; 

5.14. Sağlık Kanununa göre 

ilgili meslek odasının teklifi 

üzerine Sağlık Bakanının 

kararı ile resmi sicile 

kaydedilen tıp alanı dışında 

eğitim gören meslek 

mensupları. 
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shëndetësorë të tjerë me 

kualifikim të mesëm dhe të 

lartë, të përcaktuar në 

regjistrin zyrtar të Ministrisë; 

5.14.Bashkëpunëtorët 

profesional me shkollim 

jashtë lëmisë së mjekësisë, të 

evidentuar në regjistrin zyrtar 

me vendim të Ministrit të 

Shëndetësisë, në bazë të 

propozimit të Odës përkatëse 

të profesionistëve sipas Ligjit 

të Shëndetësisë. 

 

6.Në QKMF ku funksionojnë 

maternitetet, është i 

domosodoshëm Gjinekologu dhe 

Neonatologu ose Pediatri. 

 

7.Specialistët nga lëmitë e tjera, 

mund të vazhdojnë punën në 

KPSh si konsulent të Mjekëve 

Familjarë deri në pensionim. 

 

8.Konsulentët në KPSh sipas 

paragrafit 3 të ketij Neni ofrojnë 

shërbime konsultative në QKMF 

dhe QMF. 

 

9.Mjeku familjar duhet të jetë i 

certifikuar për të ofruar shërbime 

me Ultrazë. 

consulting services in the MFMC and 

FMC. 

 

9.The family doctor must be certified 

to provide Ultrasound services. 

 

Article 7 

Services 

 

1.MFMC provides the following 

primary healthcare services: 

1.1.Health promotion services, 

including information, 

communication and education 

within institutions and in the 

community; 

1.2.Immunization and vaccination 

services as well as other 

preventive services; 

1.3.Essential curative services and 

minor surgical interventions; 

1.4.Acute and emergency 

healthcare services; 

1.5.Healthcare services for 

chronic diseases; 

1.6.Healthcare services for 

children, adolescents and young 

people; 

1.7.Reproductive health-care 

services; 

1.8.Oral and preventive health 

services; 

pedijatar. 

 

7.Specijalisti iz ostalih oblasti 

mogu da nastave rad u PZN-u kao 

konsultanti porodičnih lekara do 

penzionisanja. 

 

8.Konsultant u PZN-u po stavki 3. 

ovog člana pružaju konsultativne 

usluge u GCPM-u i CPM-u. 

 

9.Porodični lekar mora biti 

sertifikovan da bi pružao usluge 

ultrazvukom. 

 

Član 7 

Usluge 

 

1.GCPM obavlja ove usluge 

primarne zdravstvene nege: 

1.1.Usluge zdravstvenog 

promovisanja, uključujući 

informisanje, komunikaciju i 

obrazovanje unutar ustanova i 

u zajednici; 

 

1.2.Usluge imunizacije i 

vakcinacije i ostale 

preventivne usluge; 

 

1.3.Esencijalne usluge lečenja 

i male hirurške intervencije; 

6. Doğum hastanelerinin 

faaliyet gösterdiği KKMF'de 

Jinekolog ve Neonatolog 

veya Çocuk Doktoru 

gereklidir. 

 

7. Diğer alanlardan uzmanlar 

emekli olana kadar Aile 

Hekimleri danışmanı olarak 

KPSh'de çalışmaya devam 

edebilirler. 

 

8. Bu Maddenin 3. 

paragrafına göre KPSh'deki 

danışmanlar, KKMF ve 

QMF'de danışmanlık 

hizmetleri vermektedir. 

 

9. Aile hekimi ultrason 

hizmeti vermek için 

sertifikalı olmalıdır. 

 

7. Madde 

Hizmetler 

 

1.AHAM’ın aşağıdaki birinci 

basamak sağlık hizmetlerini 

yürütür: 

1.1 Sağlığı geliştirme 

hizmetleri; kurumlar içinde 

ve toplumda bilgi, iletişim ve 

eğitim dahil; 
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Neni 7 

Shërbimet 

 

1.QKMF kryen këto shërbime të 

kujdesit parësor shëndetësor: 

1.1.Shërbimet e promovimit 

shëndetësor; përfshirë 

informimin, komunikimin 

dhe edukimin brenda 

institucioneve dhe në 

komunitet; 

1.2.Shërbimet e imunizimit 

dhe vaksinimit dhe shërbimet 

tjera parandaluese; 

1.3.Shërbimet esenciale 

kurative dhe ndërhyrje të 

vogla kirurgjike; 

1.4.Shërbime të kujdesit akut 

dhe urgjent; 

 

1.5.Shërbimet e kujdesit 

shëndetësor për sëmundjet 

kronike; 

1.6.Shërbimet e kujdesit 

shëndetësor për fëmijë, 

adoleshentë dhe të rinjë; 

1.7.Shërbimet e shëndetit 

riprodhues; 

1.8.Shërbimet e shëndetit oral 

dhe parandalues; 

1.9.Shërbimet e shëndetit 

 

1.9.Mental health services; 

1.10.Home healthcare services 

including maternal and child care 

services, palliative care as well as 

home healthcare on the basis of 

the needs of population and 

public health priorities; 

 

1.11. Distribution of medicaments 

from the essential list. 

 

Article 8 

Representation 

 

1.MFMC in (the name of the 

respective municipality) is an 

institution, which is part of the 

network of public Primary Healthcare 

institutions in the Republic of Kosovo. 

 

2.MFMC carries out and provides 

primary healthcare services for the 

citizens of the municipality, pursuant 

to the legal provisions in force. 

 

3.For the signing of contracts, 

whereby are acquired, alienated or 

sold MFMC capital buildings and 

equipment, with or without 

regeneration value, first there is 

required  a  proposal by the 

1.4.Usluge akutne i hitne 

nege; 

 

1.5.Usluge zdravstvene nege 

za hronične bolesti; 

1.6.Usluge zdravstvene nege 

za decu, adolescente i mlade; 

1.7. Usluge reproduktivnog 

zdravlja; 

1.8.Usluge oralnog i 

preventivnog zdravlja; 

1.9.Usluge mentalnog 

zdravlja; 

1.10.Usluge kućne nege 

uključujući usluge nege prema 

majki i detetu, palijativna 

nega kao i kućna nega na 

osnovu potrebe stanovništva i 

prioriteta javnog zdravlja; 

 

1.11. Raspodela lekova sa 

esencijalne liste. 

 

Član 8 

Zastupanje 

 

1.GCPM u (ime dotične opštine) je 

institucija, koja je deo mreže 

javnih institucija Primarne 

zdravstvene nege, u Republici 

Kosova. 

 

1.2 Bağışıklama ve aşılama 

hizmetleri ve diğer koruyucu 

hizmetler; 

1.3 Temel tedavi hizmetleri 

ve küçük cerrahi 

müdahaleler; 

1.4 Akut ve acil bakım 

hizmetleri; 

1.5 Kronik hastalıklara 

yönelik sağlık hizmetleri; 

1.6 Çocuklara, gençlere ve 

gençlere yönelik sağlık 

hizmetleri; 

1.7 Üreme sağlığı hizmetleri; 

1.8 Ağız ve koruyucu sağlık 

hizmetleri; 

1.9 Ruh sağlığı hizmetleri; 

1.10 Nüfusun ihtiyaçlarına ve 

halk sağlığı önceliklerine 

göre anne ve çocuk bakım 

hizmetleri, palyatif bakım ve 

evde bakım dahil evde bakım 

hizmetleri; 

1.11 Temel listeden şifalı 

otların dağılımı. 

 

8. Madde 

Temsilleri 

 

1. Prizren'deki AHAM, 

Kosova Cumhuriyeti'ndeki 

kamu Temel Sağlık 
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mendor; 

1.10.Shërbimet e kujdesit 

shtëpiak perfshirë shërbimet 

e kujdesit  ndaj nënës dhe 

fëmijes, kujdesi paliativ si 

dhe kujdesi shtëpiak bazuar 

në nevojat e popullatës dhe 

prioritetet e shëndetit publik; 

1.11.Shpërndarjen e barërave 

nga lista esenciale. 

 

Neni 8 

Përfaqësimi 

 

1.QKMF në Prizren është 

institucion, i cili bën pjesë në 

rrjetin e institucioneve të Kujdesit 

Parësor Shëndetësor publik në 

Republikën e Kosovës. 

 

2.QKMF kryen dhe ofron 

shërbime të kujdesit parësor 

shëndetësor për qytetarët e 

komunës, sipas dispozitave ligjore 

që janë në fuqi. 

 

 

3.Për nënshkrimin e kontratave, 

me të cilat fitohen, tjetërsohen 

apo shiten objektet dhe pajisjet 

kapitale, me ose pa vlerë 

rigjeneruese të QKMF, duhet të 

management of the MFMC and the 

approval by the founder, based on the 

laws in force. 

 

4.The Director of MFMC has all the 

authorizations for legal and business 

representation, within the activity of 

MFMC upon the consent of the 

Municipal Directorate of Health and 

Social Welfare. 

 

IV-Institution Structure in the 

MFMC 

 

Article 9 

Organization of the MFMC 

 

1.In order to provide healthcare for its 

residents, the MFMC is organized into 

the following constituent units: 

1.1.Department of Family Medicine 

consisting of: 

1.1.1.Family Medicine Sector; 

1.1.2 HIS Unit; 

1.1.3 Vaccination and 

Immunization Unit; 

1.1.4 Oral Health Preventive 

Sector; 

 

1.1.5 Emergency Healthcare 

Sector; 

1.1.6 Consulting and Diagnostics 

2.GCPM obavlja i pruža usluge 

primarne nege za građane opštine, 

prema zakonskim odredbama na 

snazi. 

 

3.Za potpisivanje ugovora, kojima 

se stiću, otuđuju ili prodaju objekti 

i kapitalna oprema, sa ili bez 

regenerativne vrednosti GCPM-a, 

potreban je prvo predlog 

rukovodstva GCPM-a i saglasnost 

osnivača, na osnovu zakona na 

snazi. 

 

4.Direktor GCPM ima sva 

ovlašćenja za pravno i poslovno 

zastupanje, unutar delatnosti 

GCPM uz saglasnost Opštinske 

Direkcije za zdravstvo i socijalnu 

zaštitu. 

 

 

IV-Struktura institucije u 

GCPM-u. 

 

Član 9 

Organizovanje u GCPM 

 

1.GCPM, u cilju pružanje 

zdravstvene nege za svoje 

stanovnike, organizuje se 

sastavnim jedinicama: 

Kurumları ağının bir parçası 

olan bir kurumdur. 

 

2. AHAM, yürürlükteki yasal 

hükümlere göre belediye 

vatandaşlarına birinci 

basamak sağlık hizmetlerini 

yerine getirir ve sunar. 

 

3. Tesis ve sermaye 

teçhizatının AHAM'ın 

yenileyici değeri olan veya 

olmayan satın alınması, 

devredilmesi veya satılması 

sözleşmelerinin 

imzalanabilmesi için 

öncelikle AHAM 

yürürlükteki yasalara göre 

yönetiminin teklifi ve 

kurucunun onayı gerekir. . 

 

4. AHAM müdürü, Belediye 

Sağlık ve Sosyal Yardım 

Müdürlüğü'nün muvafakati 

ile AHAM'ın faaliyeti 

kapsamında tüm hukuki ve 

ticari temsil yetkilerine 

sahiptir. 

 

IV- AHAM'de Kurumun 

Yapısı 
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ketë së pari propozimin e 

menaxhmentit të QKMF dhe 

aprovimin e themeluesit, nё bazë 

tё ligjeve në fuqi. 

 

 

4.Drejtori i QKMF ka të gjitha 

autorizimet për përfaqësimin 

juridik dhe afarist, brenda 

veprimtarisë së QKMF me pëlqim 

të Drejtoratit Komunal për 

Shëndetësi dhe Mirëqenie 

Sociale. 

 

IV-Struktura e Institucionit në 

QKMF 

 

Neni 9 

Organizimi i QKMF 

 

1.QKMF me qëllim të ofrimit të 

përkujdesjes shëndetësore për 

banorët e vet, organizohet me 

këto njësi përbërëse: 

1.1.Departamenti i Mjekësisë 

Familjare me këtë përbërje: 

1.1.1.Sektori i Mjekësisë 

Familjare; 

1.1.2.Njësia e SISH; 

1.1.3.Njësiae Vaksinimit dhe 

Imunizimit; 

1.1.4.Sektori i Shëndetit Oral 

Sector; 

1.1.6.1. Consulting services; 

1.1.6.2 Radiology Cabinet; 

1.1.6.3.Laboratory. 

 

 

 

1.2.The Administration Department 

of 

the MFMC (the name of respective 

municipality) consists of: 

1.2.1. Human Resources Unit or 

Office; 

1.2.2. Legal Unit or Office; 

1.2.3. Budget and Finance Unit or 

Office; 

 

1.2.4. Procurement Unit or 

Office; 

1.2.5. Technical Services Unit or 

Office. 

 

 

1.3.Central Pharmacy: 

 

1.3.1.The central pharmacy is an 

organizational unit of MFMC 

which is established and operates 

according to the laws and sub-

legal acts that regulate the 

pharmaceutical activity; 

1.3.2. Within FMC /FMA operate 

1.1.Odeljenje porodične 

medicine u ovom sastavu: 

1.1.1.Sektor porodične 

medicine; 

1.1.2.Jedinica ISZ-a; 

1.1.3Jedinica vakcinacije i 

imunizacije, 

1.1.4Sektor preventivnog 

oralnog zdravlja; 

1.1.5.Sektor hitne nege; 

1.1.6 Sektor za konsultaciju i 

Dijagnostika; 

1.1.6.1. Konsultativne usluge; 

1.1.6.2. Radiološki kabinet; 

1.1.6.3.Laboratorija. 

 

 

1.2.Odeljenje Administracije 

GCPM-a u (ime dotične opštine) 

organizuje se u: 

1.2.1. Jedinica ili Kancelarija 

osoblja; 

1.2.2. Jedinica  ili Pravna 

kancelarija; 

1.2.3. Jedinica ili Kancelarija 

za budžet i finansije; 

1.2.4. Jedinica ili Kancelarija 

osoblja; 

1.2.5. Jedinica  ili Kancelarija 

za tehničke usluge. 

 

1.3. Centralna apoteka: 

Madde 9 

AHAM'ın kuruluşu 

 

1. AHAM, sakinlerine sağlık 

hizmeti sağlamak amacıyla 

aşağıdaki kurucu birimlerle 

örgütlenmiştir: 

1.1 Bu kompozisyon ile Aile 

Hekimliği Anabilim Dalı: 

1.1.1 Aile Hekimliği Sektörü; 

1.1.2 SISH Birimi; 

1.1.3 Aşılama ve 

Bağışıklama Birimi; 

1.1.4 Koruyucu Ağız Sağlığı 

Sektörü; 

1.1.5..Acil Bakım Sektörü; 

1.1.6 Danışmanlık ve Teşhis 

Sektörü; 

1.1.6.1. Danışmanlık 

hizmetleri; 

1.1.6.2 Radyolojik Kabin; 

1.1.6.3 Laboratuvar. 

 

 

1.2 Prizren Belediyesi 

AHAM İdari Departmanı şu 

şekilde organize edilmiştir: 

 

1.2.1. Personel Birimi veya 

Ofisi; 

1.2.2. Hukuk Birimi veya 

Ofis; 
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Preventiv; 

 

1.1.5..Sektori i Kujdesit 

Urgjent; 

1.1.6.Sektori konsultativë dhe 

Diagnostikë; 

1.1.6.1. Sherbimet 

konusltative; 

1.1.6.2 Kabineti Radiologjik; 

1.1.6.3.Laboratori. 

 

 

1.2.Departamenti i 

Administratës së QKMF së 

Komunës së Prizrenit  

organizohet në: 

 

1.2.1. Njësia ose Zyra e 

personelit; 

1.2.2. Njësia ose Zyra 

Juridike; 

1.2.3. Njësia ose Zyra për 

buxhet dhe financa; 

1.2.4. Njesia ose Zyra e 

prokurimit; 

1.2.5. Njësia ose Zyra për 

shërbime teknike. 

 

1.3.Barnatorja Qendrore: 

 

1.3.1.Barnatorja qendrore 

është njësi organizative e 

manual pharmacies which are 

managed, supplied and monitored 

by the central pharmacy in 

MFMC; 

1.3.3.The central pharmacy and 

its units in FMC /FMA distribute 

only the drugs from the Essential 

List of Medicines, allowed by the 

Ministry, and prescribed in 

unique prescriptions, by the 

Doctors of the Family Medicine 

Sector; 

1.3.4.The central pharmacy is 

managed by the Chief Pharmacist. 

 

2.The list of Family Medicine Centers 

- FMC and Family Medicine 

Ambulances - FMA within the MFMC 

in the Municipality of Prizren 

constitutes the Network of PHC 

institutions in the Municipality of 

Prizren. 

 

3.The network of health institutions 

according to paragraph 2 will be 

subject to periodic review which shall 

be undertaken by the MA of 

Municipality of Prizren upon the 

consent by the Ministry of Health. 

 

 

 

 

1.3.1.Centralna apoteka je 

organizaciona jedinica 

GCPM-a koja se osniva i 

funkcioniše prema zakonima i 

podzakonskim aktima koji 

uređuju farmaceutsku 

delatnost; 

1.3.2. U CPM-u / AMF-u rade 

priručne apoteke koje se 

rukovode, snabdevaju i 

nadgledaju od centralne 

apoteke u GCPM-u; 

1.3.3.Iz centralne apoteke i 

njenih jedinica pri CPM-

u/APM-u  mogu da se 

raspodele samo lekovi sa 

Esencijalne liste lekova, 

dozvoljene od Ministarstva, i 

propisanih u jedinstvenim 

receptima, od lekara Sektora 

porodične medicine; 

1.3.4.Centralnu apoteku vodi  

šef apoteke. 

 

 

2.Lista Centara porodične 

medicine–CPM-a i Ambulanti 

porodične medicine -APM u 

okviru  GCPM-a u Opštini Prizren 

sačinjava mrežu institucija PZN u 

Opštini Prizren. 

1.2.3. Bütçe ve Finans Birimi 

veya Ofisi; 

1.2.4. Satın Alma Birimi 

veya Ofisi; 

1.2.5. Teknik hizmetler için 

birim veya ofis. 

 

1.3. Merkez Eczane: 

 

1.3.1.Merkez eczane, 

AHAM'ın farmasötik 

faaliyetlerini düzenleyen 

kanunlara ve alt yasal 

düzenlemelere göre kurulmuş 

ve faaliyet gösteren bir 

teşkilat birimidir; 

1.3.2. AHM/ FKK'de, 

AHAM'da Merkez eczane 

tarafından yönetilen, tedarik 

edilen ve izlenen manuel 

eczaneler vardır; 

1.3.3 AHM/FKK'deki 

merkez eczane ve 

birimlerinden, Aile 

Hekimliği Sektörü Doktorları 

tarafından sadece Bakanlık 

tarafından izin verilen ve 

benzersiz reçetelerde 

tanımlanan Temel İlaç 

Listesindeki ilaçlar dağıtılır; 

1.3.4 Eczane başkanı merkez 

eczaneyi yönetir. 
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QKMF e cila themelohet dhe 

funksionon sipas ligjeve dhe 

akteve nën ligjore që 

rregullojnë veprimtarinë 

farmaceutike; 

1.3.2. Në QMF / AMF 

funksionojnë barnatoret 

doracake të cilat 

menaxhohen, furnizohen dhe 

monitorohen nga barnatorja 

Qendrore në QKMF; 

1.3.3.Nga barnatorja 

qendrore dhe njesite e saja ne 

QMF/AMF shpërndahen 

vetëm barnat nga Lista 

Esenciale e Barnave, e lejuar 

nga Ministria  dhe të 

përshkruara në recetat unike , 

nga Mjekët e Sektorit  të 

Mjekësisë Familjare; 

1.3.4.Me barnatoren qendore 

udhëheq Shefi i Barnatores. 

 

2.Lista e Qendrave të Mjekësisë 

Familjare –QMF dhe 

Ambulancave të Mjekësisë 

Familjare-AMF në kuadër të 

QKMF në Komunën e Prizrenit 

përbën Rrjetin e institucioneve të 

KPSH në Komunën e Prizrenit. 

 

3.Rrjeti i Institucioneve 

Article 10 

Health Information System in the 

MFMC 

 

1.MFMC in Municipality of Prizren 

implements the unique health 

information system, as provided by 

the Law on Health and sub-legal acts 

regulating this field. 

 

2.The HIS Department in the Ministry 

of Health in coordination with the 

MFMC carries out the implementation 

of the System and its functioning at all 

levels of PHC institutions. 

 

 

3.MFMC is obliged to use the Health 

Information System by the MoH for 

all types of provided services, 

including co-payments. 

 

4.Pursuant to the law on the protection 

of personal data, every health 

professional is obliged to maintain the 

confidentiality of data for all actions 

taken within the Health Information 

System. 

 

 

 

 

3.Mreža zdravstvenih ustanova 

prema stavu 2. će biti predmet 

periodičnog revidiranja koje će se 

preduzeti od SO u Opštini Prizren 

uz saglasnost Ministarstva 

zdravstva. 

 

 

Član 10 

Sistem zdravstvenog 

informisanja u GCPM-u 

1.GCPM u Opštini Prizren 

primenjuje jedinstveni sistem 

zdravstvenog informisanja, kao što 

je predviđeno Zakonom o 

Zdravstvu i podzakonskim aktima 

koji uređuju ovu oblast. 

 

 

2.Departman ISZ-a pri 

Ministarstvu Zdravlja u 

koordinaciji sa GCPM-om vrši 

implementaciju sistema i njegovu 

fukcionalizaciju na svim nivoima 

ustanova IZS-a. 

 

3.GCPM se obavezuje da koristi 

Informativni zdravstveni sistem od 

MZ-a sa sve vrste pruženih usluga 

uključujući i doplate. 

 

4.Primenom zakona za zaštitu 

 

2. Prizren Belediyesi'ndeki 

AHAM bünyesindeki Aile 

Hekimliği Merkezleri - AHM 

ve Aile Hekimliği 

Ambulansları - FKK listesi, 

Prizren Belediyesi'ndeki 

KPSH kurumları Ağı'nı 

oluşturmaktadır. 

 

3. 2.fıkraya göre sağlık 

kurumları ağı, Prizren 

Belediye Meclisi tarafından 

Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile 

üstlenilecek olan periyodik 

revizyona tabi olacaktır. 

 

Madde 10 

Sağlık Bakanlığı Sağlık 

Bilgi Sistemi 

 

1. Prizren Belediyesi'ndeki 

HCMF, Sağlık Yasası ve bu 

alanı düzenleyen tüzüklerin 

öngördüğü benzersiz sağlık 

bilgi sistemini 

uygulamaktadır. 

 

2. Sağlık Bakanlığı'na bağlı 

DİE Daire Başkanlığı, 

AHAM ile koordineli olarak, 

Sistemi KPSH kurumlarının 
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shëndetësore sipas paragrafit 2 do 

të jetë objekt i revidimit periodik 

që do të ndërmerret nga KK i 

Komunës së Prizrenit me pëlqim 

të Ministrisë së Shëndetësisë. 

 

Neni 10 

Sistemi i Informimit 

Shëndetësor në QKMF 

 

1.QKMF në Komunën e Prizrenit 

zbaton sistemin unik të 

informimit shëndetësor, ashtu siç 

është paraparë me Ligjin e 

Shëndetësisë dhe aktet nënligjore 

që rregullojnë këtë lëmi. 

 

2.Departamenti i SISh në 

Ministrinë e Shëndetësisë në 

koordinim me QKMF bënë 

implementimin e Sistemit dhe 

funksionalizimin e tij në të gjitha 

nivelet e institucioneve të KPSH-

së. 

 

3.QKMF obligohet  të përdor 

sistemin Informativ Shendetesor 

nga MSh për të gjitha llojet e 

shërbimeve te ofruara duke 

perfshirë edhe bashkëpagesat. 

4.Në zbatim të ligjit për mbrojtjen 

e të dhënave personale çdo 

V-MFMC administration and 

bodies 

 

Article 11 

Board of Directors, Structure 

 

1.The Board of Directors consists of 7 

members: 

 

1.1. Director of MFMC, who 

chairs the Board; 

1.2.Head of Family Medicine 

Department; 

1.3.MFMC  Head Nurse; 

1.4.Head of Administration 

Department; 

 

1.5.Coordinator for improving the 

quality of health services; 

1.6.Trade Union representative in 

the capacity of the observer; 

1.7.Representatives from the 

Patient Council. 

 

2.The mandate of the members of the 

Board of Directors shall last 

throughout the term of their 

employment contract, but may end 

even earlier in cases when: 

2.1.The member terminates his 

employment relationship with the 

MFMC; 

ličnih podataka, svaki zdravstveni 

stručnjak je dužan da ćuva 

poverljivost podataka za sve 

preduzete radnje u Informativnom 

zdravstvenom sistemu. 

 

 

 

V-Upravljanje i tela GCPM-a 

 

Član 11 

Upravni savet, struktura 

 

1.Upravni savet ima 7 članova: 

 

 

1.1.Direktor GCPM-a, koji 

upravlja Savetom; 

1.2.Rukovodilac Odeljenja 

porodične medicine; 

1.3.Glavna medicinska sestra 

GCPM-a; 

1.4.Rukovodilac Odeljenja 

administracije; 

 

1.5.Koordinator za povećanje 

kvaliteta zdravstvenih usluga; 

1.6.Predstavnik administracije 

u svojstvu posmatrača; 

1.7.Zastupljenost saveta 

pacijenata. 

 

tüm seviyelerinde hayata 

geçirmiş ve işler hale 

getirmiştir. 

 

3. Sağlık Bakanlığı, katkı 

payları dahil sunulan her 

türlü hizmet için Sağlık 

Bakanlığı Sağlık Bilgi 

Sistemini kullanmakla 

yükümlüdür. 

4. Kişisel verilerin korunması 

kanunu uyarınca her sağlık 

çalışanı, Sağlık Bilgi Sistemi 

ile yapılan tüm işlemlerde 

verilerin gizliliğini 

korumakla yükümlüdür. 

 

AHAM'nin V-Liderliği ve 

birlikleri 

 

Madde 11 

Yönetim Kurulu, Yapı 

 

1. Yönetim Konseyinin 7 

üyesi vardır: 

 

1.1 Konseye başkanlık eden 

AHAM Müdürü; 

1.2 Aile Hekimliği Anabilim 

Dalı Başkanı; 

1.3 AHAM başhemşiresi; 

1.4 İdari Bölüm Başkanı; 
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profesionist shëndetësor obligohet 

që të ruaj konfidencialitetin e të 

dhënave për të gjitha veprimet e 

ndërmarra me Sistemin e 

Informimit Shëndetësor. 

 

V-Udhëheqja dhe trupat e 

QKMF 

 

Neni 11 

Këshilli Drejtues, Struktura 

 

1.Këshilli Drejtues ka 7 anëtarë: 

 

 

1.1.Drejtori i QKMF, i cili e 

kryeson Këshillin; 

1.2.Udhëheqësi i 

Departamentit të Mjekësisë 

Familjare; 

1.3.Kryeinfermieri/ja i/e 

QKMF; 

1.4.Udhëheqësi i 

Departamentit të 

Administratës; 

1.5.Koordinatori për ngritjen 

e cilësisë së shërbimeve 

shëndetësore; 

1.6.Përfaqësuesi i sindikatës 

në cilësinë e vëzhguesit; 

1.7.Përfaqësues nga Këshilli i 

pacientëve. 

2.2.The member of the Board of 

Directors resigns; 

2.3.The member of the Board of 

Directors is absent without 

justification from the meetings of 

the Board, three times in a row, 

within the year; 

2.4.The member does not respect 

the job duties. 

 

Article 12 

Competencies and Duties of the 

Board of Directors 

 

1.The Board of Directors performs the 

duties defined by this Statute and 

decides on: 

 

1.1.The activity of MFMC and 

confirms the working policy of 

MFMC; 

1.2.Proposes amendments to the 

Statute of MFMC through 

DHSW, which proposals 

following the consent by the 

Ministry of Health, are approved 

by the Municipal Assembly; 

1.3.Approves the work report and 

annual financial accounts of the 

MFMC and reports to the Primary 

Health Care Division at the 

Ministry of Health through the 

 

2.Mandat članova Upravnog 

saveta traje koliko i njihov radni 

ugovor, ali može da se završi i 

ranije u slučajevima kada: 

 

2.1.Član prekida radni odnos 

pri GCPM-om; 

 

2.2. Član Upravnog saveta 

daje ostavku; 

 

2.3.Član Upravnog saveta bez 

razloga odsustvuje na 

sastancima Saveta, unutar 

jedne godine, tri puta 

uzastopno; 

 

2.4.Član ne poštuje radne 

zadatke. 

 

 

Član 12 

Ovlašćenja i zadaci Upravnog 

saveta 

 

 

1.Upravni Savet obavlja zadatke 

određenih ovim Statutom i 

odlučuje o: 

 

1.1.Delatnosti GCPM i 

1.5 Sağlık hizmetlerinin 

kalitesinin iyileştirilmesi için 

koordinatör; 

1.6 Gözlemci sıfatıyla 

sendika temsilcisi; 

1.7 Hasta Konseyi 

Temsilcileri. 

 

 

2. Yönetim Kurulu üyelerinin 

görev süresi iş sözleşmeleri 

kadar sürer, ancak aşağıdaki 

durumlarda daha da erken 

sona erebilir: 

2.1 Üyenin AHAM'deki iş 

ilişkisini sonlandırması; 

 

2.2 Yönetim Konseyi üyesi 

istifa eder; 

2.3. Yönetim Konseyi üyesi, 

yıl içinde, arka arkaya üç kez 

Konsey toplantısında 

gerekçesiz olarak bulunmaz; 

 

2.4.Üye, iş görevlerine saygı 

göstermez. 

 

Madde 12 

Yönetim Kurulunun Yetki 

ve Görevleri 

 

1. Yönetim Konseyi, bu 
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2.Mandati i anëtarëve të Këshillit 

Drejtues zgjat sa edhe kontrata e 

punës së tyre, por mund të 

përfundojё edhe më parë në rastet 

kur: 

2.1.Anёtari ndërprenë 

marrëdhënien e punës në 

QKMF; 

 

2.2.Anёtari i Këshillit 

Drejtues jep dorёheqje; 

2.3.Anёtari i Këshillit 

Drejtues mungon pa arsye në 

mbledhje të Këshillit, brenda 

vitit, tri herë radhazi; 

 

2.4.Anёtari nuk respekton 

detyrat e punës. 

 

 

Neni 12 

Kompetencat dhe Detyrat e 

Këshillit Drejtues 

 

1.Këshilli Drejtues kryen detyrat 

të përcaktuara me këtë Statut dhe 

vendos për: 

 

1.1.Veprimtarinë e QKMF 

dhe vërteton politikën 

Municipal Directorate of Health 

and Social Welfare. 

1.4.Decides on the use of funds 

within the scope of the law; 

1.5.Prepares work program and 

financial plan; 

1.6. Drafts the regulation on the 

organization of work at the  

MFMC and other acts in 

accordance with the law and this 

Statute; 

1.7.Drafts the human resources 

plan according to the proposal of 

the Professional Council within 

the available resources and in 

accordance with the policies of 

the MoH; 

1.8.Approves the annual CPD 

plan of medical staff and health 

associates and ensures its 

application; 

1.9.Prepares the plan and program 

of measures for protection at 

work; 

1.10.Appoints interim 

commissions and other working 

bodies; 

1.11.Decides on the insurance of 

MFMC property, employees’ 

insurance in accordance with the 

law; 

1.12.Proposes the construction 

utvrđuje radnu politiku 

GCPM-a; 

1.2.Predlaže izmene Statuta 

GCPM-a preko DZSZ-a, koje 

predloge nakon davanja 

saglasnosti od strane 

Ministarstva Zdravlja, usvaja 

Skupština opštine; 

 

1.3.Usvaja radni izveštaj i 

godišnje račune GCPM-a i 

izveštava pri Diviziji primarne 

zdravstvene nege u 

Ministarstvu zdravstva kroz 

Opštinsku Direkciju za 

zdravstvo i socijalnu zaštitu. 

 

1.4.Odlučuje o korišćenju 

sredstava u okviru  zakona; 

1.5.Priprema program rada i 

finansijski plan; 

1.6.Izrađuje pravilnik o 

organizaciji rada pri GCPM-u 

i ostale akte u skladu sa 

zakonom i ovim Statutom; 

 

1.7.Izrađuje plan ljudskih 

resursa po predlogu 

Profesionalnog saveta unutar 

raspoloživih resursa i u skladu 

sa politikama MZ; 

 

Statüde tanımlanan görevleri 

yerine getirir ve aşağıdaki 

konularda karar verir: 

 

1.1 AHAM’ın faaliyetini ve 

AHAM’ın çalışma 

politikasını tasdik eder; 

1.2. Sağlık Bakanlığı'nın 

onayı alındıktan sonra 

Belediye Meclisi tarafından 

onaylanan DShMS 

aracılığıyla Sağlık Bakanlığı 

Tüzüğü'nde değişiklik 

teklifinde bulunur; 

1.3. SHGM'nin çalışma 

raporunu ve yıllık hesaplarını 

onaylar ve Belediye Sağlık 

ve Sosyal Yardım Müdürlüğü 

aracılığıyla Sağlık Bakanlığı 

Temel Sağlık Hizmetleri 

Daire Başkanlığı'na raporlar. 

1.4 Kanun çerçevesinde fon 

kullanımına karar verir; 

1.5 Çalışma programını ve 

mali planı hazırlar; 

1.6 AHAM’da çalışma 

düzenine ilişkin yönetmelik 

ve kanuna ve bu Statüye 

uygun diğer işlemleri 

düzenler; 

1.7 İnsan kaynakları planını 

Meslek Konseyinin önerisine 
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punuese të QKMF; 

1.2.Propozon ndryshimet e 

Statutit të QKMF përmes 

DShMS , të cilat propozime 

pas dhënjes së pëlqimit nga 

ana e Minsitit të 

Shëndetësisë, i aprovon 

Kuvendi Komunal; 

1.3.Aprovon raportin e punës 

dhe llogaritë vjetore të 

QKMF dhe raporton në 

Divizionin e Kujdesit Parësor 

Shëndetësor në Ministrinë e 

Shëndetësisë përmes 

Drejtorisë Komunale për 

Shëndetësi dhe Mirëqenie 

Sociale. 

1.4.Vendos për shfrytëzimin 

e mjeteve në kuadër të ligjit; 

1.5.Përgatitë programin e 

punës dhe planin financiar; 

1.6.Harton rregulloren për 

organizimin e punës në 

QKMF dhe aktet tjera në 

përputhshmëri me ligjin dhe 

me këtë Statut; 

1.7.Harton planin e burimeve 

njerëzore sipas propozimit të 

Këshillit Profesional brenda 

resurseve të disponueshme 

dhe në përputhje me politikat 

e MSh; 

and adaptation of facilities, as 

well as the sources of funds for 

the performance of these works 

on the basis of the health policy 

of the MoH; 

1.13.Performs other tasks which 

pertain to its competence, 

according to this statute and other 

normative acts of MFMC. 

 

2.The Board of Directors of MFMC 

carries out its duties within its 

responsibilities in meetings. 

 

3.The Board of Directors holds regular 

meetings which are attended by more 

than the half of the members; 

 

4.The Board of Directors takes 

decisions by a majority vote of the 

elected members. 

 

5.In the meetings of the Board of 

Directors are kept minutes that are 

approved by the participants in the 

subsequent meeting. 

 

6.The Patient Council: 

6.1. Represents the interests of 

patients in PHC institutions; 

6.2. Organizes patients to support 

the institution in providing health 

1.8.Izrađuje plan o KPR 

lekarskog osoblja i 

zdravstvenih saradnika i 

obezbeđuje njegovu primenu; 

1.9.Izrađuje plan i program 

mera za zaštitu na radu; 

1.10.Imenuje privremene 

komisije i ostale radne organe; 

1.11.Odlučuje o osiguranju 

imovine GCPM-a, osiguranje 

radnika na osnovu zakona; 

1.12.Predlaže izgradnju i 

adaptiranje objekata, kao i o 

izvorima sredstava za 

obavljanje ovih radova na 

osnovu zdravstvenih politika 

MZ-a; 

1.13.Obavlja i druge zadatke 

koja su mu ostavljene u 

nadležnosti ovim Statutom i 

ostalim normativnim aktima  

GCPM-a. 

 

 

2.Upravni savet GCPM obavlja 

zadatke unutar njegovih 

odgovornosti na sastancima. 

 

 

3.Upravni savet održava redovne 

sastanke na kojima učestvuju više 

od polovine članova; 

göre mevcut kaynaklar 

dahilinde ve Sağlık Bakanlığı 

politikalarına uygun olarak 

hazırlar; 

 

1.8.Sağlık personelinin ve 

sağlık çalışanlarının ZhVP 

için yıllık planını onaylar ve 

uygulanmasını sağlar; 

1.9 İşyerinde korunma 

önlemlerinin planını ve 

programını yapın; 

1.10 Geçici komisyonlar ve 

diğer çalışma organlarını 

atar; 

1.11. AHAM’ın mülkiyetinin 

sigortalanmasına, işçilerin 

kanuna göre sigortalanmasına 

karar verir; 

1.12 Sağlık Bakanlığı'nın 

sağlık politikasına dayalı 

olarak tesislerin inşası ve 

uyarlanması ile bu 

çalışmaların 

gerçekleştirilmesine yönelik 

araçların kaynaklarını önerir; 

1.13 Bu tüzük ve AHAM’ın 

diğer normatif düzenlemeleri 

ile yetkisine bırakılan diğer 

görevleri yerine getirir. 
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1.8.Miraton planin vjetor per 

ZhVP të kuadrit mjekësor 

dhe bashkëpunëtorëve 

shëndetësor dhe siguron 

aplikimin e tij; 

1.9.Bënë planin dhe 

programin e masave për 

mbrojtje në punë; 

1.10.Emëron komisione të 

përkohshme dhe organe tjera 

punuese; 

1.11.Vendos për sigurimin e 

pasurisë së QKMF, sigurimin 

e punëtorëve në bazë të ligjit; 

1.12.Propozon ndërtimin dhe 

adaptimin e objekteve, si dhe 

për burimet e mjeteve për 

kryerjen e këtyre punimeve 

duke u bazuar në politikën 

shëndetësore të MSh; 

1.13.Kryen edhe punë të tjera 

të cilat i janë lënë në 

kompetence, me këtë statut 

dhe  aktet tjera normative të 

QKMF. 

 

 

2.Këshilli Drejtues i QKMF i 

kryen detyrat brenda 

përgjegjësive të veta në takime. 

 

care; 

 

6.3. List Patients Council, 

represents patients' interests and 

helps to improve the quality of 

health care. 

 

 

Article 13 

Director of the MFMC 

 

1.The MFMC is administered by the 

Director of MFMC. 

 

2.The Director represents, represents 

the MFMC and is responsible for the 

management and legality of the work. 

 

3.The Director of MFMC is 

accountable for the medical, 

administrative and financial 

management of all service functions in 

the MFMC, to the Municipal Director 

of Health and Social Welfare. 

 

4.MFMCs which have a staff of over 

100 employees have a Deputy 

Director. 

 

5.The Deputy Director assists in the 

exercise of day-to-day duties and acts 

on behalf of the Director in his 

 

 

4.Upravni savet donosi odluke 

većinom glasova izabranih 

članova. 

 

5.Na sastancima Upravnog saveta 

se vodi zapisnik, kojeg usvajaju 

učesnici na narednom sastanku. 

 

6. Savet pacijenata 

6.1.Zastupa interese 

pacijenata u institucijama 

PZZ; 

6.2.Organizuje pacijente da 

podrže ustanovu u pružanju 

zdravstvene zaštite; 

 

6.3.Uspostavlja mehanizme 

komunikacije između 

Ministarstva zdravlja i 

pacijenata. 

 

 

 

Član 13 

Direktor GCPM 

 

1. GCPM-om upravlja direktor 

GCPM-a. 

 

 

2. AHAM Yönetim Kurulu, 

toplantılarda sorumlulukları 

çerçevesinde görevlerini 

yerine getirir. 

 

 

3. Yönetim Konseyi, üyelerin 

yarısından fazlasının katıldığı 

düzenli toplantılar yapar. 

 

4. Yönetim Konseyi, seçilen 

üyelerin oy çokluğu ile karar 

alır. 

 

5. Tutanaklar, bir sonraki 

toplantıda katılımcılar 

tarafından onaylanan 

Yönetim Kurulu 

toplantılarında tutulur. 

 

6. Hasta tavsiyesi: 

6.1 KPS Kurumlarında 

hastaların çıkarlarını temsil 

eder; 

6.2 Sağlık bakımının 

sağlanmasında kurumu 

desteklemek için hastaları 

organize eder; 

6.3 Sağlık Bakanlığı ve 

hastalar arasında iletişim 

mekanizmaları oluşturur. 
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3.Këshilli Drejtues mban takime 

të rregullta nё tё cilat marrin pjesë 

më tepër se gjysma e anëtarëve. 

 

4.Këshilli Drejtues merr vendime 

me shumicë të votave të anëtarëve 

të zgjedhur. 

 

5.Në takimet e Këshillit Drejtues 

mbahet procesverbali, të cilin e 

aprovojnë pjesëmarrësit në 

takimin vijues. 

 

6.Këshilli i pacientëve: 

6.1.Përfaqëson interesat e 

pacientëve në        

Institucionet e KPSh-së; 

6.2.Organizon pacientët për 

të mbështetur institucionin në 

ofrimin e kujdesit 

shëndetësor; 

6.3 Krijon mekanizmat e 

komunikimit midis MSh dhe 

pacienëve. 

 

 

Neni 13 

Drejtori i QKMF 

 

1.QKMF e udhëheq Drejtori i 

QKMF. 

absence. 

 

Article 14 

The Procedure for appointing the 

Director 

 

1.The director is appointed by the 

Municipal Directorate for Health and 

Social Welfare. 

 

2.The person to be apponted the 

director of MFMC should meet the 

general and special conditions of 

employment, based on the laws in 

force: 

2.1.Should be a specialist doctor of the 

Family Medicine; 

2.2.Candidates who have proven 

experience in the family medicine 

implementation process  or candidates 

having professional education in the 

field of health management shall have 

an advantage; 

2.3.The candidate for the position of 

Director must have 5 years of work 

experience in the public health system 

of which 3 years should pertain to 

work experience in managerial 

positions. 

 

3.The decision to publish the vacancy 

for the position of Director of MFMC 

2. Direktor zastupa GCPM i 

odgovoran je za upravljanje i 

zakonitost rada. 

 

 

3.Direktor GCPM odgovara za 

lekarsko, administrativno i 

finansijsko rukovodstvo svih 

funkcija  usluga u GCPM, 

Opštinskom direktoru za zdravstvo 

i socijalnu zaštitu. 

 

 

4.GCPM-ovi koji imaju osoblje od 

preko 100 zaposlenih, imaju 

zamenika direktora. 

 

5.Zamenik direktora pomaže u 

vršenju svakodnevnih dužnosti i 

deluje u ime direktora u njegovom 

odsustvu. 

 

Član 14 

Postupak za imenovanje 

direktora 

 

1.Direktora bira Opštinska 

Direkcija za zdravstvo i socijalnu 

zaštitu. 

 

2.Za direktora GCPM-a treba 

odabrati lice koje ispunjava opšte i 

 

 

Madde 13 

AHAM Müdürü 

 

1. AHAM, AHAM Direktörü 

tarafından yönetilmektedir. 

 

2. Müdür, AHAM’ı temsil 

eder, sunar ve işin 

yönetiminden ve kanuna 

uygunluğundan sorumludur. 

 

3. AHAM Müdürü, 

AHAM’daki tüm hizmet 

fonksiyonlarının tıbbi, idari 

ve mali yönetiminden 

Belediye Sağlık ve Sosyal 

Yardım Müdürüne karşı 

sorumludur. 

 

4. Kadrosu 100'ün üzerinde 

olan AHAM’ın bir Müdür 

Yardımcısı bulunmaktadır. 

 

5. Müdür yardımcısı, günlük 

işlerin yerine getirilmesine 

yardımcı olur ve yokluğunda 

müdür adına hareket eder. 

 

Madde 14 

Direktörü atama prosedürü 
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2.Drejtori përfaqëson, prezanton 

QKMF dhe është përgjegjës për 

menaxhimin dhe ligjshmërinë e 

punës. 

 

3.Drejtori i QKMF i përgjigjet për 

menaxhimin mjekësor, 

administrativ dhe financiar të të 

gjitha funksioneve të shërbimeve 

në QKMF, Drejtorit Komunal për 

Shëndetësi dhe Mirëqenie 

Sociale. 

 

4.QKMF që kanë një personel 

mbi 100 të punësuar kanë 

Zëvendës drejtorin. 

 

5.Zëvendës drejtori ndihmon në 

ushtrimin e detyrave të 

përditshme dhe vepron në emër të 

drejtorit në mungesë të tij. 

 

Neni 14 

Procedura për emërimin e 

Drejtorit 

 

1.Drejtorin e zgjedh Drejtoria  

Komunale për Shëndetësi dhe 

Mirëqenie Sociale. 

 

2.Drejtor i QKMF duhet të 

zgjidhet personi, i cili i plotëson 

is taken by the municipality. 

 

4.Procedures for appointing the 

Deputy Director are conducted by the 

Municipal Directorate of Health and 

Social Welfare. 

 

Article 15 

Competencies, duties and 

responsibilities of the Director of the 

MFMC 

 

1.The Director of MFMC is 

responsible for ensuring the legality of 

the work and business activity of 

MFMC as well as for the professional 

work of MFMC which must be 

organized and conducted in 

accordance with the provisions of this 

Statute, and other normative acts. 

 

2. The Director of MFMC is 

responsible for the efficient and 

effective public primary healthcare for 

all residents of the Municipality of 

Prizren as well as for the following 

duties: 

 

2.1.In accordance with the Health 

Policy, the Law on Health No. 04 

/ L-125 and HSS, AI for PHC, the 

Director of MFMC proposes for 

posebne uslove zapošljenja, na 

osnovu zakona na snazi: 

 

2.1.Da je lekar specijalista 

Porodične medicine; 

2.2.Prednost će imati kandidati 

koji imaju dokazano iskustvo u 

procesu sprovođenja porodične 

medicine ili kandidati sa stručnim 

školovanjem u oblasti 

zdravstvenog rukovodstva; 

2.3.Kandidat za direktora treba da 

ima 5 godina radnog iskustva u 

javnom zdravstvenom sistemu od 

kojih 3 godine radnog iskustva u 

rukovodećim položajima; 

 

 

3.Odluku za objavljivanje 

konkursa za direktora GCPM-a 

donosi opština. 

 

 

4. Postupcima za izbor Zamenika 

direktora upravlja opštinska 

direkcija za zdravlje i socijalnu 

zaštitu. 

 

 

 

 

 

 

1. Müdür, Belediye Sağlık ve 

Sosyal Yardım İşleri 

Müdürlüğü tarafından seçilir. 

 

2. Yürürlükteki yasalara göre 

genel ve özel istihdam 

şartlarını yerine getiren 

kişinin AHAM müdürü 

olarak seçilmesi gerekir: 

2.1 Aile Hekimliği alanında 

uzman doktor olmak için; 

2.2 Aile hekimliği uygulama 

sürecinde kanıtlanmış 

deneyimi olan veya sağlık 

yönetimi alanında mesleki 

eğitim almış adaylar tercih 

edilecektir; 

2.3 Direktör adayı, 3 yılı 

yönetici pozisyonlarında 

olmak üzere halk sağlığı 

sisteminde 5 yıllık iş 

tecrübesine sahip olmalıdır. 

 

 

3. AHAM Müdürü için 

yarışmanın yayınlanmasına 

belediye karar verir. 

 

4. Müdür Yardımcısı 

seçimine ilişkin prosedürler 

Belediye Sağlık ve Sosyal 
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kushtet e përgjithshme dhe të 

veçanta të punësimit, në bazë të 

ligjeve në fuqi: 

2.1.Të jetë Mjek specialist nga 

Mjekësia Familjare; 

2.2.Përparësi do të kenë 

kandidatët të cilët kanë përvojë të 

dëshmuar në procesin e 

implementimit të mjekësisë 

familjare ose kandidatët me 

shkollim profesional në fushën e 

menaxhimit shëndetësor; 

2.3.Kandidati pёr Drejtor duhet t’i 

ketë 5 vite përvojë pune në 

sistemin shëndetësor publik prej 

tyre 3 vite përvojë pune në pozita 

menaxheriale. 

 

 

3.Vendimin për publikimin e 

konkursit për Drejtor të QKMF e 

merr komuna. 

 

4.Procedurat për përzgjedhjen e 

Zëvendes drejtorit e udhëheqë 

Drejtoria Komunale për 

Shëndetësi dhe Mirëqenie 

Sociale. 

 

 

 

 

approval to the Municipal 

Directorate of Health and Social 

Welfare the MFMC Work Plan 

and Budget for the incoming year; 

2.2.The Director is responsible for 

the implementation of the Human 

Resources Plan; 

2.3.Under the supervision and 

authorization of the Municipal 

Directorate of Health and Social 

Welfare implements the MFMC 

budget; 

2.4.Is responsible for the daily 

management of the work process 

in the MFMC; 

2.5.Promotes the teamwork; 

2.6.Enables Continuous 

Professional Development and 

training of the MFMC staff; 

2.7.Manages the implementation 

of quality standards; 

2.8.Contributes to the 

development and implementation 

of the MFMC health information 

system. 

 

3.The work program of the MFMC is 

implemented based on the health 

system development policies drafted 

by the MoH. 

 

4.In the annual work program must be 

Član 15 

Ovlašćenja, zadaci i 

odgovornosti direktora GCPM-a 

 

1.Direktor GCPM je odgovoran za 

obezbeđivanje zakonitosti u radu i 

poslovanju GCPM.a kao i za 

profesionalni rad GCPM-a koja 

treba da se organizuje i upravlja u 

skladu sa odredbama ovog Statuta 

i ostalih normativnih akata. 

 

 

2.Direktor GCPM-a je odgovoran 

za efektivno i efikasno staranje o 

javnom primarnom zdravlju svih 

stanovnika Opštine Prizren i 

odgovoran je za sledeće zadatke: 

 

 

2.1.U skladu sa Zdravstvenom 

politikom, Zakona o zdravstvu 

br. 04/L-125 i SSZ-om AU 

ISZ-a, direktor GCPM-a 

predlaže za usvajanje 

Opštinskoj Direkciji za 

zdravstvo i socijalnu zaštitu, 

Radni plan i budžet GCPM-a 

za narednu godinu; 

 

2.2.Direktor je odgovoran za 

sprovođenje Plana ljudskih 

Yardım Müdürlüğü 

tarafından yürütülür. 

 

 

Madde 15 

AHAM Müdürünün yetki, 

görev ve sorumlulukları 

 

1. AHAM müdürü, 

AHAM’ın iş ve 

faaliyetlerinde ve ayrıca 

AHAM’ın bu Statü ve diğer 

normatif düzenlemelerin 

hükümlerine göre 

düzenlenmesi ve yönetilmesi 

gereken mesleki 

çalışmalarında yasallığı 

sağlamaktan sorumludur. 

 

2. AHAM Müdürü, Prizren 

Belediyesi'nin tüm sakinleri 

için birinci basamak halk 

sağlığının etkin ve verimli 

bakımından sorumludur ve 

aşağıdaki görevlerden 

sorumludur: 

2.1 Sağlık Politikasına uygun 

olarak, 6698 Sayılı Sağlık 

Kanunu. 04/L-125 ve KPSH 

için SSSh, CA, AHAM 

Müdürü, bir sonraki yıl için 

AHAMÇalışma Planı ve 
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Neni 15 

Kompetencat, detyrat dhe 

përgjegjësit e Drejtorit të 

QKMF 

 

1.Drejtori i QKMF është 

përgjegjës për të siguruar 

ligjshmërinë në punë dhe 

afarizmin e QKMF si dhe për 

punën profesionale të QKMF e 

cila duhet të organizohet dhe 

udhëhiqet në pajtim me dispozitat 

e këtij Statuti dhe akteve tё tjera 

normative. 

 

 

2.Drejtori i QKMF është 

përgjegjës për përkujdesjen 

efikase dhe efektive të 

shëndetësisë parësore publike për 

të gjithë banorët e Komunës së 

Prizrenit dhe përgjigjet për detyrat 

që vijojnë: 

2.1.Në pajtim me Politikën 

Shëndetësore, Ligjin për 

Shëndetësi Nr. 04/L-125 dhe 

SSSh, UA per KPSh, Drejtori 

i QKMF i propozon për 

miratim, Drejtorisë 

Komunale për Shëndetësi dhe 

Mirëqenie Sociale, Planin e 

Punës dhe Buxhetin e QKMF 

defined the objectives, activities and 

expected results in the MFMC, such 

as: 

4.1. Annual work plan; 

4.2. Organization and 

administering; 

4.3. Human Resourses; 

4.4. Financial Plan; 

4.5.Monthly, annual work reports 

and financial statements. 

 

5.For the performance of his duties, 

the director of MFMC reports to the 

Municipal Directorate of Health and 

Social Welfare. 

 

 

Article 16 

 

1.The Director has the duty to draw 

attention during the work and 

decisions taken by the Board of 

Directors: 

 

1.1.If the proposed acts are 

contrary to the relevant laws, 

respectively, contrary to the 

general acts of the MFMC; 

 

1.2.If the proposed act is in 

conflict with the work Program of 

the MFMC; 

resursa; 

 

2.3.Pod nadzorom i 

ovlašćenjem Opštinske 

Direkcije za zdravstvo i 

zocijalnu zaštitu realizuje 

budžet GCPM-a; 

2.4.Odgovoran je za 

svakodnevno upravljanje 

procesom rada u GCPM-u; 

 

2.5.Unapređuje ekipni rad; 

2.6.Omogućava kontinuirani 

profesionalni razvoj i obuku 

osoblja GCPM-a; 

2.7.Rukovodi sprovođenje 

standarda kvaliteta; 

2.8.Doprinosi razvoju sistema 

zdravstvenog informisanja 

GCPM-a. 

 

 

3.Program rada GCPM-a se 

realizuje na osnovu razvojnih 

politika zdravstvenog sistema 

izrađenih od MZ. 

 

4.U godišnjem programu rada 

treba da se određuju ciljevi, 

aktivnosti i očekivani rezultati u 

GCPM-a, kao što su: 

4.1. Godišnji plan rada; 

Bütçesini, AHAM Belediye 

Sağlık ve Sosyal Refah 

Müdürlüğü'nün onayını teklif 

eder; 

2.2.. İnsan Kaynakları 

Planının uygulanmasından 

Direktör sorumludur; 

2.3 Belediye Sağlık ve 

Sosyal Yardım 

Müdürlüğü'nün gözetimi ve 

yetkisi altında SHGM 

bütçesini uygular; 

2.4 AHAM’daki iş sürecinin 

günlük yönetiminden 

sorumludur; 

2.5 Takım çalışmasını 

ilerletir; 

2.6.AHAM personelinin 

Sürekli Mesleki Gelişimini 

ve eğitimini sağlar; 

2.7 Kalite standartlarının 

uygulanmasını yönetir; 

2.8 Sağlık Bakanlığı sağlık 

bilgi sisteminin 

geliştirilmesine ve 

uygulanmasına katkıda 

bulunur. 

 

3. SHGM'nin çalışma 

programı, Sağlık Bakanlığı 

tarafından hazırlanan sağlık 

sisteminin gelişim 
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për vitin vijues; 

2.2..Drejtori është përgjegjës 

për implementimin e Planit të 

burimeve njerëzore; 

2.3.Nën mbikëqyrjen dhe 

autorizimin e Drejtorisë 

Komunale për Shëndetësi dhe 

Mirëqenie Sociale zbaton 

buxhetin e QKMF; 

2.4.Ёshtё përgjegjës për 

udhëheqjen e përditshme të 

procesit të punës në QKMF; 

2.5.Avancon punën ekipore; 

2.6.Mundёson Zhvillimin e 

Vazhdueshëm Profesional 

dhe trajnimin e personelit të 

QKMF; 

2.7.Menaxhon 

implementimin e standardeve 

të cilësisë; 

2.8.Kontribuon nё zhvillimin 

dhe zbatimin e sistemit të 

informimit shëndetësor të 

QKMF. 

 

3.Programi i punës së QKMF-së 

realizohet duke u bazuar në 

politikat zhvillimore të sistemit 

shëndetësor të hartuara nga MSH. 

 

4.Në programin vjetor të punës 

duhet të përcaktohen objektivat, 

1.3.If the proposed act does not 

contribute to the objective. 

 

 

 

Article 17 

MFMC Bodies 

 

1.For the fulfillment of special tasks, 

the Board of Directors, through the 

director of MFMC, establishes 

Professional Bodies in MFMC, such 

as: 

 

1.1.Professional Council; 

1.2.MFMC Disciplinary 

Commission; 

1.3.MFMC Complaints 

Commission; 

1.4.Committee on Quality and 

Safety of Health Services; 

1.5.Professional Ethics 

Commission. 

 

2.The members of the professional 

bodies are appointed by the Director 

of MFMC. 

 

3.The Board of Directors, if necessary, 

may establish other professional 

bodies in the MFMC through the 

Director of MFMC. 

4.2. Organizovanje i 

upravljanje; 

4.3. Ljudski resursi; 

4.4. Finansijski plan; 

4.5.Izveštaji mesečnog i 

godišnjeg rada i finansijski 

izveštaji. 

 

5.Za izvršavanje svojih poslova, 

direktor GCPM odgovara 

Opštinskoj Direkciji za zdravstvo i 

socijalnu zaštitu. 

 

 

Član 16 

 

1.Direktor ima zadatak da tokom 

rada i odluka koje donosi Upravni 

savet, skrene pažnju: 

 

 

1.1.Ukoliko su predloženi akti 

u suprotnosti sa relevantnim 

zakonima, odnosno u 

suprotnosti sa opštim aktima 

GCPM-a; 

 

1.2.Ukoliko je predloženi akt 

u suprotnosti sa Programom 

rada GCPM-a; 

1.3.Ukoliko predloženi akt ne 

doprinosi cilju. 

politikalarına göre yürütülür. 

 

4. Yıllık çalışma 

programında AHAM’da 

beklenen amaçlar, faaliyetler 

ve sonuçlar şu şekilde 

tanımlanmalıdır: 

4.1. Yıllık çalışma planı; 

4.2. Organizasyon ve liderlik; 

4.3. İnsan kaynakları; 

4.4. Finansal plan; 

4.5 Aylık ve yıllık çalışma 

raporları ve mali raporlar. 

 

5. AHAM müdürü, 

görevlerinin ifasından 

Belediye Sağlık ve Sosyal 

Yardım İşleri Müdürlüğü'ne 

karşı sorumludur. 

 

 

Madde 16 

 

1. Direktör, Yönetim Kurulu 

tarafından yapılan çalışmalar 

ve alınan kararlar sırasında 

aşağıdakilere dikkat 

çekmekle yükümlüdür: 

 

1.1 Önerilen kanunların 

sırasıyla ilgili kanunlara, 

AHAMın genel kanunlarına 
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aktivitetet dhe rezultatet e pritura 

në QKMF si: 

4.1. Plani vjetor i punës; 

4.2. Organizimi dhe 

udhëheqja; 

4.3. Burimet njerëzore; 

4.4. Plani financiar; 

4.5.Raportet e punës mujore, 

vjetore dhe raportet 

financiare. 

 

5.Për kryerjen e punëve të tij, 

drejtori i QKMF i përgjigjet 

Drejtorisë Komunale për 

Shëndetësi dhe Mirëqenie 

Sociale. 

 

 

Neni 16 

 

1.Drejtori ka për detyrë që, gjatë 

punës dhe vendimeve që i merr 

Këshilli Drejtues, të tërheqё 

vëmendjen: 

 

1.1.Nëse aktet e propozuara 

janë në kundërshtim me ligjet 

relevante, përkatësisht, në 

kundërshtim me aktet e 

përgjithshme të QKMF; 

1.2.Nëse akti i propozuar 

është në kundërshtim me 

Article 18 

Professional Council 

 

1.The Professional Council is an 

advisory body to the MFMC Director. 

 

2.The Professional Council consists of 

the Heads of Departments, the Heads 

of Sectors and Units, the Head of the 

Central Pharmacy and the Head Nurse 

of the MFMC, in accordance with 

article 9 of this Statut. 

 

3.According to the official duty, the 

Head of the Department of Family 

Medicine of MFMC is the Chairman 

of the Professional Council. 

 

4.The Professional Council drafts the 

Rules of Procedure for the work of the 

Board. 

 

5.The Chairman of the Professional 

Council performs the following tasks: 

5.1.Prepares, convenes and chairs 

the meetings of the Professional 

Council; 

5.2.Verifies the agenda of 

meetings;  

5.3.Ensures that the minutes of 

the meetings are kept. 

 

Član 17 

Tela GCPM-a 

 

1.Da bi ispunio posebne zadatke, 

Upravni savet, preko direktora 

GCPM-a, formira profesionalna 

tela pri GCPM-u, kao što su: 

 

 

1.1.Profesionalni savet; 

1.2.Disciplinska komisija 

GCPM-a; 

1.3.Komisija  za žalbe 

GCPM-a; 

1.4.Komitet za kvalitet i 

sigurnost zdravstvenih usluga; 

1.5.Etičko – profesionalna 

komisija. 

 

2.Članove stručnih tela imenuje 

direktor GCPM-a. 

 

3.Upravni savet, preko direktora 

GCPM-a, prema potrebi, može da 

formira i druga profesionalna tela 

u GCPM-u. 

 

 

 

 

 

 

aykırı olması halinde; 

1.2 Teklif edilen kanunun 

AHAM Çalışma Programı ile 

çelişmesi halinde; 

1.3 Önerilen yasanın amaca 

katkıda bulunmaması. 

 

 

Madde 17 

AHAM birlikleri 

 

1. Özel görevlerin yerine 

getirilmesi için, Yönetim 

Kurulu, AHAM müdürü 

aracılığıyla AHAM'da 

aşağıdaki gibi Meslek 

Organları oluşturur: 

 

1.1 Meslek Konseyi; 

1.2 AHAM Disiplin 

Komisyonu; 

1.3 AHAM Şikayet 

Komisyonu; 

1.4 Sağlık Hizmetlerinde 

Kalite ve Güvenlik Komitesi; 

1.5.Etik - Meslek 

Komisyonu. 

 

2. Meslek kuruluşlarının 

üyeleri AHAM Müdürü 

tarafından atanır. 
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Programin e punës së QKMF; 

1.3.Nëse akti i propozuar nuk 

i kontribuon qëllimit. 

 

 

Neni 17 

Trupat e QKMF 

 

1.Për përmbushjen e detyrave të 

veçanta, Këshilli Drejtues, përmes 

drejtorit të QKMF, formon Trupa 

Profesionale nё QKMF, siç janë: 

 

1.1Këshilli Profesional; 

1.2.Komisioni Disiplinor i 

QKMF; 

1.3.Komisioni i Ankesave i 

QKMF; 

1.4.Komiteti për Cilësi dhe 

Siguri të Shërbimeve 

Shëndetësore; 

1.5.Komisioni Etiko – 

Profesional. 

 

2.Anëtarët e trupave profesionale 

emërohen nga Drejtori i QKMF. 

 

3.Këshilli Drejtues, përmes 

Drejtorit të QKMF, sipas nevojës, 

mund të formojë edhe trupa tё 

tjerë profesional në QKMF. 

 

6.The Chairman of the Professional 

Council is obliged to call the meeting 

within 3 (three) days, from the day 

upon which this is requested by the 

director of the MFMC. 

 

7.In addition to the duties provided by 

law, the Professional Council  

performs also these duties: 

7.1.Reviews and decides on the 

need and professional reasons for 

the implementation of new 

diagnostic and therapeutic 

methods and procedures; 

7.2.Proposes to the Board of 

Directors and the director taking 

of professional measures to 

improve the organization of work 

and conditions for the conduction 

of the activity; 

7.3.Proposes the structure of 

internal supervision, related to the 

work of health employees as well 

as measures for improving the 

professional performance; 

7.4.Reviews the need for 

continuous professional 

development and proposes to the 

director the sending of health 

employees to professional 

development 

programs/opportunities; 

Član 18 

Profesionalni savet 

 

1.Profesionalni savet je 

savetodavno telo direktora GCPM-

a. 

 

2.Profesionalni savet se sastoji od 

rukovodioca Odeljenja, 

rukovodioca Sektora i Jedinica, 

šefa  centralne Apoteke kao i 

glavne medicinske sestre GCPM-

a, prema članu 9. ovog Statuta. 

 

3.Predsednik Profesionalnog 

saveta, prema službenoj dužnosti, 

je rukovodilac Odeljenja 

porodične medicine GCPM-a. 

 

4.Stručni savet izrađuje Pravilnik o 

radu Saveta. 

 

5.Predsednik Stručnog saveta 

obavlja ove poslove: 

5.1.Priprema, saziva i vodi 

sastanke Stručnog saveta; 

5.2.Utvrđuje dnevni red 

sastanaka; 

5.3.Obezbeđuje vođenje 

zapisnika na sastancima. 

 

6.Predsednik Stručnog saveta je 

3. Yönetim Kurulu, 

gerektiğinde AHAM Müdürü 

aracılığıyla 

AHAMbünyesinde başka 

meslek kuruluşları da 

oluşturabilir. 

 

 

Madde 18 

Meslek Konseyi 

 

1. Meslek Konseyi, AHAM 

Direktörüne yönelik bir 

danışma organıdır. 

 

2. Meslek Konseyi, bu 

Tüzüğün 9. Maddesine göre 

Bölüm Başkanları, Sektör ve 

Birim Başkanları, Merkez 

Eczane Başkanları ve SHGM 

Başhemşiresinden oluşur. 

 

3. Mesleki Konsey Başkanı, 

resmi pozisyonuna göre, 

AHAM Aile Hekimliği 

Bölüm Başkanıdır. 

 

4. Meslek Konseyi, Konseyin 

çalışmaları için çalışma 

yönetmeliğini hazırlar. 

 

5. Meslek Konseyi Başkanı 
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Neni 18 

Këshilli Profesional 

 

1.Këshilli Profesional është trup 

këshillëdhënës i Drejtorit të 

QKMF. 

 

2.Këshilli Profesional përbëhet 

nga Udhëheqësit e 

Departamenteve, Udhëheqësit e 

Sektorëve dhe Njësive, Shefit të 

Barnatores qendrore si dhe 

Kryeinfermieri/ja e QKMF, sipas 

nenit 9 tё këtij Statuti. 

 

3.Kryetar i Këshillit Profesional, 

sipas detyrës zyrtare, është 

Udhëheqësi i Departamentit të  

Mjekësisë Familjare të QKMF. 

 

4.Këshilli Profesional harton 

Rregulloren e punës për punën e 

Këshillit. 

 

5.Kryetari i Këshillit Profesional i 

kryen këto punë: 

5.1.Përgatit, thërret dhe 

udhëheq takimet e Këshillit 

Profesional; 

5.2.Verifikon rendin e ditës 

së takimeve; 

7.5.Requires written reports from 

health professionals on the 

knowledge gained from the CPD; 

7.6.Reviews and decides on other 

matters, which are submitted to 

the Professional Council by the 

director. 

 

Article 19 

Committee on Quality and Safety of 

Health Services 

 

1. There is a Committee on Quality and 

Safety of Health Services which 

operates within the MFMC. 

 

2.The Committee on Quality and 

Safety of Health Services (hereinafter 

referred to only as: the Committee) is 

a multi-disciplinary team consisting of 

the: 

2.1.1 Director of Institution; 

2.1.2 Director of Nursing Ward, 

Head Nurse at the MFMC; 

2.1.3 Coordinator for ensuring the 

quality and safety of health 

services; 

2.1.4 Health Director, Chief of 

Department in the PHC; 

2.1.5 Director of Operations-

Administration, Chief of 

Administration in the PHC; 

obavezan da sazove sastanak u 

roku od 3 (tri) dana, od trenutka 

kada to zahteva direktor GCPM-a. 

 

 

7.Profesionalni savet GCPM-a, 

osim zadataka predviđenih 

zakonom, obavlja i ove zadatke: 

 

7.1.Razmatra i odlučuje o 

potrebama i profesionalnim 

razlozima za primenu novih 

dijagnostičkih i terapeutskih 

metoda i postupaka; 

7.2.Predlaže Upravnom savetu 

i direktoru preduzimanje 

stručnih mera za poboljšanje 

organizovanja rada i uslova za 

razvoj delatnosti; 

7.3.Predlaže strukturu 

unutrašnjeg nadzora, u vezi sa 

radom zdravstvenih radnika 

kao i mere za poboljšanje 

profesionalnog rada; 

 

7.4.Razmatra potrebu za 

kontinuirani profesionalni 

razvoj i predlaže direktoru da 

se zdravstveni radnici šalju na 

profesionalno obučavanje; 

 

7.5.Traži pismeni izveštaj od 

aşağıdaki görevleri yerine 

getirir: 

5.1 Meslek Konseyi 

toplantılarını hazırlar, çağırır 

ve yönetir; 

5.2 Toplantıların gündemini 

doğrular; 

5.3 Toplantı tutanaklarının 

tutulmasını sağlar. 

 

6. Meslek Kurulu Başkanı, 

AHAM Müdürünün talep 

ettiği tarihten itibaren 3 (üç) 

gün içinde toplantıya çağırır. 

 

7. AHAM Meslek Kurulu, 

kanunla verilen görevlerin 

yanı sıra aşağıdaki görevleri 

de yerine getirir: 

7.1 Yeni teşhis ve tedavi 

yöntemlerinin ve 

prosedürlerinin uygulanması 

için ihtiyaç ve mesleki 

nedenleri inceler ve karar 

verir; 

7.2 Yönetim Kuruluna ve 

direktöre, işin 

organizasyonunu ve 

faaliyetin geliştirilmesi için 

koşulları iyileştirmek için 

profesyonel önlemlerin 

alınmasını önerir; 
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5.3.Siguron mbajtjen e 

procesverbalit të takimeve. 

 

6.Kryetari i Këshillit Profesional 

është i obliguar ta thërrasё 

mbledhjen brenda 3 (tri) ditëve, 

nga dita kur këtë e kërkon drejtori 

i QKMF. 

 

7.Këshilli Profesional i QKMF, 

përveç detyrave të parapara me 

ligj, i kryen edhe këto detyra: 

7.1.Shqyrton dhe vendos për 

nevojën dhe arsyet 

profesionale të 

implementimit të metodave 

dhe procedurave të reja 

diagnostifikuese dhe 

terapeutike; 

7.2.Propozon Këshillit 

Drejtues dhe drejtorit marrjen 

e masave profesionale për 

përmirësimin e organizimit të 

punës dhe kushteve për 

zhvillimin e veprimtarisë; 

7.3.Propozon strukturën e 

mbikëqyrjes së brendshme, 

lidhur me punën e punëtorëve 

shëndetësor si dhe masat për 

përmirësimin e punës 

profesionale; 

7.4.Shqyrton nevojën për 

2.2 Depending on the health 

institution, this committee may 

have other members, as well; 

2.3 The duties and responsibilities 

of the committee are based on the 

provisions of the statute of the 

health institution. 

 

 

Article 20 

Professional Ethics Commission 

 

The Professional Ethics Commission 

is a body that reports the cases of 

violations pursuant to the law on 

chambers of healthcare professionals. 

 

Article 21 

 

Duties and responsibilities of other 

bodies are defined by sub-legal acts, 

issued by the Board of Directors, 

through the Director of MFMC, if they 

are not defined by other acts of the 

MoH. 

 

 

Article 22 

Continous Professional 

Development 

 

1.Health institutions in the PHC are 

zdravstvenih stručnjaka o 

znanju stečenom od KPR-a; 

 

7.6.Razmatra i odlučuje o 

ostalim pitanjima, koja  

direktor postavlja pred 

Upravnim savetom. 

 

Član 19 

Komitet za kvalitet i sigurnost 

zdravstvenih usluga; 

 

1. U GCPM funkcioniše Komitet 

za obezbeđivanje kvaliteta 

zdravstvenih usluga. 

 

 

2.Komitet kvaliteta i 

obezbeđivanje zdravstvenih usluga 

(u nastavku samo Komitet) je više-

disciplinska ekipa koja se sastoji 

od: 

2.1.1 Direktora ustanove; 

2.1.2. Direktora nege, Glavne 

sestre u GCPM-u; 

2.1.3. Koordinator za 

obezbeđivanje kvaliteta i 

obezbeđivanje zdravstvenih 

usluga; 

2.1.4. Direktor zdravlja, Glavni šef 

odeljenja u PM-u; 

2.1.5.Operativni-administracioni 

7.3 Sağlık çalışanlarının 

çalışmalarıyla ilgili iç 

denetimin yapısını ve ayrıca 

profesyonel çalışmayı 

geliştirmeye yönelik 

önlemleri önerir; 

7.4 Sürekli mesleki gelişim 

ihtiyacını inceler ve 

yöneticiye sağlık 

çalışanlarının mesleki 

gelişime gönderilmesini 

önerir. 

 

7.5.Sağlık uzmanlarından 

ZhVP tarafından edinilen 

bilgiler hakkında yazılı bir 

rapor ister; 

7.6 Müdürün Meslek 

Kuruluna sunduğu diğer 

konuları inceler ve karara 

bağlar. 

 

Madde 19 

Sağlık Hizmetlerinde Kalite 

ve Güvenlik Komitesi 

 

1. Sağlık Hizmetlerinin 

Kalite Güvencesi Komitesi 

AHAM'de faaliyet 

göstermektedir. 

 

2. Sağlık Hizmetlerinde 
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zhvillim të vazhdueshëm 

profesional dhe i propozon 

drejtorit dërgimin e 

punëtorëve shëndetësor në 

përsosje profesionale  

 

7.5.Kërkon raport me shkrim 

nga profesionistët 

shëndetësor për njohuritë e 

fituara nga ZhVP; 

7.6.Shqyrton dhe vendos pёr 

çështje tё tjera, të cilat 

drejtori ia parashtron 

Këshillit Profesional. 

 

Neni 19 

Komiteti për Cilësi dhe Siguri 

të Shërbimeve Shëndetësore 

 

1.Në QKMF funksionon Komiteti 

për Siguri të Cilësisë së 

Shërbimeve Shëndetësore. 

 

 

2.Komiteti për cilësi dhe siguri të 

shërbimeve shëndetësore (në 

vazhdim vetëm Komiteti) është 

një ekip multi-disciplinar i cili 

përbëhet nga: 

2.1.1 Drejtori i institucionit; 

2.1.2 Drejtori i infermierisë, 

Kryeinfermieri në QKMF; 

obliged to enable and support the 

continuous professional development 

of their health employees. 

 

2.Continuous professional 

development is mandatory for all 

health professionals in the PHC, and is 

implemented according to the 

curriculum, approved by the 

Chambers of Health Professionals. 

 

3.Persons responsible for conducting 

the activities, from paragraph 2 of this 

article are the Coordinators and 

trainers in the Family Medicine and 

Family Nursing Programs, who must 

have adequate academic and 

professional training and are 

appointed pursuant to the Terms of 

Reference drafted by the Ministry of 

Health. 

 

4.The financing of CPD of health 

professionals is carried out using the 

MFMC budget and other sources 

based on normative acts in force. 

 

 

 

 

 

 

direktor, Glavni šef administracije 

u ISZ-u; 

 

2.2.Zavisno od zdravstvene 

ustanove, ovaj komitet može imati 

i druge članove; 

 

2.3.Zadaci i odgovornosti komiteta 

su osnovane prema odredbama 

statuta zdravstvene ustanove. 

 

 

Član 20 

Etičko-profesionalna komisija 

 

Eričko-profesionalna komisija je 

telo koje osuđuje slučajeve kršenja 

po zakonu za komore zdravstvenih 

stručnjaka. 

 

 

Član 21 

 

Zadaci i odgovornosti ostalih tela 

se određuju podzakonskim aktima, 

usvojenih od Upravnog saveta, 

preko direktora GCPM-a, ukoliko 

one nisu određene ostalim aktima 

od strane MZ. 

 

 

 

Kalite ve Güvenlik Komitesi 

(bundan böyle Komite olarak 

anılacaktır) aşağıdakilerden 

oluşan çok disiplinli bir 

ekiptir: 

2.1.1 Kurumun yöneticisi; 

2.1.2 Hemşirelik Direktörü, 

AHAM'de Baş Hemşire; 

2.1.3 Sağlık hizmetlerinin 

kalitesini ve güvenliğini 

sağlamak için koordinatör; 

2.1.4 MF'de Sağlık Müdürü, 

Bölüm Başkanı; 

2.1.5 KPS'de operasyonel-

idari direktör, İdare Şefi; 

 

2.2 Sağlık kuruluşuna bağlı 

olarak bu komitenin başka 

üyeleri de olabilir; 

2.3 Kurulun görev ve 

sorumlulukları sağlık 

kuruluşu tüzüğü hükümlerine 

göre belirlenir. 

 

 

Madde 20 

Etik-Meslek Komisyonu 

 

Etik-Profesyonel 

Komisyonu, sağlık 

çalışanlarının etiğine ilişkin 

yasaya göre ihlal vakalarını 
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2.1.3 Koordinatori për 

sigurimin e cilësisë dhe 

sigurisë së shërbimeve 

shëndetësore; 

2.1.4 Drejtori shëndetësor, 

Kryeshefi i Departamentit në 

MF; 

2.1.5 Drejtori operativ-

administrates, Kryeshefi i 

administratës në KPSh; 

 

2.2 Varësisht nga institucioni 

shëndetësor, ky komitet 

mund të ketë edhe anëtarë të 

tjerë; 

2.3 Detyrat dhe përgjegjësitë 

e komitetit janë të bazuara në 

dispozitat e statutit të 

institucionit shëndetësor. 

 

 

Neni 20 

Komisioni Etik-Profesional 

 

Komisioni Etik - Profesional 

është trup i cili denoncon rastet e 

shkeljeve sipas ligjit për odat e 

profesionistëve shëndetësor.  

 

 

 

 

VI- Supervision of the MFMC 

Article 23 

Types of supervision in the MFMC 

 

1.The MFMC is subject to internal and 

external legal and professional 

supervision in accordance with the 

provisions, which is ensured through 

the MDHSW and authorities 

designated by the Ministry of Health 

 

2.Internal supervision of professional 

work is carried out in the manner 

provided by the regulation on internal 

supervision, which is proposed by the 

Board of Directors of the MFMC. 

3.Supervision of the MFMC includes: 

3.1.Supervision and inspection of 

PHC facilities regarding the 

infrastructure and  management of 

facilities; 

3.2.Supervision and inspection of 

the provision of quality health 

services, according to the norms 

and standards set by the Ministry; 

3.3.Supervision and monitoring of 

financial reports and procedures, 

in relation to the management of 

the allocated fund, provided by 

the Ministry of Health, Ministry 

of Finance and Public 

Procurement rules. 

Član 22 

Kontinuirani profesionalni 

razvoj 

 

1.Zdravstvene ustanove u ISZ-u su 

dužne da omoguće i podrže 

kontinuiran stručni razvoj njihovih 

zdravstvenih radnika. 

 

 

2.Kontinuirani stručni razvoj je 

obavezan za sve zdravstvene 

stručnjake u ISZ-u, i primenjuje se 

prema planu i programu 

usvojenom od Komore 

zdravstvenih stručnjaka. 

 

3.Za razvoj aktivnosti, iz stava 2 

ovog člana 31, odgovorni su 

koordinatori i treneri u 

Programima porodične medicine i 

porodične nege, koji treba da 

imaju adekvatno akademsko i 

profesionalno zvanje i koji se 

određuju po opisu zadataka 

izrađenom od Ministarstvu 

zdravlja. 

 

 

4.Finansiranje KPR-a zdravstvenih 

stručnjaka se obavlja iz budžeta 

GCPM-a i ostalih izvora na 

ihbar eden bir organdır. 

 

 

Madde 21 

 

Diğer organların görev ve 

sorumlulukları, SB'nin diğer 

kanunlarında 

tanımlanmamışsa, AHAM 

Müdürü aracılığıyla Yönetim 

Kurulu tarafından çıkarılan 

yönetmeliklerle belirlenir. 

 

 

Madde 22 

Sürekli Mesleki Gelişim 

 

1. KPSh'deki sağlık 

kurumları, sağlık 

çalışanlarının sürekli mesleki 

gelişimlerini sağlamak ve 

desteklemekle yükümlüdür. 

 

2. KPSh'deki tüm sağlık 

çalışanları için sürekli 

mesleki gelişim zorunludur 

ve Sağlık Meslek Odaları 

tarafından onaylanan 

müfredata göre uygulanır. 

 

3. Faaliyetlerin geliştirilmesi 

için bu maddenin 2. 
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Neni 21 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e 

trupave tjerë përcaktohen me 

aktet nënligjore, të nxjerra nga 

Këshilli Drejtues, përmes 

Drejtorit të QKMF, nëse ato nuk 

janë të përcaktuara me akte të 

tjera nga MSH. 

 

 

Neni 22 

Zhvillimi i Vazhdueshëm 

Profesional 

 

1.Institucionet shëndetësore në 

KPSh janë të obliguara që të 

mundësojnë dhe përkrahin 

zhvillimin e vazhdueshëm 

profesional të punëtorëve të tyre 

shëndetësorë. 

 

2. Zhvillimi i vazhdueshëm 

profesional është i obligueshëm 

për të gjithë profesionistët 

shëndetësore në KPSh, dhe 

zbatohet sipas planprogramit, të 

aprovuar nga Odat e 

Profesionisteve Shëndetësorë. 

 

3.Për zhvillimin e aktiviteteve, 

nga paragrafi 2 i këtij  neni  

VII- Institution activity acts 

 

Article 24 

General acts 

 

1.At the proposal of the Director, the 

MFMC Board of Directors issues the 

following general acts: 

1.1.Regulation on internal 

organization and systematization 

of job positions; 

 

1.2.Rules of procedure; 

1.3.Regulation on protection at 

work; 

1.4.Fire Protection Regulation; 

 

1.5.Regulation on internal 

accounting; 

 

1.6.Regulation on house rules; 

1.7.Regulation on internal 

supervision; 

 

1.8.Regulation on prevention of 

infections; 

1.9.Other regulations on the 

progress of work in the MFMC. 

 

 

 

 

osnovu normativnih akata na 

snazi. 

 

 

VI- Nadzor GCPM-a 

 

Član 23 

Vrste nadzora u GCPM-u 

 

1.GCPM se podvrgava 

unutrašnjem i spoljnom nadzoru u 

skladu saodredbama na snazi koje 

pružaju, koje se osigurava preko 

ODZSZ-a i vlasti određene od 

Ministarstvo zdravstva. 

 

2.Unutrašnji nadzor stručnog rada 

se obavlja na način predviđen 

Pravilnikom o unutrašnjem 

nadzoru, koji predlaže Upravni 

savet GCPM-a. 

 

3.Nadzor GCPM-a uključuje: 

3.1.Nadzor i obavljanje 

inspekcije objekata  PZN-a za 

infrastrukturu i rukovodstvo 

objekata; 

3.2.Nadzor i obavljanje 

inspekcije pružanja kvalitetnih 

zdravstvenih usluga, prema 

normama i standardima 

određenih od Ministarstva; 

fıkrasında belirtilen Aile 

Hekimliği ve Aile 

Hemşireliği Programları 

koordinatörleri ve 

eğitmenleri, yeterli akademik 

ve mesleki hazırlığa sahip 

olması ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından hazırlanan Görev 

Tanımına göre atanması ile 

sorumludur. Sağlık 

Bakanlığı. 

 

4. Sağlık profesyonellerinin 

ZHVP'sinin finansmanı, 

AHAM'nin bütçesinden ve 

yürürlükteki normatif 

düzenlemelere dayanan diğer 

kaynaklardan yapılır. 

 

VI-AHAM Denetimi 

 

Madde 23 

AHAM'deki denetim 

türleri 

 

1. AHAM, DKShMS 

aracılığıyla sağlanan 

yürürlükteki hükümler ve 

Sağlık Bakanlığı tarafından 

belirlenen yetkiler 

çerçevesinde iç ve dış 

denetime tabidir. 
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përgjegjës janë Koordinatorët dhe 

trajnuesit në Programet e 

Mjekësisë Familjare dhe të 

Infermierisë Familjare, të cilёt 

duhet tё kenë përgatitje adekuate 

akademike dhe profesionale dhe 

caktohen sipas Termave të 

Referencës të hartuara nga 

Ministria e Shëndetësisë. 

 

4.Financimi i ZHVP të 

profesionistët shëndetësor bëhet 

nga buxheti i QKMF-së dhe 

burime të tjera bazuar në aktet 

normative në fuqi. 

 

 

VI-Mbikëqyrja e QKMF 

 

Neni 23 

Llojet e mbikëqyrjes në QKMF 

 

1.QKMF i nënshtrohet 

mbikëqyrjes së brendshme dhe të 

jashtme në pajtim me dispozitat 

në fuqi që sigurohet përmes 

DKShMS dhe autoriteteve të 

përcaktuara nga Ministria e 

Shëndetësisë. 

 

2.Mbikëqyrja e brendshme e 

punës profesionale kryhet në 

VIII-Ownership, Budget and 

Finance 

 

Article 25 

Ownership 

 

 

1.The means and property in use by 

the MFMC are in the ownership of the 

Municipal Assembly. 

 

2.The MFMC as an institution of PHC 

is the beneficiary of the financing fund 

from the Kosovo Budget. 

 

3.The property of MFMC consists of 

assets, rights and material goods, 

which the MFMC is entitled to 

possess in accordance with the legal 

acts in force. 

 

 

 

Article 26 

Budget 

 

1.MFMC budgetary and financial 

issues relating to the the use of funds 

from the Kosovo Budget are 

administered in a transparent manner, 

in accordance with the legislation in 

force and all procedures, pursuant to 

3.3.Nadzor i nadgledanje 

finansijskih izveštaja i 

procedura, za upravljanje 

izdvojenim fondom, 

predviđenim od Ministarstva 

zdravstva, Ministarstva 

finansija i pravilima Javne 

nabavke. 

 

 

 

VII- Akti za delatnost institucije 

 

Član 24 

Opšti akti 

 

1.Na predlog direktora, Upravni 

savet GCPM-a usvaja ove opšte  

akte: 

 

1.1.Pravilnik o unutrašnjem 

organizovanju i sistematizaciji 

radnih mesta; 

1.2.Pravilnik o zaštiti na radu; 

1.3.Pravilnik o zaštiti na radu; 

1.4.Pravilnik o zaštiti protiv 

požara; 

 

1.5.Pravilnik o unutrašnjem 

računovodstvu; 

1.6.Pravilnik o kućnom redu; 

1.7.Pravilnik o unutrašnjem 

 

2. Mesleki çalışmanın iç 

denetimi, AHAM Yönetim 

Kurulu tarafından önerilen iç 

denetim yönetmeliğinde 

öngörülen şekilde 

gerçekleştirilir. 

 

3. AHAM'nin denetimi 

şunları içerir: 

3.1 Altyapı ve tesis yönetimi 

için KPSH tesislerinin 

denetimi ve denetimi; 

3.2 Sağlık hizmetlerinin 

kalitesinin Bakanlıkça 

belirlenen norm ve 

standartlara göre sunumunun 

gözetim ve denetimi; 

3.3 Tahsis edilen fonun 

yönetimine ilişkin Sağlık 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 

ve Kamu İhale kurallarının 

öngördüğü mali rapor ve 

prosedürlerin denetlenmesi 

ve izlenmesi. 
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mënyrën e paraparë me 

rregulloren pёr mbikëqyrjen e 

brendshme, të cilën e propozon 

Këshilli Drejtues i QKMF. 

 

3.Mbikëqyrja e QKMF përfshin: 

3.1.Mbikëqyrjen dhe 

inspektimin e objekteve të 

KPSH pёr infrastrukturën dhe 

menaxhimin e objekteve; 

3.2.Mbikëqyrjen dhe 

inspektimin e ofrimit të 

cilësisë së shërbimeve 

shëndetësore, sipas normave 

dhe standardeve të 

përcaktuara nga Ministria; 

3.3.Mbikëqyrjen dhe 

monitorimin e raporteve dhe 

procedurave financiare, pёr 

menaxhimin e fondit të 

alokuar, të paraparë nga 

Ministria e Shëndetësisë, 

Ministria e Financave dhe 

rregullat e Prokurimit Publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

the guidelines of the Ministry of 

Finance. 

 

2.The budget and MFMC financial 

accounts include all operatingexpenses 

of the working units. 

 

3.Procurement in the MFMC is carried 

out in accordance with the rules of 

Public Procurement pursuant to the 

Law in force and sub-legal acts. 

 

4.The director may request an external 

audit and monitor the proper use of the 

funds. 

 

 

Article 27 

Financing 

 

1.In accordance with the Law on 

Health of Kosovo, the Law on Local 

Self-Government, the MFMC uses the 

financial resources from the Kosovo 

Budget, Budget of Municipalities and 

other sources, as provided for by 

relevant laws. 

 

2.The procedure and form of co-

payment for the services provided at 

the MFMC is determined by a sub-

legal act based on the Law on Health. 

nadzoru; 

 

1.8.Pravilnik o sprečavanju 

infekcija;  

 

1.9.Ostale Pravilnike o radu u 

GCPM-a. 

 

 

VIII- Imovina, budžet i finansije 

 

Član 25 

Imovina 

 

 

1.GCPM koristi sredstva i 

imovinu, koja je imovina 

Skupštine Opštine. 

 

 

2.GCPM kao institucija PZN-a je 

korisnik fonda za finansiranje iz 

budžeta Kosova. 

 

 

3.Imovinu GCPM-a čine oprema, 

prava i materijalna dobra, sa 

kojima  GCPM ima pravo da 

raspolaže u skladu sa zakonskim 

aktima na snazi. 

 

 

VII- Kurumun 

Faaliyetlerinden 

Kaynaklanan İşlemler 

 

Madde 24 

Genel eylemler 

 

1. Müdürün önerisi üzerine, 

AHAM Yönetim Kurulu 

aşağıdaki genel kararları 

çıkarır: 

 

1.1 İşyerlerinin iç 

organizasyonu ve 

sistemleştirilmesine ilişkin 

düzenlemeler; 

1.2 İş için düzenlemeler; 

1.3 İşyerinde korunmaya 

ilişkin düzenlemeler; 

1.4 Yangından korunma 

yönetmeliği; 

1.5 İç muhasebe 

düzenlemesi; 

1.6 Yurtiçi düzen 

yönetmeliği; 

1.7 İç denetim yönetmeliği; 

1.8 Enfeksiyonların 

önlenmesine yönelik 

düzenlemeler; 

1.9 AHAM'de işlerin 

sorunsuz yürütülmesine 

ilişkin diğer düzenlemeler. 
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VII- Aktet nga veprimtaria e 

Institucionit 

 

Neni 24 

Aktet e përgjithshme 

 

1.Me propozim të Drejtorit, 

Këshilli Drejtues i QKMF  nxjerr 

këto akte të përgjithshme: 

 

 

1.1.Rregulloren pёr 

organizimin e brendshëm dhe 

sistematizimin e vendeve të 

punës; 

1.2.Rregulloren për punë; 

1.3.Rregulloren për mbrojtjen 

në punë; 

1.4.Rregulloren për mbrojtjen 

kundër zjarrit; 

1.5.Rregulloren për 

kontabilitetin e brendshëm; 

1.6.Rregulloren për rendin 

shtëpiak; 

1.7.Rregulloren për 

mbikëqyrjen e brendshme; 

1.8.Rregulloren për 

parandalimin e infeksioneve; 

1.9.Rregullore tё tjera për 

mbarëvajtjen e punës në 

QKMF. 

 

Article 28 

Annex 1 

 

Annex 1 is an integral part of the 

present Statute. 

 

IX- Transitional and final 

provisions 

 

Article 29 

Transitional period and repeal 

 

 

1.Until the issuance of sub-legal acts 

based on this Statute, the acts that are 

in force and that are not in conflict 

with this Statute shall remain in force. 

 

2.Upon the entry into force of this 

Statute, the Statute of the MFMC in 

Municipality of Prizren is repealed, 

year 2006. 

 

Article 30 

Entry into force 

 

This Statute enters into force after 

approval by Municipal Assembly of 

the Municipality of Prizren 

 

 

Član 26 

Budžet 

 

1.Budžetska i finansijska pitanja 

GCPM se upravljaju na 

transparentan način, u skladu sa 

uredbama o korišćenju fondova iz 

budžeta Kosova, kao i sa svim 

procedurama, u skladu sa 

uputsvima Ministarstva finansija. 

 

 

 

2.Budžet i računi GCPM-a 

obuhvataju sve operativne 

troškove radnih jedinica. 

 

 

3.Nabavka u GCPM se obavlja u 

skladu sa pravilima Javne nabavke 

prema Zakonu na snazi i 

podzakonskim aktima. 

 

 

4.Direktor može da zahteva 

spoljnu reviziju i da posmatra 

pravilno korišćenje sredstava. 

 

 

 

 

 

VIII- Mülkiyet, Bütçe ve 

Finans 

 

Madde 25 

Emlak 

 

1. AHAM, Belediye 

Meclisinin malı olan araç ve 

gereçleri kullanır. 

 

2. KPS'nin bir kurumu olarak 

AHAM, Kosova Bütçesinden 

finansman fonunun alıcısıdır. 

 

3. AHAM'nin yürürlükteki 

yasal düzenlemelere göre 

üzerinde tasarruf hakkına 

sahip olduğu varlık, haklar ve 

maddi mallar AHAM'nin 

servetini oluşturur. 

 

Madde 26 

bütçe 

 

1. AHAM'nin bütçe ve mali 

konuları, Kosova 

Bütçesinden sağlanan 

fonların kullanımı için 

yürürlükte olan mevzuata ve 

ayrıca tüm prosedürlere 

uygun olarak, İçişleri 

Bakanlığı'nın yönergelerine 
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VIII- Pronësia, Buxheti dhe 

Financat 

 

Neni 25 

Pronësia 

 

 

1.QKMF ka në shfrytëzim mjetet 

dhe pasurinë, e cila është pronë e 

Kuvendit Komunal. 

 

2.QKMF si institucion i KPSh 

është përvetësuese e fondit për 

financim nga Buxheti i Kosovës. 

 

3.Pasurinë e QKMF e përbëjnë 

asetet, të drejtat dhe të mirat 

materiale, me të cilat QKMF  ka  

të drejtë të disponojё në pajtim 

me aktet ligjore në fuqi. 

 

 

 

Neni 26 

Buxheti 

 

1.Çështjet buxhetore dhe 

financiare të QKMF 

administrohen në mënyrë 

transparente, në pajtim me 

legjislacionin në fuqi  pёr 

përdorimin e fondeve nga Buxheti 

Član 27 

Finansiranje 

 

1.GCPM koristi finansijske izvore 

u skladu sa Zakonom o zdravstvu 

Kosova, Zakonom o lokalnoj 

samoupravi, iz budžeta Kosova, 

budžeta opština i iz ostalih izvora 

predviđenih dotičnim zakonima. 

 

 

2.Procedura i oblik participacije za 

usluge pružene u GCPM-u se 

određuju podzakonskim aktom na 

osnovu Zakona o zdravstvu. 

 

Član 28 

Dodatak 

 

Dodatak1 je sastavni deo ovog 

Statuta. 

 

 

IX- Prelazne i završne odredbe 

 

Član 29 

Prelazni period i obesnaživanje 

 

 

1.Do usvajanja podzakonskih 

akata na osnovu ovog Statuta 

ostaju na snazi postojeći akti koji 

uygun olarak şeffaf bir 

şekilde yönetilir. Finans. 

 

 

2. KKMF'nin bütçe ve 

hesapları, çalışma 

birimlerinin tüm işletme 

giderlerini içerir. 

 

 

3. QKMF alımı, yürürlükteki 

Kanun ve Yönetmeliklere 

göre Kamu İhale kurallarına 

uygun olarak yapılır. 

 

 

4. Yönetici, bir dış denetim 

talep edebilir ve fonların 

doğru kullanımını izleyebilir. 

 

Madde 27 

finansman 

 

1. KKMF, Kosova Sağlık 

Yasası, Yerel Özyönetim 

Yasası, Kosova Bütçesinden, 

Belediye Bütçesinden ve 

ilgili yasalarla sağlanan diğer 

kaynaklardan mali kaynakları 

kullanır. 

 

2. SHGM'de sunulan 
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i Kosovës, si dhe me të gjitha 

procedurat, në përputhje me 

udhëzuesit e Ministrisë së  

Financave. 

 

 

2.Buxheti dhe llogaritë e QKMF 

përfshijnë tërë shpenzimet 

operative të njësive punuese. 

 

 

3.Prokurimi i QKMF bëhet nё 

pajtim me rregullat e Prokurimit 

Publik sipas Ligjit në fuqi dhje 

akteve nën-ligjore. 

 

 

4.Drejtori mund të kërkojё 

auditim të jashtëm dhe të 

monitorojё shfrytëzimin e drejtë 

të mjeteve. 

 

Neni 27 

Financimi 

 

1.QKMF shfrytëzon burimet 

financiare nё harmoni me Ligjin 

pёr Shëndetësi të Kosovës, Ligjin 

për Vetëqeverisje Lokale, nga 

Buxheti i Kosovës, Buxheti i 

Komunave dhe nga burimet e 

tjera, të parapara me ligjet 

nisu u suprotnosti sa ovim 

Statutom. 

 

 

2.Stupanjem na snagu ovog Statuta 

obesnažuje se Statut GCPM-a u 

Opštini Prizren, 2006 godine. 

 

 

 

Član 30 

Stupanje na snagu 

 

Ovaj Statut stupa na snagu nakon 

usvajanja od strane Skupštine 

Opštine Prizren. 

 

 

 

hizmetler için katkı payı 

ödeme şekli ve şekli Sağlık 

Yasasına dayalı bir 

yönetmelikle belirlenir. 

 

 

Madde 28 

EK 

 

Ek 1, bu Statünün ayrılmaz 

bir parçasıdır. 

 

 

IX- Geçiş ve nihai 

hükümler 

 

Madde 29 

Geçiş dönemi ve 

yürürlükten kaldırılması 

 

 

1. Esasa dayalı olarak tüzük 

çıkarılıncaya kadar 

Bu Statü'nün hükümleri, 

yürürlükte olan ve bu Statü 

ile çelişmeyen fiiller olarak 

kalır. 

 

 

2. Bu Statü'nün yürürlüğe 

girmesiyle, Prizren 

Belediyesi AHAM'nin Mart 
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përkatëse. 

 

2.Procedura dhe forma e 

bashkëpagesës për shërbimet e 

ofruara në QKMF përcaktohet me 

akt nënligjor bazuar në Ligjin për 

Shëndetësi. 

 

 

Neni 28 

Shtojca 

 

Aneksi 1 është pjesë përbërëse e 

këtij Statuti. 

 

 

IX- Dispozitat kalimtare dhe 

përfundimtare 

 

Neni 29 

Perioda kalimtare dhe 

shfuqizimi 

 

 

1.Deri në nxjerrjen e akteve 

nënligjore në bazë  

të këtij Statuti mbeten aktet që 

janë në fuqi dhe që nuk janë në 

kundërshtim me këtë Statut. 

 

2.Me hyrjen në fuqi të këtij 

Statuti shfuqizohet Statuti i 

2006 tarihli Tüzüğü 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Madde 30 

Yürürlüğe giriş 

 

Bu Tüzük, Prizren Belediyesi 

Belediye Meclisi tarafından 

onaylandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 
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QKMF së Komunës së Prizrenit, i 

marsit të vitit 2006. 

 

 

 

Neni 30 

Hyrja në fuqi 

 

Ky Statut hyn në fuqi pas 

aprovimit nga Asambleja 

Komunale e Komunës së 

Prizrenit. 
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PErlZalTo: Shaqir Totaj, Kryetar i Komun6s sE Prizrenit
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Burbuqe Berisha, kryesuese e grupit punues; Xhevat Elezkurtaj, anetar; Gylgjan Hasani, an6tar;
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Publikimet:

Me 14.09.2022

NE webfaqe:

https://kk.rks-sov.net/pr i zrenlwo-contenVun loa dsl sitesl 261 20221 09 i ofii rn-oer-kon su lti m -

rrubl i k-per- Pro i ekt-Stat uti n-e-Oend res- K ryesore-te-M i e ise-lrarn iliare.ndl'

Me 19.09.2022

N€ facebook:

httns ://m. I acebook. com/story.ph p?storv fb i :45 I 4 I 7 67 7 0 I 7 892&id: 1000644899 I 0 I 39

lfif.e19.09.2022

N€ platformE:

https://konsu lti . rks-sov.net/v i ervCorr su lt. php?C ItationlD:41549

lN{.e19.09.2022

Njoftimi si lajm nE webfaqe:

httos ://kk. rks-Lrov. net/nfl Z,ren/nervs/ oftirn er-kcl nsLrltirn-oublik r-u ro ekt -statutln-e-lt - l-)

qendres-krycso iekesise-fbmiliare/

Me 28.09.2022, eshte mbajtur konsultimi publik, veglzae lajmi p€r mbajtjen e konsultimit:

httns ://kk. rks-sov. net/ i zre n /n e rvs/ m ba h et- ko n s Lr I t i m - p u b I i k - rr e r-p ro i ekt-statut i n-e-qendres-
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Projekt-Statutin e Qendr6s Kryesore t€ Mjek6sis€ Familjare u €shtE dorEzuar fizikisht,
pjesemarr€sit tE cilet ishin nE konsultim publik, q€ t€ ken6 mundesi tE njihen m€ detajsh6m me

dokumentin n€ [ale, sepse disa nga ta nuk kishin pasur mund6si ta lexonin t€ publikuar nE ueb

faqe.

Me 03.10.2022, Eshte publikuar procesverbali pEr mbajtjen e konsultimit publik, procesverbali

eshte i publikuar ne kete veglz:
httDS:, / kk.t tlctr,.netiorizrenhr I e n t / unl ou ds,''s i t e s i 2 6i 2 0 2 2 / I 0/ P roce.svcrba I i - i-mbuilies-se-
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Dokumenti ka qen6 nE konsultim publik nE uebfaqen zyrtare t€ komun€s dhe platform6n

e konsultime publike, nga data 19.09.2022 deri me 19.10.2022, nddrsa komentet jan6

pranuar deri me dat6 19.10.2022.

Faqe 2 nga 4



P6rmes form6s elektronike nE emailat e zyrtarEve p0rgiegi€s p€r pranimin e komenteve,
nuk €sht€ pranuar asnj6 koment nga ana e qytetar€ve, komente nuk ka pasur as nE form€n
elektronike. Gjithashtu nuk ka pasur komente as nE mbajtjen e konsultimit publik.

Takimiifunditisruni t DU nues 6sht€ mha r me 20.10.2022, dhe 6sht6 diskutuar p6r
pranimin e komenteve si n6 formE elektronike. siatE konsultimit ano edhe nE form6 fizike.
an6lar6t e komisionit prezent nE takim kanE th€n€ se nuk kemi pranuar asni6 koment,

errm ne as form€.

Tabelori me t€ dh6na tE shkurtra:

Metodat e

konsultimit
Data I
KohEzgiatja

Numri i
pjes6marr€sve

Numri i atyre q€
kan6 dhEnE
komente, k6rkesa /
suqierime

Numri i k6rkesave tE

pranuara

l-Takim i
drejtperdrejt€ me
qytetarE p€r
Projekt-Statutin e

Qendr6s Kryesore
tE Mjek6sisE
Familiare

28.09.2022

20 minuta

FMT

268
0 0

lishte mbajtur I
konsultim publik

20 minuta ka
zgiatur
konsultimi

Totali i
pjes€marr€seve:
FMT
268

Totali i qytetar6ve
q€ kan6 dh6n€
komente,
kErkesa/sugierime:

Totali i k€rkesave:
0

Shtojca-Tabela e detajuar me informatat p€r kerkesat e dhEna, arsyetimet p€r kErkesat e pranuara dhe t€

refuzuara.

Nr Kerkesat /Sugjerimet
Komentet

Kush ka dh6nE k6rkese /
sugjerim per Projekt-
Statutin e Qendres
Kryesore te MjekesisE
Familjare

Statusi i kErkes€s
/sugjerimi i
pranuar )

pjes6risht e

pranuar apo nuk
esht6 pranuar

Arsyetimi (komentimi per

pranimin pjeserisht dhe mos

pranimit te komenteve €sht€

i detyruesh€m)

Projekt-Statutin e Qendr6s Kryesore td Mjek6sisE Familjare

0 0 0 0 0
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Shkurtesat:

F-Femra

M-Meshkuj

T-Totali

Bashkangiitur nE k€t6 raport jan6 edhe k6to dokumente:

1. Vendimi pEr formimin e grupit punues p6r hartimin e statutit,

2. Njoftimin p0r mbajtjen e konsultimit publik,

3. Lista e n€nshkrimeve t€ qytetar€ve pjes€marr€s ne konsultimin publik,

4. Lista e zyrtarEve pjes€marres ne konsultimin publik,

5. Lista e zyrtareve t€ takimit t€ mbajtur tE anEtareve te komisionit per diskutimin e

komenteve t€ pranuara nga qytetar€t.

Raporti 6sht€ pergatitur nga:

Haziz Krasniqi:
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Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti
Komuna e Prizrenit

OpStina Prizren - Prizren Belediymi
e Kosov€s

Kryetari i Komun€s
Nr. 0l/060-0038414/22
M6 15.03.2022

N€ baz€ tC nenit l3 dhe 58 te Ligiil nr. 03/L-040, p€r Vet€qeverisje Lokale (Cazeta

Zyfiare e Republik€s s€ KosovEs, nr. 28i2008) dhe nenit 5l td Statutit t€ Komun€s sE Prizrenit
nr.0l/0ll-5643 t€ dat€s 15.10.200t, pas propozimit td Drejtoris€ sd Sh0ndctesisd. kryetari i
Komun€s. morik€t€:

VENDIM
PCr formimin e grupit punues

l. Formohet dhe emerohet Grupi Punues gEr hartimin e draft statutit t€ Qendr0s
Kryesore t€ MjekEsise Familjare (QKMF-se). An€tar€ te ketij Grupi Punues,

em€rohen:

l. Burbuqe Berisha,....... ..'.'..drejtoresh€ e DSH'

2. Dr. Xhevat Elezkurtaj ........drejtor i QKMF-s€.
3. Dr. Eshref Kryeziu.............kryeshef i Departamentit te Mjekcsis€ Famil.iare.

4. Dr. Gylgjan Hasani......... .shef i Sh€rbimit tc Urgiencds.
Kryeinfermierc c QKM F-se,1.5. Vjollca Zyrapi.........

1.6. Besim Kodra.......... .. jurist ijasht€m.

1.7 - Ruzhdi Rexha ..'.'......'."'shoqata e t€ Drejtave t€ Pacient€ve'

?. Detyrat e Grupit Punues t€ em€ruar si n€ pik€n I te ketij Vendimi eshte qe n€ afat

sa m€ tE shkurt€r kohor t€ hartoj Draft Statutit td Qendr0s Kryesore td M.iekdsis€

Familjare (QKMF-se). n€ ptrputhje me dispozitat ligiore dhe n€nligiore n€ fuqi dhe

pas hartimiti€ draftit Sfrkates, ti procedohet organeve kompetente per shqyrtim dhe

miratim.

3. Obligohet Drejtoria e Sh€nderesisd dhe Crupi Punues per zbatimin e ketij vendimi'

4. Ky Vendim hyn nE fuqiq€

o Vendimi iu dergohet:
- Drejtoris€ s€ Sh€ndetesis€,

- Tg emgruarve.
- Arkiv€s sd Kryetarit.
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Republika e Kosovds

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Komuna e Prizrenit pdrmes grupit punues p€r hartimin e Projekt-Statutin e Qendres Kryesore td
Mjekesis€ Familjare, duke u bantar ne Ligjin Nr. 03/L-040 per Veteqeverisjen Lokale, Statutin e

Komunes se Prizrenit. Nr. 0110ll-5643 dhe Nenit 6 t€ Udh€zimet Administrativ (MAPL)
Nr.06/2018 per Standardet Minimale te Konsultimit Publik nd Komuna, l€shon kete:

NJOFTIM PUBLIK

Lidhur me organizimin e konsultimit publik me qytetar€ p€r Projekt-Statutin e Qendres Kryesore
te Mjek€sise Familjare

Ky dokument do te jete n€ konsultim publik nga 19.09.2022 dei^ me dat€n: 19.10.2022, nd6rsa
konsultimi publik me qytetard do t€ mbahet me 28.09.2022, ne sallen e Administrat€s Komunale
e cila €shte ne katin e tret€-nd€rtesa e ekzekutivit komunal, me fillim n€ ora 10:00.

Komentet dhe sugferimet e juaja, mund t'i dergoni deri me daten 19.10.2022ne ora 16:00, ne

emailat e zyrtareve: Burbuqe.Berisha(Drks-eov.net, Fatlum.r.Berisha(d,rks-gov.net )

Ymer. Berisha(iD,rks- sov.net dhe Haziz.Krasniqifd.rks-qov.net .

Per me shumd detaje, per Projekt-Statutin e Qendres Kryesore te Mjekesise Familjare, mund t'i
vizitoni veglzat e mdposhtme:

Uebfaqen zyrtare ne rubriken planet n€ konsultim publik:
lrttps://kk.rks-eov.net/prizren/konsultime-publike/planet-ne-konsultim-publik/

Platform€n per Konsultime Publike:

https ://konsultimet. rks- gov.net/

Facebook:

https : //www. facebook. com/kkprizren

Ymer Berisha

U iNj me Publikun

rt )t* *
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Republika e Kosov6s

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Op5tina Prizren preko radne grupe zaizradu Projekt-Statuta Glavnog centra porodidne medicine,
na osnovu Zakona br. 03/L-040 o lokalnoj samoupravi, Statuta op5tine Prizren br. 01/011-5643 i
ilana 6 Administrativnog uputstva (MALS) br. 06/2018 o minimalnim standardima javnih
konsultacija u op5tinama, izdaje ovo:

OBAVESTENJE ZA JAVI\OST

U vezi sa organizovanjem javne konsultacije sa gradanima o Projektu-Statuta Glavnog centra
porodidne medicine

Ovaj dokument 6e biti na javnoj konsultaciji od 19.09.2022 do datuma: 19.10.2022, dok ie se

javna konsultacija sa gradanim a odrLati dana 28.09.2022,u sali Op5tinske uprave koja je na tre6em

spratu - zgrada op5tinskog izw5nog organa, sa podetkom u 10:00 dasova.

VaSe komentare i sugestije mozete slati do datuma 19.10.2022 u 16:00 dasova, na e-mailove

sluZbenika: Burbuqe.Berisha(@rks-eov.net, Fatlum.r.Berisha(alrks-qov.net, Ymer.Berisha(airks-
gov.net i Haziz. Krasniq i(rD.rks-gov.net.

Za vile detalja, o Projektu-Statuta Glavnog centra porodidne medicine, moZete posetiti sledeie

linkove:

SluZbenu veb stranicu u rubrici planoviu javnoj konsultaciji:
https:i/kk.rks-eov.net/prizren/konsultime-publike/planet-ne-konsultim-publikT

Platformu za javne konsultacije:

https : //konsultimet. rks-eov. net/

Facebook:

https : /i www. facebook.com/kkprizren

Ymer Berisha

jRukovodilac
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Republika e Kosov6s

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Prizren Belediyesi, Aile Hekimli[i Ana Merkezi Projesi-Statiisii'niin 6698 sayrh Kanuna dayah

olarak hazrrlanmaslna y6nelik gahgma grubu aracrh[ryla. 03/L-040 Yerel bzy<inetim igin Prizren

BelediyesiTiizii[ti. Numara. 0l/011-5643 ve Belediyelerde Asgari Halk Danrgma Standartlan

igin 06/2018 Sayrh idari Yrinergenin (MAPL) 6. Maddesi gunu yayrnlar:

KAMU BiLDiRiSi

Aile Hekimli[i Ana Merkezi Projesi-Statiisi.i igin vatandaglarla halkla istiqare organizasyonu
hakkrnda

Bu belge 19.09.2022'den gu tarihe kadar halkrn gdrtigtine sunulacakttr:95.10.2022, vatandaglarla
halkrn g<irtigtine ise 28.09.2022'deniigtincii kattaki Belediye idaresi salonunda - belediye ytiriitme
binasr, 10:00'da baghyor.

Gdriiq ve <inerilerinizi 19.10.2022 saat 16:00'ya kadar yetkililerin e-postalanna

g<inderebilirsiniz:Burbuqe.Berisha(d.rks-qov.net, Fatlum.r.Berisha(Zr.lrks-sov.net ,

Yrner.Berisha(n)rks-qov.net ve Haziz.Krasniqi(2i)rks-gov.net .

Aile Hekimli[i Ana Merkezi Proje Ttiziifii hakkrnda detayh bilgi iqin aga[rdaki sayfalan ziyaret

edebilirsiniz:

Bu b<iltimdeki halk katrhmr hakkrnda planlamayr bu aga[rdaki linkten ulagabilirsiniz

https://kk.rks-qov.net/prizren/konsultirne-publike/planet-ne-konsultim-publikT

Danrqma platformuna ulagmak igin:

https://konsultimet.rks-sov.net/

Facebook:

https : //www. facebook. com/kkprizren

Ymer Berisha

Kamu ile iletiqim B <ineticisi

* **** *



Republika e Kosov6s Komuna e prizrenit

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti Op5tina Prizren - prizren Belediyesi

Lista e nenshkrimeve e qytetar€ve pjesemarrds ne konsultimin publik per: Projekt-Statutin e
Qendres Kryesore te Mjek€sise Familjare ne prizren.

Data e mbajtjes se konsultimit:28.09.2022

Nr Emri Mbiemri Vendifl nstitucioni/OJQ Ndnshkrimi
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Republika e Kosov€s

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti Opitina Prizren - Prizren Belediyesi

Lista e ndnshkrimeve e zyrtareve pjesdmarres nd konsultimin publik p€r: Projekt-Statutin e
Qendres Kryesore t€ Mjekesis€ Familjare ne Prizren.

Data e mbajtjes se konsultimit:2&.Dg.2022

Komuna e Prizrenit

Nr Emri Mbiemri Pozita e punds N€nshkrimi
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Republika e Kosov€s

Republika Kosova

Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Opitina Prizren

Prizren Belediyesi

Lista e nenshkrimeve e zyrtareve pjesdmarr€s ne takim per shqyrtimin e komenteve p€r: projekt-
Statutin e Qendres Kryesore te Mjekesis€ Familjare n€ prizren.

Data e mbajtjes se takimit : {.0. {0.ZOZZ

Nr Emri Mbiemri Pozita e pun6s NEnshkrimi
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Republika e Kosov€s

REPUBLII(A E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA.XOSOVA CUMHURiYET|
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Komuna e Prizr
na Prizren - Prizren BeledRepublika Kosova- Kosova Cumhu tr

t

Data/Datez 03.t0.2022

Nga/Od/Trom Grupi punues

PErlZalTo: Shaqir Totaj, Kryetar i Komunes se Prizrenit

CC Kryesuesen e Kuvendit Komunal t€ Prizrenit, Antigona Bytyqi

Tema/Su bj ekat/Subject Procesverbali i mbajdes se konsultimit publik me qytetare per Projek

Qendr€s Kryesore t€ Mj ekes is€ Fam i lj are-Prizren

itatutin e

Procesverbali i mbajtjes s€ konsultimit publik me qytetar6 p€r Projekt-Statutin e Qend

Kryesore td Mjek6sis6 Familjare-Prizren

Konsuftimi publik me qytetare dshte organizuar nga grupi punues pOr hartimin e Proj

Statutit e Qendr€s Kryesore t€ Mjekdsis6 Familjare-Prizren (QKMF), grupi punues ka

perberje: Burbuqe Berisha, kryesuese e grupit punues; Xhevat Elezkurtaj, anltar; Gylgjan Ha

anEtar; Eshref Kryeziu, an1tar; Vjollca Zyrapi, anetare; Besim Kodra, anEtar; Rruzhdi Re.

an€tar.

Njoftimet p€r qy.tetare p€r organizimin e konsultimit publik jan€ b€r€ n€ perputhje

legf islacionin n€ fuqi.

Publikimet jan€ b€r€ me 19.09.2022 nd webfaqe, n€ facebok dhe nE platform€n e konsultir

publike:

N€ webfaqe:

l lPa

t-

te

ni
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me



https;//kk.1ks;gov,net/prizren/wp-conlent/uploads/s-ites_/2 612072109tNjg-ftip.;pe-rlkongu!t!m;

publdqpekPmjgkl:StatutrncrQsndres.,Kry_esp{e.te-

N€ facebook:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid:451417 677017892&id:100064489910139

N€ platforme:

htlps/ikqnsutim-q1,rk*epyJlgl/v i ew C on s u lt. php ?CpnsultationlD:4l

Njoftimi si lajm ne webfaqe:

h$ps-//kk,s--ge-u,,n-ejl"ptizr!-/{rswslnj-afim"-p-er-k-qn"sultr-m"-pu"blik:p-eLprql-e}tilf1ui[:e";"9"eDd

kryc s,q re r!q: mj "e-k,e,s i s-q f am rlj at e I

Konsultimi 6shtd mbajtur n€ sall€n e administrat6s komunale dhe ka filluar nd or€n I

Pjesdmarr6s nga zyrtarbt komunal:

Burbuqe Berisha-drejtoreshd e sh€ndet€sise,

Dr.Xhevat Elezkurtaj -drejtor i QKMF-s€,

Dr.GylgjanHasani-shef i sh€rbimit urgjent,

Dr. Eshref Kryeziu -kryeshef i mj ek€sisd fam i lj are,

Vj ol I ca Zyrapi-kry einferm iere e QK MF,

Fatlum Berisha-zyrtar p€r shendet€si,

Ymer Berisha-shef i nj€sis6 p€r komunikim me publikun

Rruzhdi Rexha - Shoqata e te drejtave te pacient€ve

Gjithashtu pjes€man€s n0 konsultim publik edhe grupet e dera te interest perkat€sisht,

shdndet6sor si dhe mediet.

Hapja e konsultimit publik me qytetare eshte b€r€ nga Ymer Berisha, udh6heq€si i nj6sis€

komunikim me publikun n€ Komun€n e Prizrenit i cili ka thene se me k€td statut, komuna

interesuar q€ td organizoj€ sh€rbimet sh€ndetesore nE m€nyr€ sa m€ efikase n€ gjith€ teni

saJ.

2lP a

per

'23 a



Drejtoresha e Sh€ndet€sis€, Burbuqe Berisha, ka th€ne se ky statut eshte produkt i Ligji

Shendet€si, ne sherbim te rregullimit te nevojave td domosdoshme td Kujdesit pa

Shdndet6sor nd Prizren.

Drejtori i QKMF-s€, Xhevat Elezkurtaj, ka th€n€ se njd dokument i till6 bazik, i ka munguar

institucioni, ne funksionalizimin dhe operacionalizimin e Kujdesit Par€sor Shendetesor, j
gatsh€m t'ijap pergjigjet lidhur me pyedet e audiences.

Pasiq6 nuk ka asnjd propozim p€rkat6sisht pyetje nga td pranishmit, konsultimi

pdrmbyllet n€ or6n 10220.

Me 28.09.2022, eshte mbajtur konsultimi publik, veglza e publikimit t€ lajmit p€r mbajden e
konsultimit: h_tJps;4kkJ:k"*gay$_e!.pJiry_enhely-drnbahst-_ketsufth--publils=per*rsjaktstat-uti
qendrqs-*kry-e$sre-:I9:mjs-kpslsp:&nrlard
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Republika € Kosovas
Republika Kosova-Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Opatina Prizren-Prizren Belediyesi

DREJTORIA E BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL

Ndpdrmjet td kdsaj shkrese i p6rcillet Asambles6 Komunale " Propozimi p6r marrjen e
Vendimit "lidhur me projektet me bashkafinancim te dat6s 77.17.2022.
Me respekt.

DATE: 71..77.2022

REFERENCE:

PER:

NGA:

TEMA

Zyrta risht

ASAMBLESE KOMUNALE

Bexhat Bytygi - Drejtor

Aktpdrcjell6s



Republika e Kosovis
Republika Kosova-Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Opatina Prizren-Prizren Belediyesi

DREJTORIA E BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL

Td nd eru a r,

Departamenti i Buxhetit nd kuaddr te Ministrisd sd Financave ka pranuar k6rkes6n nr.2377 ft
dat6s 21.10.2022 td parashtruar nga Drejtoria e Bujqdsisd dhe Zhvillimit Rural td Komun6s s6

Prizrenit lidhur me shtimin e mjeteve me participim td qytetardve per Komundn e Prizrenit,
respektivisht pdr ndarjen e mjeteve nga kategoria e shpenzimeve Subvencione dhe Transfere.

Me ketd rast, ne si Drejtori jemi udhdzuar se me rastin e g'do marr€veshje me bashk6financim, si

kusht kdrkohet edhe Vendimi iAsamblesd Komunale.

Andaj, propozojmd Asambles6 Komunale qd td mirren Vendime lidhur me aprovimin e te
njdjtave:
Eshtd e nevojshme te merret njd Vendim p6r td gjitha projektet me bashk€financim.

DATE: LL.LL.2022

REFERENCE:

PER:

NGA:

TEMA

Zyrta risht

ASAM BLESE KOMUNALE

Bexh at Bytygi - Drejtor @-
PROPOZIM PER MARRIE TE VENDIMIT



nr Emri i projektit Sh umat totale
tE pErfituara
nga operatordt

Ye
bashk6financimit
td pdrfituesve

shuma pdr
bashkeflnancim/
fermeri/€

shuma pdr
bashkefinancim/
Komuna

1 "Ngritje pemishtes
me peme te imta"
me bashkefinancim

122,709.00€ 20% 24,541.80€ 98,767.20€

2 "Ngritja e serrave
,,me

bashkdfinancim

729,878.7s€ 20% 45,963.75€ 183,855,00€

3 "Hap.ja e puseve
per ujitjen e tokave
bujq6sore" me
bashkdfinancim

128,989.30€ 20% 25,797.86€ 703,79r.44€

4 "Fu rn izim i me
mekaniztrm
b ujqdso16" me

bash kEfina ncim

162,000.00€ 20% 32,400,00€ 129,600.00€

Me nderime,

I

I

I



Republika e Kosoves
Republika Kosova- I(osova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Opitina Prizren - Prizren Belediyesi

Kryetari i Komunis
Nr. 0 I /060-0047546/22
Md l?.05.202?

Ne haze ta nenit l3 dhe 58 pika b te Ligiit nr. 03/L040, per VetEqeverisje Lokale (Gazeta

Zyrtare e Republikes se Kosoves, nr. 28/2008) dhe nenit 51 te Statutit te Komunes se Prizrenit nr.
0l /01 I -5643 te dales I 5.1 0.2008, pas propozirnit G Drqtorise se Bujq€sis€ dhe Zhvillimit Rural,
kryetari i Kornunes, nrori k€te:

VENDIM

Miratotlet propozimr i Drejlorise sg Bujqesrse dhe Zhvillimit Rural, p€r lelimin e

realizimit tC pro;ektil. "Ngntla e serrave", nre pa ioipim me fermeret, keshtu qe, per

kdt€ qellim lelohet shpallja e tenderit per rnbledhjen e ofertave perkatese.

2. Ky projekt realizohet sipas kodit te planilikuar buxhetor- pozicioni i subvencioneve
dhe transfereve t0 Zyres se Kryetarit te Komunes.

3. Obligohet Drejtoria e Bujqesisd dhe Zhvillimit Rural, Sektori i Prokurimit dhe
Dreltoria e Ekonomise dhe Financave pdr zbatimin e k€tij vendimi.

4 Ky Vendim hi/n ne fuqi qC nga dita e nenshkrimit te tij

etari i Komun€s
qir Totaj

(r
.l

a I

(Vendimi ir"l dergohet
Drqtorise s€ Bujqesise dhe Zhvillirnit
Drejtorise s€ Ekonomisd dhe Financave,
Sektorit te Proklrimit,
Arkrves se Kr,,etarit.



Republika e Kosov0s
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizreni(
Opitina Prizren - Prizren Belediyesi

Kryetari i Komunts
Nr 0 l/000-0067542/22
Me 12.05 2022

Nc baze te nenrt I 3 dhe 58 pika b te Lig.l it nr 03/L-040, per Veteqeverisje Lokale (Gazeta
Zyrtare e Republikes se KosovaS, nr. 2812008) dhe nenit 5l te Statutit te Komunds sd Prizrenit nr.
0ll0l I -5643 te dates I 5.10.2008, pas propozinit te Drejtorise sC Bujqesise dhe Zhvillimit Rural,
kryetari i Komunds, mori kdtd:

VENDllv{

Iv{iratohet propozimi i DreJtorise s€ Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, p€r ie.limin e

realizirnit te projektit: "l{apja e puseve per ujitjen e tokave bujqesore", me participim
nle fermerdt, kesh qe, per kete qellinr lejohet shpallja e tenderit per mbledhjen e

ofertave perkatese.

2 Ky projekt realizohet srpas kodit t€ planifikuar buxhetor- pozicioni i subvencioneve

dhe transfereve te Zyres se Kryeta t te Komunes.

3 Obligohet Drejtoria e BuJqesise dhe Zhvillimit Rural, Sekton i Prokunmrt dhe
Drejtoria e Ekonomisd dhe Firrancave p€r zbatimin e kdtIl vendimi.

4. Ky Vendim hyn ne fuqi qe nga dita e nenshknrnit te trj

i Komrrn€s
Totaj

^I .J
J.r

Vendimi iu ddrgohet:
DreJtonse se Bujqesrs€ dhe Zhvillinit
Drejtorise se Ekonomise dhe Financave,
Sektorit te Prokurimit,
Arkives se Kryetarit.
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Republikr e KosovFs
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna c Prizrenit
OpStina Plizren - Prizlen Belediyesi

Kryetari i Komunib
Nr. 0l 1060-006754022
Me 12.05 2022

Ne baze te nenit 1l dhe 58 pika b te Liglit nr. 03/L-040, per Veteqeverisje l-okal€ (Gazeta
Zynare e Republikes s€ Kosovds, nr. 28i2008) dhe nenit 5l te Statutit tc Komunes sd Prizrenit nr.
0l i0l I -5643 t€ dates I 5.1 0.2008, pas propozinrit te DreJtorise se Bu.jq0sis€ dhe Zhvillimit Rural,
kryetari r Komunes, nrori kdtd:

VENDIM

Miratohet propozimi i Drojtorise se Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, pgr lelimin e

realizimit te projektit: "Ngrida e pernishteve me peme te imta', me participim nre

tbrmeret, kcshtu qe, per kete qellim lejohet shpallja e tenderit per mbledhlen e ofertave
perkatese.

2 Ky projekt realizohet sipas kodit te planifikuar buxhetor- pozicioni i subvencioneve
dhe transfereve t€ Zyr€s se Kryetarit td Komunds.

3. Obligohet Drejtoria e Bujqesise dhe Zhvillimit ltural, Sektori i Prokurimit dhe
Drettoria c Ekonomis€ dhe Financave per zbatimin e kdtij vendimr.

4. Kv Vendinr hyn nc fuqi qe nga dita e n€nshknlnit te tLi

i Komunes
1r Totaj

.li

Vendimi iu dergohet:
Drejtorise se BuJqcsrse dhe Zhvillirnit R

Drejtoris€ s€ Ekonomise dhe Financave,
Sektorit te Prokurirnit,
Arkiv€s sC Kryetarit.



Republika e Kosovis
Republika Kosova- Kosova Crrmhuriveti

Komuna e Pdzrenit
OpStirra Prizren - Prizren Eelediyesi

Ne bazd td nenit l3 dhe 58 prka b te Lig;lt nr. 03lL-040, per Veteqeverisje Lokale (Gazeta
Zynare e Republikes se Kosoves, nr. 28/2008 ) dhe nenit 5l te Staautit te Komunes se Prizrenit nr
0l /01 I -56.1-l te dates I 5.10.2008, pas propozimit te Drejtorise se Bujqesise dhe Zhvillimit Rural,
kryetari i Kornunes, mori kete.

VENDIM

Miratohet propoziuri i DreJtorise se Bujqesisi dhe Zhvillimit Rural, per lelimin e

realrzimit td pro.jektit "Fulnizirn me mekanizem bujq€sor", me participrm me fernteret,
kcshtu qe, per ketc qellim lejohct shpallja e tenderit per mbledhjen e ofenave perkatese

2. Ky prolekt realizohet srpas kodit te planifikuar buxhelor- pozicioni i subvencioneve
dhe transfereve Ie Zyrss se Kryelarit te Komunes.

3. Ob[gohet Drejtoria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, Sektori r Prokurimit dhe
Dre.jtona e Ekonomise dhe Financave per zbatimin e kelij vendimi.

4 Ky Vendrm hyn n€ fuqi qe nga dita e nenshkrimit tC tij

Vend rnrr iu ddrgohet
I)r'r: jtorisd se BulqCsrse
L)IeJlorise sd Ikonomrs
Sektorit te Prokurrmit,
Arkives se Kryetaflt.

i Komunds
otaj

t .t-n ',"{v <]
l'rdhe Zh

e' dhe F

Kryetari r Kontur€s
Nr 011060-00675:14/22
Me I2 0-s 2022



Jakup Kastrati

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Zenel Ahmetaj
wednesday, october 26, 2022 10:04 AM
Jakup Kastrati
FW: Bashkefinacim nd projektin "Ngritja e Pemishteve me peme te imta" Prizren

2377 KK Prizren Bashkfinancirn ne projektin 'Ngritja e pemishteve ..' MFPT-DB.pdf

Pershendetje Jakup

Prano kerkesen e Ministrise per mjetet ne bashkefinancim tani e tutje kerkohet edhe Vendimi I Kuvendit Komunale,
prandaj per qdo marreveshtje kerkohet te dale Asamble dhe te merret Vendimi per qdo marreveshtje ne

bashkfina ncim...

From: Ariana Veliu
Sent: Wednesday, October 25, 2022 9:58 AM
To: Zenel Ahmetaj; Besim Saramati
Cc: Salvador Elmazi; Jeton M. Gashi; Remzi Sylejmani
Subject: Bashkefinacim ne projektin "Ngritja e Pemishteve me peme te imta" Prizren

T€ nderuar,

Departamenti i Buxhetit ka pranual ke rkesin nr.2377 me datt 2 i . 1().:022 lidhur me shtimin e mjete\e me
participim te qytctareve pCr komunen tuaj" nrirepo pas analizimit te kerkeses kcmi verejtur se mungon vendimi i
Kuvendit Kontunal pOr ndarie te mjetcvu nga nga kategoria c shpenzi:n*'e Subvcncione dhe Transfere,

.lu lutem per procedim t{ nrelutieshe m Lg ke rkescs sua.i te sicllni r cudimin e Kuvendit Komunal.

\'1e respekt,
Ariana

c

1



                                                                                                                                       
Republika e Kosovës                                                                  Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                      Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

           Propozim 

 

Në bazë të nenit 58 shkronja h, të Ligjit nr. 03/L-040, për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 28/2008), lidhur me nenin 53 dhe 54 paragrafi 1 pika 1.2 të 

Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, neni 50 shkronja l Statutit të 

Komunës së Prizrenit, Nr.01/011-5643, të datës 15 tetor 2008, pas shqyrtimit të propozimit të 

Kryetarit të Komunës dhe kërkesës së Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, Nr. 949-

10/2022, të datës 14.10.2022, Kuvendi i Komunës së Prizrenit në mbledhjen e mbajtur më 

............... 2022, të miratoi këtë: 

 

V E N D I M 

PËR ANULIMIN E VENDIMIT Nr. 001/011-62928, TË DATËS 29 PRILL 2022, 

PËR LEJIMIN E NDARJES SË MJETEVE FINANCAIARE PËR SUBVENCIONIMIN E 

QENDRËS SPORTIVE “SEZAI SURROI”, TË KOMUNËS SË PRIZRENIT  

      

Neni 1 

APROVOHET propozimi i Kryetarit të Komunës së Prizrenit i cili ka për qëllim anulimin 

e Vendimit Nr. 001/011-62928, të datës 29 prill 2022 për lejimin e ndarjes së mjeteve financiare 

për subvencionimin e qendrës sportive “Sezai Surroi”, të Komunës së Prizrenit. 

 

Neni 2 

Pas kërkesë së Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve,  Nr. 949-10/2022, të datës 

25.5.2022, për informata dhe dokumente shtesë të vendimit Nr. 001/011-62928, të datës 29 prill 

2022, për shkak të mos mundësisë së plotësimit të kërkesave ligjore të kërkuara nga ana e MF, 

Kuvendi i Komunës së Prizrenit, e anulon vendimin e lartëcekur. 

 

Neni 3 

Për zbatimi e këtij vendimi do të kujdesen: Kryetar i Komunës dhe Drejtoria për Kulturë, 

Rini dhe Sport. 

Neni 4 

Ky vendim, hyn në fuqi pas dërgimit në autoritetin mbikqyrës, konform nenit 81 dhe 82 të 

Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare në ueb-faqe 

zyrtare të Komunës së Prizrenit. 

  

                       Propozuesi 
Datë: 16.11.2022 

          Kryetari i Komunës 

                 Shaqir Totaj 

 



Informatë mbi ndarjen e Subvencioneve nga Drejtoria e Turizëm 

dhe Zhvillim Ekonomik, për vitin 2022 

 

Nga aplikimi prej 56 Ojq – ve të Komunës së Prizrenit, përfitues 

kanë qenë gjithsej 27 Ojq. 

Prej tyre: 

 

Sektorin e Turizmit Sektorin e Zhvillimit Ekonomik 

23 4 

 

Gjinisë Femërore Gjinisë Mashkullore 

11 16 

 

K.Shqiptar K. Turk K. Boshnjak K.Rom 

21 2 2 2 

 



Informacija o raspodeli subvencija od strane Direktorijata za 

Turizam i Ekonomski Razvoj za 2022 godinu  

 

Od 56 NVO aplikacija opštine Prizren, dobitnici su bili svega 27 

NVO.  

Od njih:  

 

Sektor Turizma  Sektor Ekonomskog Razvoja  

23 4 

 

Ženski spol Muški spol 

11 16 

 

Albanska 

zajednica 

Turska 

zajednica 

Bošnjačka 

zajednica 

Romska 

zajednica 

21 2 2 2 

 



  

2022 yılı için Turizm ve Ekonomi Kalkınma Müdürlüğü 

tarafından sübvansiyonların tahsisi hakkında Bilgi 

 

Prizren Belediyesinde toplamda başvuran 56 STK’dan 27 STK 

faydalandı. 

Bunlardan:  

  

Turizm Sektöründen  Ekonomi Kalkınma Sektöründen 

23 4 

 

Kadın Erkek 

11 16 

 

Arnavut Türk  Boşnak Roman 

21 2 2 2 

 



DREJTORIA PER TURIZEM DHE ZHVILLIM EKONOMIK - KOMUNA E PRIZRENIT  

Për subvencionimin të OJQ-ve, për vitin 2022 thirrjes publike në fushat e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Komunën e Prizren. 

Lista e OJQ – ve për subvencione nga ndarja e subvencioneve për vitin 2022. 

Nr. I SUBVENCIONUARI  PERSHKRIMI   

 
1. 

 
SHOQATA E Bletarise PRIZRENI 

  
Java e mjaltes ne Prizren 

  

2 Bosnjacko Kulturno Umjetnicko 
Drustvo Podgorski Biseri 
 

 Turisticko Kulturni Kalendar-Promocija 
bosnjacke kulture Prizrena 

  

3 Organizata per fuqizimin e grave STEP  Pune artizanale me grate e strehimores 
 

  

4 OJQ" PLEJADA" 
 

 Povecanje turizma I promocija kulturnih 
znamena grada Prizrena 

  

5 Klubi i Kajakut Lumbardhi  Festivali turizmit dhe natyres -EJA NE 
SHARR FEST-Edicioni 2 

 

  

6 LIDHJA E VEZHGUESVE RINIA E 
KOSOVES /LVRK/ 

 Gastronomia e Prizrenit   

7 OJQ GLOBEDS (Global Development 
Solutions) 

 Fuqizimi dhe angazhimi I te rinjeve ne 
ekonomi 

 

  

8 OJQ 04 (Klubi I qiklizmit malor)  Edicioni i trete i festivalit MTB FEST Prizren 
 

  

9 EDUKIM PER TE ARDHMEN 
 
 

 Turizmi I shendetshem 
 

  

10 OJQ - GREEN PROJEKT 
 

 Punesimi inovativ ne rajonin turistik   

11 OJQ - SAKUNTALA  Fuqizimi ekonomik I grave   



 

12 Kosova Kadin Girimsiciler Dernegi  Art I pastertise  
 

  

13 SHZAP-Shoqata e Zejtarve dhe 
Afaristeve te Prizrenit 

 Promovimi dhe ruajtja e trashegimise 
kulturore 

  

14 Shoqata e Biznesmeneve dhe 
Zejtareve -ESNAF- 

 Edicioni  11 I Panairit te prodhimeve 
vendore 

  

15 OJQ -FOLEJA-  Panairi I turizmit 
 

  

16 OJQ – EAESR-   Kalldermi I Prizrenit 
 

  

17 Organizata Joqeveritare DOMINE  Kendi I turizmit nga diversiteti kulturor   

18 AGF (Associacioni I gruas FEMINAE)  PLISI VLERE E PASHUAR 
 

  

19 OJQ - SHARRI WILDLIFE-  27 Shtatori-"Dita botërore e turizmit" 
 

  

20 Auto Moto Tourning Klubi Kombëtarë  "Promovimi i turizmit dhe bizneseve te 
Prizrenit permes rinise" 

  

21 USUF -Uluslararasi Sanatla Uyanmak 
Festival 

 Balkan ressamlarini firca darbelerinde 
Prizren 2022 

 

  

22 Shoqata - Rinia Aktive e Prizrenit-RAP  "Ta njohim Prizrenin" 
 

  

23 Shoqata"CINEMA KS"  Prizreni sinematik 
 

  

24 ISDY-PRIZREN-Institute for 
Sustainability and Development of 
Youth 

  
Edukimi I te rinjeve-zhvillimi turizmit 

 

  

25 
 

OJQ -SWEET WORLD-  "Kandili ndricues" 
 

  

26 ORGANIZATA EDUKATIVE BUSINESS 
CLUB 

 Destinacioni I  turistit-hotelet 
 

  

27 LULU'S DANCE ACADEMY  NJE ME NATYREN   
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                Republika e Kosovës                                Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti          Opština Prizren – 

Prizren Belediyesi 

Drejtoria  e  Bujqësisë, Pylltarisë dhe   Zhvillimit Rural 

 
 

 
 

I  N  F  O  R  M  A  T  Ë 

mbi ndarjen e subvencioneve 2022 
 

 
 
 

 
 

Nëntor 2022 
PRIZREN 

 
 

 

 

 



    

P
ag

e2
 

 
 

Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, këtë vit, aktivitetin e vet e ka 
zhvilluar në bazë të prioriteteve të përcaktuara me Programin për Zhvillimin e Bujqësisë 
2022, në realizimin e objektivave strategjike për zhvillimin e bujqësisë dhe atë rural si 
orientim kryesor  në krijimin e kushteve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në nivel 
lokal. 
 
Pjesë e këtij Programi, në kuadër të planifikimeve buxhetore sipas kategorive 
investuese, është edhe subvencionimi i prodhimtarisë bujqësore sipas kategorive 
përkatëse. Kjo masë  ka për qëllim përforcimin e kapaciteteve ekzistuese dhe  ngritjen e 
kapaciteteve të reja prodhuese  dhe përpunuese. 
 
Kjo Informatë  në përmbajtje e sajë paraqet të dhënat për kategoritë mbështetëse, 
kriteret e përcaktuara për aplikim, mënyrën e përfitimi, formën dhe metodën e 
shpërndarjes së subvencioneve, vlerën e subvencionimit për secilën kategori si dhe 
shumën e mjeteve të shpenzuara.  
 
PARIMET E PËRGJITHSHME 
Realizimi i subvencioneve është mbështetur në parimet bazë të garantuara me ligj sa i 
përket trajtimit të barabartë të të gjthë aplikuesve. 
Të gjitha thirrjet për aplikim për shprehjen e ineresit për subvencionim në kategori 
specifike janë publikuar në faqen zyrtare të Komunës dhe në tabeletat për shpallje. 

Dorëzimi i aplikacioneve është bërë përmes zyrës për pranim e dokumentacionit në 
zarfe të mbyllura. 
 
KATEGORIT E SUBVENCIONUARA 

Bazuar në Vendimet  e Kryetarit të Komunës  janë subvencionuar këto kategori: 
1. Vendimi nr. 01/060-0107205/22 dt; 20.07.2022 për lejimin e subvencionimit të 

deleve dhe dhive, 
2. Vendimi nr. 01/060-0107209/22 dt; 20.07.2022 për lejimin e subvencionimit të 

prodhimtarisë së qumështit, 
3. Vendimi nr. 01/060-0107211/22 dt; 20.07.2022 për lejimin e subvencionimit të 

fermerëve bletarë – prodhues të mjaltit, dhe  
4. Vendimi nr. 01/060-0107204/22 dt; 20.07.2022 për lejimin e subvencionimit të  

aquakulturës (mbarështuesit e peshkut – trofta). 
 
Niveli i mbështetjes financiare 

 Fermerët që mbarështorjnë 30 e më shumë  dele, 20 e më shumë dhi dhe 
30 e më shumë bletë (koshere)  janë subvencionuar me nga 5 €/ krerë/ 
koshere. 

 Fermerët që kanë dorëzuar më shumë se 1500 litra qumësht për 6 muaj në 
ndonjërën nga qumështoret e licencuara janë subvencionuar me nga 0.06 
€/litër. 

 Fermerët që dorëzojnë më shumë se 500 kg. peshk të freskët për 6 muaj 
janë subvencionuar me nga 0.20 €/kg. 
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Procedurat administrative 
Realizimi i subvencioneve ka  filluar me publikimin e thirrjeve për aplikim për secilën 
kategori mbështetëse, në të cilat kanë qënë të përshkruara qëllimi, kriteret e 
përcaktuara që duhet përmbushur si dhe dokumentacioni përkatës. 

Pas përmbylljes së fazës së aplikimit janë formuar komisione përkatëse për vlerësimin e 
aplikimimeve të pranuara, në përputhje me procedurat e brendshme duke respektuar 
rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale dhe janë hartuar  listat e përfituesve të 
mundshëm të cilët i kanë plotësuar kriteret e përcaktuara. 

 
Të gjitha Thirrjet për Aplikim për Fermerët e Komunës së Prizrenit për përfitim në 
kuadër të implementimit të projektit për subvencionim e kategorive të cekura si në 
Vendime, kanë qenë të hapura për aplikim nga dt; 25.07. deri 12.08.2022. 
 
Gjatë kësaj periudhe, zyrtarisht me numër protokolli janë  regjistruar gjithësej 311 
aplikime. 
 

I. Subvencionet 

Nr. Kategoria Njësia 
Sasia / 

Krerë/ litër 
kg. 

Shuma €  
njësi 

Ghithsej € 

1 Dele dhe dhi Krerë 18540 5.00 92,700.00 

2 Bletë Koshere 7199 5.00 35,995.00 

3 Peshk Kg. 29135 0.20 5,827.00 

4 Qumësht litër 1,154,956 0.06 69,297.36 

 Totali 203,819.36 

 
Nga subvencionet përfitues janë: 

 Mbarështues të deleve dhe dhive.........................................125 fermerë, 

 Mbarështues të bletëve.........................................................123 fermerë, 

 Prodhimtari qumështi............................................................162 fermerë, 

 Kultivues peshku - trofta............................................................1 fermerë. 
Gjithësej..........................................311 fermerë. 

 
Të gjithë 311 fermerët janë përfitues në vlerë të përgjithshme prej............ 203,819.36 €. 
 

II. Projektet me bashkëfinancim 
Nr. Projekti Ghithsej € 

1 Ngritja e serrave 229,818.75 

2 Ngritja e pemishteve me pemë të imta 122,709.00 

3 Hapja e puseve 128,989.30 

4 Furnizimi me mekanizim bujqësorë 162,000.00 

 Totali 643,517.05 

 

Totali I + II = 847,336.41 
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Siç shihet edhe nga Tab I. dhe II. Investimi  i përgjithshëm në subvencione dhe projekte të 
subvencionuara me bashkëfinancim arrijnë vlerën  prej............................ 847,336.41 €.  
  
Nga projektet me bashkëfinancim përfitues janë: 

 Ngritja e serra........................................................................ 40 fermerë, 

 Ngritja e pemishteve me pemë të imta - dredhëza................22 fermerë, 

 Hapja e puse.........................................................................102 fermerë, 

 Furnizimi me mekanizim bujqësorë......................................347 fermerë. 
                       Gjithësej:...................................................511 fermerë 

 
Nga kategoria e subvencioneve dhe projekteve të subvencionuara me bashkëfinancim 
përfitues janë gjithësej............................................................................... 822 fermërë. 
 
 
 
 
Ju Faleminderit 


