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Në mbështetje të dispozitave të nenit 12, paragrafi 12.2, pika c, nenit 17, pika f dhe nenit 40, paragrafi 
40.2, pika a të Ligjit nr. 03/L - 040, për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, 
nr. 28/2008), të dispozitave të nenit 32, paragrafi 5 i Ligjit nr. 04/L - 179, për transportin rrugor dhe të 
nenit 34, paragrafi 34.1, pika a e Statutit të Komunës së Prishtinës, 01. nr. 110 – 391, të dt. 25.2.2010,  
Kuvendi i Komunës së Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur më __________, miratoi këtë 

 
R R E G U L L O R E  

PËR   
USHTRIMIN E VEPRIMTARISËSË TRANSPORTIT  TË UDHËTARËVE ME TAKSI  

 
 
I.  DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1. 
 

Me këtë rregullore përcaktohet mënyra e kryerjes dhe e organizimit të transportit të udhëtarëve me 
taksi në territorin e komunës së Prishtinës (në tekstin në vazhdim komuna).  

 
Neni 2. 

 

Rregullimin dhe organizimin e transportit taksi të udhëtarëve e bëjnë Drejtoria për Shërbime Publike, 
Mbrojtje dhe Shpëtim dhe Drejtoria e Inspeksionit, në përputhje me nevojat për transport publik. 

 
Neni 3. 

 

Transporti taksi, është transport publik i personave në transportin jo të rregullt (jashtëlinjor) rrugor, për 
të cilin çmimi për rrugën e kaluar është i njohur më parë dhe përcaktohet në bazë të taksimetrit, sipas 
çmimores së shërbimeve të caktuar nga Komuna. 
 

Neni 4. 
 

Transporti taksi i udhëtarëve lejohet të kryhet me automjete me pesë ulëse (4+1) i cili ka së paku katër 
(4) dyer. 
 
 
II. KUSHTET PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË TRANSPORTIT TAKSI TË UDHËTARËVE 
 

Neni 5. 
 

Transportin taksi të udhëtarëve mund ta ushtrojnë persona fizikë dhe persona juridikë të cilët janë të 
pajisur me licencë për kryerjen e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve të cilët i plotësojnë 
kushtet e caktuara me ligj dhe me këtë rregullore. 
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 Operatori taksi (auto taksi) - Personi fizik 
Neni 6. 

 

1. Përveç kushteve ligjore të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve, 
Operatori taksi (auto taksi) Personi fizik, duhet t`i plotësojë edhe këto kushte për marrjen e licencës nga 
komuna: 

 
1.1. Të jetë pronar i automjetit që plotëson kushtet e parapara sipas nenit 4 të kësaj rregulloreje; 
1.2. Të jetë i regjistruar në Agjencinë e Regjistrimi të Bizneseve të Kosovës (ARBK) në MTI për këtë 

lloj transporti; 
1.3. Të jetë banor i Komunës së Prishtinës (Vërtetim për vendbanim); 
1.4. Të jetë i pajisur me arkë fiskale; 
1.5. Të jetë i pajisur me Pos bankar; 
1.6. Të jetë i pajisur me certifikatën që nuk është nën hetime jo më e vjetër se 6 muaj; 
1.7. Të jetë i pajisur me certifikatën e mjekut jo më e vjetër se 6 muaj; 

 
 
Operatori taksi (radio taksi) – Personi juridik 

 
Neni  7. 

 

1. Përveç kushteve ligjore të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të 
udhëtarëve, Operatori taksi (radio taksi) Personi juridik, duhet t`i plotësojë edhe këto kushte për 
marrjen e licencës nga komuna: 
 
1.1. të jetë i regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK) në MTI për këtë 

lloj transporti; 
1.2. të ketë selinë në territorin e komunës së Prishtinës; 
1.3. të jetë pronar i automjeteve, të cilat i plotësojnë kushtet e parapara me ligj dhe këtë 

rregullore neni 4; 
1.4. të ketë parkingun për automjete në pronësi të tij ose të kontraktuar; 
1.5. të ketë numrin e vendparkimeve të njëjtë me numrin e automjeteve për të cilat ka licencë; 
1.6. të ketë sistemin e radiolidhjeve të licencuar në Autoritetin Rregullativ të Telekomunikacionit; 
1.7. të ketë së paku 1 (një) automjet nga 10 (dhjetë) automjetet e flotës të përshtatshëm për 

persona më aftësi të kufizuara; 
1.8. të jetë i pajisur me arkë fiskale; 
1.9. të jetë i pajisur me Pos bankar; 
1.10. të sjellë certifikatën që nuk është nën hetime jo më e vjetër se 6 muaj; 
1.11. Të jetë i pajisur me certifikatën e mjekut jo më e vjetër se 6 muaj; 
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III.  AUTOMJETI  ME TË CILIN KRYHET TRANSPORTI TAKSI I UDHËTARËVE  
 

Neni 8. 
 

1. Automjeti për kryerjen e transportit taksi të udhëtarëve me 4+1 ulëse (në tekstin e mëtejmë 
automjeti taksi), përveç kushteve të përcaktuara me ligj, duhet t’i plotësojë edhe këto kushte për t’u 
pajisur me certifikatë të automjetit nga komuna: 
 
1.1. të jetë i formës veturë, të ketë pesë (4+1) ulëse; 
1.2. timoni të jetë në krahun e majtë dhe të ketë së paku katër (4) dyer; 
1.3. viti i prodhimit të jetë jo më i vjetër se 6 vite (benzin, dizel dhe hibrid), ndërsa për  elektrik 

nuk vlen kjo pikë; 
1.4. të jetë i pajisur me taksimetër, në gjendje të rregullte teknike, të atestuar dhe të vulosur sipas 

kushteve të përcaktuara për taksimetër dhe i vendosur në vend të dukshëm për udhëtarin; 
1.5. taksimetri duhet të jetë i ekuilibruar (bazhdaruar) për çdo vit;   
1.6. të jenë në rregull teknikisht me klimatizim për rregullim të temperaturës (AC funksionale);  
1.7. automjeti të jetë i pastër dhe pa dëmtime; 
1.8. automjeti të ketë bazën ngjyrë të bardhë, kurse shënimet ngjyrë të kaltër; 
1.9. të ketë aparatin kundër zjarrit të atestuar, të përforcuar në vend të dukshëm dhe të 

përshtatshëm; (atestimi në çdo gjashtë muaj); 
1.10. automjeti të jetë teknikisht në rregull për transportin e udhëtarëve dhe kontrolli teknik  

të bëhet çdo 6 muaj; 
 

Neni 9. 
 
1.  Automjeti i cili pajisjet me certifikatë të automjetit nga komuna, do të ketë: 
 
1.1. shenjën “AUTO-TAXI” për Operatorët fizik dhe “RADIO-TAXI” për operatorët juridik, të vendosur 
mbi automjet i cili duhet të jetë e ndriçuar me dritë sinjalizuese të gjelbër që nënkupton se i njëjti 
është i lirë dhe me dritë sinjalizuese të kuqe që nënkupton se i njëjti është i zënë; 
1.2. reklamat dhe shenjat e ndryshme (me leje nga komuna) në automjet të mos jenë mbi sipërfaqen 
e xhamave, në pjesën e përparme dhe të prapme të automjetit, si dhe xhamat të mos jenë të 
ngjyrosur;  
1.3. në pjesët anësore të vendosen shiritat reflektues; 
1.4.Shenja “AUTO-TAXI” dhe “RADIO - TAXI” si në pikën 1.1. të këtij neni do të përmban: Emblemën 
e Komunës, mbishkrimin, numrin e evidencës së automjetit, QR Code; 
1.5. forma, dizajni dhe dimensioni për pikat 1.1-1.4 të këtij neni i përcakton Komuna. 
1.6  të jetë i pajisur me GPS; 
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IV.  DREJTUESIT (SHOFERËT) E AUTOMJETEVE PËR AUTO TAKSI DHE RADIO TAKSI 
 

Neni 10. 
1. Përveç kushteve ligjore të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve, 
drejtuesi i automjetit taksi duhet të plotësojë edhe këto kushte: 
 
1.1. të ketë patentë shofer për kategorinë “B”; 
1.2.të ketë së paku pesë (5) vjet përvojë si drejtues i automjetit; 
1.3.të mos i është shqiptuar masa mbrojtëse e ndalimit të kryerjes së transportit taksi të udhëtarëve më 
gjatë se gjashtë (6) muaj; 
1.4. të pajiset me ID kartë, njëra e cila vendoset në vend të dukshëm për udhëtarin në formë QR; 
1.5. të respektojë kodin e mirësjelljes dhe kodin e veshjes sipas legjislacionit në fuqi; 
 
V. TARIFAT PËR LICENCIM PËR AUTO TAKSI DHE RADIO TAKSI 
 

Neni 11. 
 

1. Operatori taksi (radio taksi) Personi Juridik, pas plotësimit të kushteve të parapara sipas dispozitave 
të nenit 7 të kësaj Rregulloreje do të pajiset me Licencë në kohëzgjatje prej 5 viteve.  
2. Operatori taksi (radio taksi) Personi Juridik, sipas pikës 1 të këtij neni duhet të paguajë licencën në 
shumën prej 1,000 € , të cilën shumë duhet ta paguajë brenda vitit të parë të licencimit. 
 

         Neni 12. 
 
1. Operatori taksi (auto taksi) personi fizik, pas plotësimit të kushteve të parapara sipas dispozitave të 
nenit 6 të kësaj Rregulloreje do të pajiset me Licencë në kohëzgjatje prej 5 viteve. 
2. Operatori taksi (auto taksi) personi fizik, sipas pikës 1 të këtij neni duhet të paguajë licencën  sipas 
zonimit si në vijim: 

 Zona qendër 1,000 euro si ne skicën e bashkangjitur në aneks.  

 Zona jashtë qendrës 700 euro. 
           Neni 13. 

 
Kostoja e licencimit si në nenin 11 dhe 12 të kësaj rregulloreje do të mbulojë brendimin e automjetit 
sipas nenit 9, pllaka QR code e cila do të vendoset brenda dhe jashtë automjetit, blerjen e taksimetrit 
dhe montimin, trajnimet të cilat do të organizohen për shoferët e automjeteve si dhe shpenzimet 
administrative të cilat do t’i ketë komuna. 
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VI. TARIFAT PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË TË AUTOMJETIT PËR AUTO TAKSI DHE RADIO TAKSI 
 

               Neni 14. 
 

1. Operatori taksi (radio taksi) Personi Juridik, pas plotësimit të kushteve të parapara sipas dispozitave 
të nenit 8 të kësaj Rregulloreje do të pajiset me Certifikatë të automjetit në kohëzgjatje prej 1 viti, për 
secilin automjet që përbën flotën e tij bazuar në licencën e lëshuar. 
2. Operatori taksi (radio taksi) Personi Juridik, sipas pikës 1 të këtij neni duhet të paguajë për certifikatë 
të automjetit shumën prej 730 € (365x2 = 730) për secilin automjet. 

               Neni 15. 
 

1. Operatori taksi (auto taksi) personi fizik, pas plotësimit të kushteve të parapara sipas dispozitave të 
nenit 8 të kësaj Rregulloreje do të pajiset me Certifikatë të automjetit në kohëzgjatje prej 1 viti. 
2. Operatori taksi (auto taksi) personi fizik, sipas pikës 1 të këtij neni duhet të paguajë për certifikatë të 
automjetit shumën prej 730€ (365x2 = 730). 

 
VII. PUNËT ADMINISTRATIVE  

 
             Neni 16. 

 
1. Punët administrative për lejimin e ushtrimit të veprimtarisë së transportit të udhëtarëve me 
automjete taksi, e kryen Drejtoria për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim. 
2. Kërkesat për kryerjen e veprimtarisë së shërbimeve taksi i drejtohen komisionit përkatës të formuar 
me propozim të DSHPSHM dhe Vendim të Kryetarit të Komunës, kërkesës i bashkëngjiten edhe dëshmitë 
për plotësimin e kushteve të parapara sipas kësaj rregulloreje.  
3. Pas shqyrtimit dhe aprovimit të kërkesave sipas këtij neni, Drejtoria lëshon Licencën për ushtrimin e 
veprimtarisë së transportit të udhëtarëve me automjete taksi. 
 
 

Neni 17. 
 

1. Operatori fizik dhe juridik për çdo ndryshim që paraqitet në rastin e ndryshimit të gjendjes teknike 
apo të shënimeve të tjera që ekzistojnë në licencën e ushtrimit të veprimtarisë, për automjetin me 
të cilin ai kryen këtë veprimtari (ndërrimi i automjetit, ndryshimi i adresës së pronarit etj.),  duhet 
bërë kërkesën në DSHPMSH në afatin kohor prej shtatë (7) ditësh nga dita e paraqitjes së këtij 
ndryshimi.  

2. Licenca do të ndryshohet nëse ndryshohet emërtimi i kompanisë, adresa, apo bëhet ndërrimi i 
pronarit. Kjo pikë vlen vetëm për Operatoret juridik.  
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VIII.   VENDQËNDRIMET - STACIONET E AUTOMJETEVE TAKSI PËR AUTO TAKSI 
 

    Neni 18. 
 

1. Vendqëndrimi i automjeteve taksi është sipërfaqe publike, e destinuar për qëndrimin e automjeteve 
auto taksi gjatë punës. 
2. Vendqëndrimi i automjeteve auto taksi shënohet më shenjat horizontale dhe atë vertikale të trafikut. 
Në shenjën vertikale shënohet emri, numri i vendqëndrimit dhe numri i vendeve. 
3. Në vendqëndrime ndalohet të ketë më shumë automjete se që ka vende të shënuara për automjetet 
taksi. 

     Neni 19. 
 

1. Për mirëmbajtjen e vendqëndrimeve të automjeteve taksi, vendosjen dhe mirëmbajtjen e shenjave të 
trafikut, kujdeset Operatori Ekonomik i cili kontraktohet nga Komuna. 
2. Vendqëndrimet e automjeteve auto taksi si në nenin 18 të kësaj rregulloreje, numrin, mënyrën e 
shfrytëzimit, do të rregullohet pas propozimit të komisionit të caktuar nga Komuna me vendim të 
Kryetarit të Komunës. 

Neni 20. 
 

1. Në vendqëndrimet për taksi, automjetet vendosen sipas rendit të ardhjes. 
2. Drejtuesi i automjetit taksi detyrohet të jetë pranë automjetit të vet gjatë kohës derisa qëndron në 
vendqëndrim të automjeteve taksi. 
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. 
4. Drejtuesi i automjetit taksi mund të marrë udhëtarë jashtë vendqëndrimit të automjeteve taksi, në 
vendet ku nuk ndalohet parkimi dhe ndalja e automjeteve, por vetëm më kërkesën e udhëtarit. 
5. Drejtuesi i automjetit taksi nuk guxon të qëndrojë, e as të marrë udhëtarë, në vendqëndrimet  për 
transportin publik të udhëtarëve (vendqëndrimet e autobusëve, në stacionet e autobusëve). 
 
IX.  TRANSPORTI ME AUTOMJET TAKSI - DREJTUESI 

 
Neni 21. 

 

1. Drejtuesi i automjetit taksi detyrohet të pranojë për transport secilin udhëtar në kufijtë e ulëseve që 
ka në dispozicion, si dhe bagazhin e udhëtarit në kufijtë e madhësisë dhe të fuqisë bartëse të hapësirës 
për bagazh. 
2. Drejtuesi i automjetit taksi është i obliguar të sillet me kujdes dhe në mënyrë korrekte me udhëtarët. 
 

Neni 22. 
1. Drejtuesi i automjetit taksi është i obliguar që transportin ta fillojë: 
 
1.1. nga vendqëndrimi, 
1.2. sipas thirrjes telefonike dhe 
1.3. me radio - lidhje. 
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Neni 23. 

 

1. Transporti me automjetin taksi fillon me hyrjen e udhëtarit në automjet. 
2. Drejtuesi i automjetit taksi detyrohet që, me të hyrë të udhëtarit në automjet, të aktivizojë 
taksimetrin, që duhet të jetë në vend të dukshëm nga udhëtari. 
3. 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. 
4.Drejtuesi i automjetit taksi është i obliguar që gjatë udhëtimit të jetë i rregulluar në nivelin e duhur 
duke respektuar kodin e veshjes. 

 
X.  KOMPENSIMI PËR KRYERJEN E TRANSPORTIT TAKSI TË UDHËTARËVE 
 
 

Neni 24. 
 

1. Kompensimi 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. 
2. Në shumën e kompensimit për kryerjen e transportit taksi të udhëtarit, është llogaritur edhe transporti 
i bagazhit. Drejtuesi i automjetit taksi është i obliguar të japë faturën për shërbimin e kryer. 
3. Propozimin e çmimores nga paragrafi 1 i këtij neni, e propozon Drejtoria për Shërbime Publike, 
Mbrojtje dhe Shpëtim kurse vendimin e merr Kryetari i Komunës. Çmimorja duhet të jetë e vendosur në 
vend të dukshëm brenda automjetit. 
 

Neni 25. 
 

1. Në rastin e pamundësisë së kryerjes së transportit  taksi të filluar, drejtuesit të automjetit i takon si 
kompensim gjysma e shumës të cilën e tregon taksimetri në momentin e ndërprerjes së transportit. 
2. Drejtuesi i automjetit taksi obligohet që në rastin nga paragrafi paraprak, brenda mundësive, të 
sigurojë automjet tjetër për vazhdimin e transportit të udhëtarëve deri në vendin e caktuar nga 
udhëtarët. 
3. 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 të automjetit taksi.                                                                                                                                         
4. 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 distancën 100 m nuk konsiderohet si fillim i shfrytëzimit të transportit taksi.  
5.Nëse më shumë udhëtarë shfrytëzojnë njëkohësisht transportin taksi deri në vendin e njëjtë të 
përcaktuar, kompensimin për kryerjen e transportit taksi e paguajnë në mënyrë proporcionale udhëtarët 
që shfrytëzojnë transportin taksi. 
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Neni 26. 
 

 

 

1. Me automjet taksi nuk mund të transportohen: 
 
1.1. fëmijët nën moshën tetëvjeçare (8)  pa përcjellës, përveç nëse prindi apo kujdestari lidh marrëveshje 
me shkrim me drejtuesin e taksisë, të cilit ia ka besuar fëmijën për ta transportuar deri në vendin e 
caktuar; 
1.2. personat në ndikim të alkoolit në ulëset e përparme të automjetit, drogës dhe personat e sëmurë 
me sëmundje ngjitëse; 
1.3. personat të cilët me veshmbathjen e vet do të dëmtonin apo përlyenin brendinë e automjetit; 
1.4. kufomat; 
1.5. kafshët e ngordhura; 
1.6. materiet e rrezikshme: eksploduese, radioaktive, helmuese, infektive, ato që ndizen lehtë dhe 
materie të 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, si dhe armët e ftohta dhe armët e zjarrit. 

 
XI. NDËRPRERJA E PËRKOHSHME E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË   
TRANSPORTIT TAKSI  TË UDHËTARËVE 
 
 

Neni 27. 
 

1. Operatori taksi (auto taksi) personi fizik i cili ushtron veprimtarinë e transportit të udhëtarëve, mund 
të ndërpresë ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve, në kohën e: 
 
1.1.  shfrytëzimit të pushimeve të parapara në ligjet në fuqi; 
1.2. aftësimit profesional ose kryerjes së funksionit publik; 
1.3. riparimit të automjetit me të cilin ushtron veprimtarinë e transportit taksi të udhëtarëve, 
   në kohëzgjatje prej 30 ditësh gjatë vitit kalendarik; 
1.4. paraburgimit ose vuajtjes 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. 
1.5. Kërkesën për ndërprerjen e përkohshme të ushtrimit të veprimtarisë, personi fizik ia parashtron  
drejtorisë kompetente, në afat prej shtatë (7) ditësh nga dita e paraqitjes së rrethanave nga nenet 
paraprake. 
1.6. Pas kërkesës nga paragrafi 1.5. i këtij neni, drejtuesi i taksisë menjëherë është i obliguar të kthejë 
licencën për ushtrimin e veprimtarisë, e cila do të mbetet në drejtori për aq kohë sa zgjat masa e 
përkohshme. 
1.7. Drejtuesi i taksisë është i obliguar që të rifillojë punën në afat prej tri (3) ditësh nga dita e ndërprerjes 
së arsyeve për të cilat është lejuar ndërprerja e përkohshme e ushtrimit të veprimtarisë. 
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XII.   NDËRPRERJA DHE REVOKIMI I LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË TRANSPORTIT TAKSI 
TË UDHËTARËVE               
 

Neni 28. 
 

1. Operatori taksi (auto taksi) Personi fizik e ndërprenë veprimtarinë: 
 
1.1. me kërkesë për çregjistrim për kryerjen e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve; 
1.2. me paraqitjen e rrethanave, të cilat janë në kundërshtim me dispozitat e nenit 6 të kësaj rregulloreje; 
1.3. me rastin e vdekjes së ushtruesit të veprimtarisë. 
 

Neni 29. 
 

1. Operatori taksi (auto taksi) personi fizik i në rast të ndërprerjes së veprimtarisë, obligohet t’i kthejë  
licencën dhe certifikatën e automjetit për ushtrimin e kësaj veprimtarie drejtorisë kompetente. 
2. Veprimtaria e operatorit për kryerjen e transportit taksi të udhëtarëve ndërpritet me fshirjen nga 
regjistri. 
 

Neni 30. 
 

1. Licenca për ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve humb vlerën kur: 
 
1.1. operatori falimenton (nëse vërtetohet me vendim të autoriteteve kompetente); 
1.2. mbaron afati i vlefshmërisë së saj; 
1.3. kërkohet nga mbajtësi i saj; 
 
2. Licenca për ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve hiqet nga Drejtoria e cila e 
lëshon atë kur: 
 
2.1. vërtetohet se operatori ka humbur njërën nga kushtet e përcaktuara me nenin 6 dhe 7 të kësaj 
rregulloreje; 
2.2. mbajtësi i licencës shkel detyrimet e përcaktuara me këtë rregullore. 
 
3. Licenca për ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve i hiqet në mënyrë të 
përhershme ati operatori që është dënuar nga gjykata kompetente për kryerjen e veprës penale për 
kontrabandim me narkotik dhe trafikim të qenieve njerëzore. 
 
4. Vendimi merret nga Drejtoria kompetente që ka lëshuar Licencën, pas dëshmisë së provave dhe 
argumentimit sipas kësaj Rregulloreje. 
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XIII. MBIKËQYRJA DHE KONTROLLI 

Neni 31. 
 

1. Pronari i automjetit taksi, i cili nuk ka licencë për ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të 
udhëtarëve apo shenjën “TAXI” apo “RADIO - TAXI”, përjashtohet nga trafiku nga inspektori, përkatësisht 
nga punëtori i autorizuar i policisë, i merret libreza e qarkullimit dhe targat e automjetit, në kohëzgjatje 
nga 48 orë deri në 5 (pesë) ditë. Kthimi i librezës së qarkullimit dhe targave të automjetit, bëhet pas 
pagesës së gjobës mandatore.                                                                                                                        
2. Vendimi për përjashtimin e automjetit taksi nga trafiku, i dorëzohet drejtuesit aty për aty. Pasojat dhe 
shpenzimet e krijuara për shkak të zbatimit të dispozitës nga paragrafi paraprak i këtij neni, në tërësi i 
bart drejtuesi i automjetit. 
3. Hyrja në automjet dhe dalja e udhëtarëve nga automjeti taksi, nuk mund të bëhen  në vendqëndrimet 
e autobusëve. 
4. Kur drejtuesi i automjetit taksi nuk kryen transportin taksi të udhëtarëve, përkatësisht kur përdor 
automjetin taksi për nevoja të veta, është i obliguar që të heqë shenjën “TAXI” apo “RADIO - TAXI” nga 
automjeti. 
5. Automjetet taksi, të regjistruara për transportin taksi të udhëtarëve në territorin e komunave të tjera, 
mund të kryejnë transportin e udhëtarëve në territorin e komunës së  Prishtinës, në rastin kur sjellin 
udhëtarë nga komunat tjera. Gjatë kthimit ata mund t`i kthejnë udhëtarët që i kanë sjellë, por nuk 
lejohen të marrin udhëtarë të rinj.  
6.Me automjet taksi nuk mund të transportohet numër më i madh i udhëtarëve nga numri i ulëseve  të 
regjistruara në automjet, e as  që  mund të  vendoset më vonë numër më i madh i ulëseve  nga  ato  të 
regjistruara. 
7. Operatori taksi personi fizik dhe juridik, është i obliguar t’i paraqesë inspektorit tërë dokumentacionin 
e kërkuar dhe t’i krijojë atij të gjitha lehtësitë për ushtrimin e kompetencave sipas kësaj Rregulloreje dhe 
legjislacionit në fuqi. 
 

 

Inspektimi në transportin rrugor 
Neni 32. 

 
Punët e inspektimit në transportin taksi të udhëtarëve brenda territorit të komunës, i bëjnë inspektori 
bazuar në këtë Rregullore dhe Policia e Kosovës në kuadër të kompetencave të veta të përcaktuara me 
ligj. 
 
 

Autorizimet e inspektorit të transportit rrugor 
 

Neni 33. 
 

1. Gjatë ushtrimit të detyrës, inspektori është i autorizuar: 
 

1.1. të bëjë inspektimin dhe kontrollimin e operatorëve të transportit rrugor të udhëtarëve lidhur me 
veprimtarinë e tyre, në pajtim me dispozitat e ligjit dhe të kësaj rregulloreje; 
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1.2. të bëjë inspektimin dhe kontrollimin e të gjitha automjeteve dhe ekuipazhit të transportit rrugor të 
udhëtarëve, si dhe dokumentacionin dhe evidencat që i takojnë transportit rrugor; 
1.3. të përjashtojë automjetin nga qarkullimi deri në dyzetetetë (48) orë, në qoftë se konstaton se 
operatori është duke kryer transportin rrugor të udhëtarëve në kundërshtim me ligjin dhe këtë 
rregullore; 
1.4. që në rast se inspektori shqipton masën e dënimit të njëjtit operator për herë të dytë për shkaqet e 
përcaktuara, automjeti do të përjashtohet nga qarkullimi në kohëzgjatje deri në pesë (5) ditë; 
1.5. që me rastin e përjashtimit të automjetit auto - taksi, t’i merr shenjën taksi dhe lejen përkatëse për 
ushtrimin e veprimtarisë; 
1.6. që me rastin e përjashtimit të automjetit nga qarkullimi, të merr vendim që automjeti i ndaluar të 
dërgohet në vend të caktuar, në shpenzime të mbajtësit të licencës dhe, nëse është e domosdoshme, 
lidhur me këtë mund të kërkojë ndihmën e policisë së Kosovës; 
1.7. të urdhërojë operatorin për eliminimin e parregullsive në transportin rrugor të udhëtarëve; 
1.8. të fillojë inicimin e procedurës pranë gjykatës kompetente, kur konstaton se operatori i transportit 
rrugor të udhëtarëve ka bërë shkelje të dispozitave të ligjit ose të kësaj rregulloreje; 
1.9. të nxjerrë vendim për: 
- ndalimin e përkohshëm, sipas nën-paragrafit 1.3. të këtij neni ; 
- përjashtimin e automjetit nga qarkullimi, sipas nën-paragrafit 1.4. të këtij neni; 
- eliminimin e parregullsive, sipas nën-paragrafit 1.5. të këtij neni. 
1.10. Inspektorët, në mënyrë periodike, bëjnë verifikimin e kushteve të licencës së operatorëve të 
transportit. 
 
XIV. DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 
Gjobat 
 

Neni 34. 
 

1. Operatori i  transportit,  përkatësisht personi  fizik dhe personi përgjegjës i personit juridik për 
kundërvajtje do të dënohet me gjobë prej 100 €, ndërsa personi juridik për kundërvajtje do të dënohet 
me gjobë prej 1000 € nga Inspektori i komunës në këto raste: 
 

1.1. nëse vepron në kundërshtim me nenin 5 të kësaj rregulloreje; 

1.2. nëse vepron në kundërshtim me nenin 6, nënparagrafi 1.1, 1.4 dhe 1.5 të kësaj rregulloreje; 

1.3. nëse vepron në kundërshtim me nenin 7, nënparagrafi 1.8, 1.9 të kësaj rregulloreje; 

1.4. nëse vepron në kundërshtim me nenin 8, nënparagrafi 1.9, 1.10 të kësaj rregulloreje. 

1.5. nëse vepron në kundërshtim me nenin 9 të kësaj rregulloreje; 

1.6. nëse vepron në kundërshtim me nenin 10, nënparagrafi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,  të kësaj 

rregulloreje; 

1.7. nëse vepron në kundërshtim me nenin 11, paragrafit 1  të kësaj rregulloreje; 

1.8. nëse vepron në kundërshtim me nenin 12, paragrafit 1  të kësaj rregulloreje; 

1.9. nëse vepron në kundërshtim me nenin 14, nënparagrafit 1 të kësaj rregulloreje; 
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1.10. nëse vepron në kundërshtim me nenin 15 paragrafit 1  të kësaj rregulloreje; 

1.11. nëse vepron në kundërshtim me nenin 18 paragrafit 3 të kësaj rregulloreje; 

1.12. nëse vepron në kundërshtim me nenin 20 të kësaj rregulloreje; 

1.13. nëse vepron në kundërshtim me nenin 21  të kësaj rregulloreje. 

1.14. nëse vepron në kundërshtim me nenin 22  të kësaj rregulloreje. 

1.15. nëse vepron në kundërshtim me nenin 23  të kësaj rregulloreje. 

1.16. nëse vepron në kundërshtim me nenin 25  të kësaj rregulloreje. 

1.17. nëse vepron në kundërshtim me nenin 26  të kësaj rregulloreje. 

1.18. nëse vepron në kundërshtim me nenin 27, nënparagrafi 1.6  të kësaj rregulloreje. 

1.19. nëse vepron në kundërshtim me nenin 29, paragrafit 1 të kësaj rregulloreje. 

1.20. nëse vepron në kundërshtim me nenin 31, paragrafët nga 3, 4, 5, 6, 7  të kësaj rregulloreje. 

 
XV.DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 

 
Neni 35. 

 

Procedura, sipas kërkesës për kryerjen e transportit taksi të udhëtarëve, që ka filluar e nuk ka përfunduar 
deri në hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje, do të vazhdohet sipas dispozitave të kësaj rregulloreje. 
 

Neni 36. 
 

Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje, shfuqizohet Rregullorja për ushtrimin e veprimtarisë së 
transportit  taksi të udhëtarëve, 01 nr. 344 - 3707, dt. 31.1.2012, Vendimi nr. 01 nr.346/03-
00220334/07.02.2017. 

 
Neni 37. 

 

Kjo Rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit në Ministrinë e Administrimit të 
Pushtetit Lokal, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare në ueb-faqen e komunës. 
 
 
 
 
 
 
KUVENDI I KOMUNËS SË PRISHTINËS                                                            KRYESUESI I KUVENDIT 
___________________,  më _____________                                                      ___________________ 
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