Propozim
Në bazë të nenit 15, paragrafi 1 të Ligjit për veprimtaritë komunale („Fl. Zyr. RMZ“, nr. 55/16, 74/16, 2/18,
66/19 dhe 40/19), nenit 36, paragrafi 1, pika 2 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Fl. Zyr. RMZ“, nr. 2/18
dhe 34/19) dhe nenit 58, paragrafi 1, pika 2 të Statutit të Komunës së Ulqinit („Fletorja zyxrtare MZ –
dispozitat e komunës“, nr. 48/19), Kuvendi i Komunës së Ulqinit në mbledhjen e mbajtur, më ___. ___.
2020 ka nxjerrë

VENDIM
PËR PARKINGJET PUBLIKE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË ULQINIT

I Dispozitat e përgjithshme
Lënda
Neni 1
Me këtë Vendim rregullohen mënyra kushtet e organizimit të punëve në kryerjen e veprimtarive
komunale të mirëmbajtjes së hapësirave publike për parkim në territorin e Komunës së Ulqinit (në vijim:
parkingjet publike), kushtet për ofrimin e shërbimit komunal, të drejtat dhe obligimet të kryesit të
veprimtarisë komunale dhe shfrytëzuesit të shërbimeve komunale dhe çështje të tjera me rëndësi për
hapësirat për parkim.
Parking servisi
Neni 2
Veprimtarinë komunale nga neni 1 i këtij Vendimi e kryenë shoqëria ekonomike “Parking servis
Ulcinj” sh.p.k. Ulqin (në vijim: Parking servisi).

Përdorimi i gjuhës së delikate gjinore
Neni 3
Shprehjet të cilat në këtë vendim përdoren për personat fizikë të gjinisë mashkullore nënkuptojnë shprehjet e
njëjta në gjininë femërore.

II Parkingjet publike
Sipërfaqa për parkim
Neni 4
Me parkingjet publike sipas dispozitave të këtij vendimi konsiderohet sipërfaqa për parkimin e automjeteve
(në vijim: automjeteve) e përcaktuar me dokumentin lokal të planifikimit, garazha publike dhe hapësira e
përcaktuar për parkimin e automjeteve dhe bicikletave, mbi të cilat autorizimet pronësore i ka Komuna e
Ulqinit.
Hapësira për parkimin e automjeteve e cila nuk konsiderohet parking publik.

Neni 5
Parking publik nuk konsiderohet hapësira për parkimin e automjeteve që shërben për shfrytëzimin e një
objekti të banimit apo një objekti tjetër.
Hapësira nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jepet parking servisit me pëlqimin paraprak të organit të
administratës lokale të Komunës së Ulqinit kompetent për çështje të komunikacionit (në vijim: organi
kompetent për çështje të komunikacionit).
Lartësia e kompensimit për hapësirën e dhënë nga paragrafi 1 i këtij neni, të drejtat dhe detyrimet e Parking
servisit dhe pronarit të hapësirës përcaktohen me kontratë në të cilën e jep pëlqimin organi i menaxhimit të
Parkig servisit.
Për shfrytëzimin e hapësirës nga paragrafi 2 i këtij neni shfrytëzuesi paguan kompensimi për parkim të cilin
e përcakton organi i menaxhimit të Parking servisit dhe i cili nuk është objekt i pëlqimit nga neni 21,
paragrafi 2 i këtij vendimi.

Parkingjet e përgjithshme dhe të posaçme
Neni 6
Parkingjet publike mund të jenë të përgjithshëm dhe të posaçëm.
Parkingjet e përgjithsme
Neni 7
Parking i përgjithshëm publik (në vijim: parking i përgjithshëm) është pjesa e rrugës së komunikacionit ose
sipërfaqa në mes të rrugës së komunikacionit dhe trotuarit dhe sipërfaqa tjetër e posaçme e shënuar për
parkimin e automjeteve dhe biçikletave.

Parkingu i posaçëm
Neni 8
Parkingu i posaçëm publik (në vijim: parkingu i posaçëm) sipërfaqa dhe objekt i rregulluar dhe ndërtuar për
parkimin e automjeteve me hyrjen dhe daljen e kontrolluar të automjeteve.
Kontrolli i hyrjes dhe daljes së automjeteve nga parkingu i posaçëm bëhet me vendosjen e rampës, objektit
për pagesë, sistemit të kontrollit elektronik, shtyllëzave zhytëse ose pajisjeve të tjera.
Parkingjet e posaçëm të përhershëm, përkohshëm dhe të kohë pas kohshëm.
Neni 9
Parkingu i posaçëm mund të jetë i përhershëm, përkohshëm dhe kohë pas kohshëm.
Parkingu i posaçëm i përhershëm përcaktohet me dokumentin lokal planifikues.
Parkingu i posaçëm i përkohshëm është sipërfaqa e rregulluar në tokën e cila është në pronësi të Komunës së
Ulqinit e cila nuk është e pajisur me komunalje dhe që shfrytëzohet për parkim deri që të sillet në dedikim.
Organi i administratës lokale kompetent për çështje të komunikacionit siguron të dhënat e nevojshme për
statusin planifikimit nga organi i administratës kompetent për çështje të planifikimit dhe rregullimit të
hapësirës dhe e lejon lokacionin dhe kushtet teknike për parking të përkohshëm të posaçëm.

Kushtet teknike nga paragrafi 4 i këtij neni të cilët i dorëzon pala në organin kompetent për komunikacion
përmbajnë:
Fletën e patundshmërive si dëshmi për pronësi, kopjen e planit me parcelën e shënuar kadastrale dhe
dedikimin sipas dokumentit të planit në fuqi;
Dokumentacionin teknik, të punuar në nivelin e projektit ideor në pajtim me dispozitën me të cilën
rregullohet sinjalistika e komunikacionit në katër kopje prej të cilëve dy kopje janë në formën e mbrojtur.

Parcela në pronësi të personit juridik ose sipërmarrësit
Neni 10
Parcela kadastrale në pronësi të personit juridik ose sipërmarrësit mund të rregullohet për parking të
posaçëm të përkohshëm apo kohë pas kohshëm për nevojat e ushtrimit të veprimtarisë vetjake, pa pagesë të
parkingut, në bazë të lejes së organit kompetent për çështje të komunikacionit dhe kushteve teknike të cilët
përmbajnë dëshminë e të drejtës pronësore dhe projektin kryesor të rishikuar.
Parcela nga paragrafi 1 të këtij neni mund të rregullohet për një parking të përkohshëm ose kohë pas
kohshëm të posaçëm me pagesën e parkimit në bazë të lejes së autoritetit kompetent për punët e
komunikacionit dhe kushtet teknike që përmbajnë provat e të drejtës pronësisë dhe projektin kryesor të
rishikuar.
Leja nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni lëshohet me një periudhë vlefshmërie deri në tre vjet, përkatësisht
deri me rastin e çuarjes së tokës në dedikim.
Leja nga paragrafi 2 të këtij Vendimi mund të lëshohet me provë të paraqitur më parë për regjistrimin e kësaj
veprimtarie.

Sinjalizimi dhe lajmërimet
Neni 11
Parkigjet publike janë të shënuara me sinjalistikë të komunikacionit në përputhje me dispozitën për sigurinë
e trafikut në rrugë. Parkingu i përgjithshëm ku bëhet pagesa e parkimit në një vend të dukshëm nxjerr në pah
njoftimet që përmbajnë: zonën, kategorinë e automjeteve që mund të parkohen, mënyra e pagesës dhe
kufizimin e kohës së përdorimit të parkimit. Parking i veçantë në një vend të dukshëm thekson njoftimin i
cili përmban: kategorinë e automjeteve që mund të parkohen dhe mënyrën e pagesës.

Parkingjet për biçikleta
Neni 12
Autoriteti i kompetent për çështje të komunikacionit përcakton vendndodhjen dhe kushtet teknike për
vendosjen e një parkingu publik për biçikletat.

Shënimi dhe mirëmbajtja e parkingjeve
Neni 13
Për shënjimin dhe mirëmbajtjen e parkingut të përgjithshëm dhe të veçantë ku kryhet pagesa

parkimi është kujdesur për Parking Servisi.
Për shënimin dhe mirëmbajtjen e parkingut të përgjithshëm, ku parkimi nuk paguhet, kujdeset organi
përgjegjës për çështjet e trafikut dhe ndërmarrja që i besohet vendimi i veçantë i Asamblesë Komunale të
Ulqinit i besuar mirëmbajtjes së rrugëve komunale (në vijim të tekstit; ndërmarrja e mirëmbajtjes së
rrugëve).
Për vendosjen dhe mirëmbajtjen e vendparkingjeve për biçikleta kujdeset organi kompetent për çështje të
komunikacionit dhe shoqëria ekonomike për mirëmbajtjen e rrugëve, përkatësisht personi të cilit i miratohet
vendosja e vendparkimit publik për biçikleta, kurse për vendosjen dhe mirëmbajtjen e parkingut publik për
biçikleta në sipërfaqet e tjera kujdeset pronari, përkatësisht shfrytëzuesi i atyre sipërfaqe.

III Shfrytëzimi i parkingjeve publike
Elaborati
Neni 14
Me elaborat të veçantë përcaktoen zonat, koha e lejuar të parkimit, kategorinë e automjeteve
të cilat mund të parkohen dhe mënyra e pagimit të tarifave për parkim publik. Elaborati miratohet nga
Kuvendi i Komunës së Ulqinit. Elaborati mund të miratohet në faza në disa zona të Komunës së Ulm.
Elaborati përgatitet nga organi përgjegjës për punët e komunikacionit.

Shfrytëzuesi
Neni 15
Shfrytëzues i parkingjeve sipas dispozitave të këtij Vendimi, konsiderohet shoferi ose pronari i automjetit,
nëse shoferi nuk është identifikuar.

Automjeti me shenjën e aksesit
Neni 16
Organi përgjegjës për komunikacionin është i detyruar të përcaktojë të paktën 5% të hapësirave të parkimit
në parkingun publik për automjetin e një personi me 80% ose më shumë përqind të dëmtimit fizik ose
paaftësisë fizike, ose për automjetin e një personi paaftësia e të cilit në ekstremitetet e poshtme është 60%
ose më shumë për qind, automjetin që përdoret nga një fëmijë me pengesa trupore, mendore ose senzore dhe
për automjetin e personave që ushtrojnë të drejtën e paaftësisë personale ose të drejtën e ndihmës për kujdes
dhe ndihmë, si dhe për automjetin e shoqatës së këtyre personave.
Automjeti nga paragrafi 1 i këtij neni do të shënohet me shenjë të aksesit, lëshuar nga organi përgjegjës për
punët e trafikut në përputhje me rregulloren për sigurinë e trafikut rrugor.

Shfrytëzimi i përkohshëm e parkingut të posaçëm
Neni 17
Parkingu i veçantë me lejen e organit përgjegjës për çështje të komunikacionit, mund të përdoret
përkohësisht për qëllime të tjera (argëtim, sport, manifestime panairesh etj.).

Automjetet që shfrytëzohen në intervenimet urgjente
Neni 18
Automjetet e ndihmës së shpejtë mjekësore, policisë, Ushtrisë së Malit të Zi. shërbimeve komunale,
zjarrfikësja dhe automjeti i Kryqit të Kuq përjashtohen nga detyrimi për të paguar shërbimin e
parkimit kur përdorin parkingje publike gjatë ndërhyrjeve emergjente.
Shfrytëzuesi i privilegjuar
Neni 19
Personi juridik, sipërmarrësi dhe personi fizik me seli ose vendbanim ose vendqëndrim në Komunën e
Ulqinit mundet bazuar në miratimin e Shërbimit të Parkimit, të përdorë parkimin publik si një
përdorues të privilegjuar për një periudhë të caktuar përdorimi.
Përdoruesit të privilegjuar mund t'i lëshohet një biletë e privilegjuar për një zonë të caktuar ose një
biletë e privilegjuar universale që përfshin të gjitha zonat e parkimit në territorin e Komunës së
Ulqinit.
Personit fizik mund t’i aprovohet të përdorë një parking publik si përdorues i privilegjuar për dy
automjete, dhe personit juridik dhe sipërmarrësit për maksimumin e katër automjeteve.
Përdoruesi i kualifikuar i referuar në paragrafin 1 të këtij neni regjistrohet në regjistrat elektronikë të
përmendur në nenin 24 të këtij vendimi.
Përdoruesi i privilegjuar mund të përdorë parkimin publik vetëm për automjetin e regjistruar në
regjistrat elektronikë të përmendur në nenin 24 të këtij Vendimi. "
Rezervimi i vendparkimit
Neni 20
Autoriteti i ngarkuar me punët e komunikacionit mund, në parkingun publik, në të cilin bëhet pagesa e
parkimit të lejojë rezervimin e vendeve të parkimit për organet shtetërore, autoritetet lokale të
Komunës së Ulqinit, shërbimet publike, përfaqësuesit diplomatikë dhe përfaqësuesit e tjerë të huaj,
personat juridikë dhe sipërmarrësit.
Organi i qeverisjes vendore përgjegjës për çështjet e komunikacionit mund të lejojë rezervimin e
Hapësirave të parkimit për organet dhe personat e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni në parkingje
publike në pronësi të Komunës së Ulqinit, ku nuk paguhet parkimi dhe të cilat nuk janë të përfshira në
elaboratin nga nenin 14, paragrafi 1 i këtij Vendimi.
Kompensimin për rezervimin e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni përcaktohet nga lista e
çmimeve të cilën e nxjerr Parking Servisi. Rezervimi nga paragrafet, 1 dhe 2 të këtij neni mund të
miratohet gjithashtu nga organi i qeverisjes vendore kompetent për çështjet e komunikacionit personit
të përmendur në nenin 16, paragrafi 1 i këtij vendimi.
Rezervimi nga paragrafët 1, 2 dhe 4 të këtij neni lëshohet me një periudhë vlefshmërie deri në një vit.
Rezervimi i përmendur në paragrafët 1, 2 dhe 4 të këtij neni mund të zgjatet pas skadimit të periudhës
së vlefshmërisë, nëse shfrytëzuesi i parkingut publik paraqet një kërkesë për zgjatjen e rezervimit tek
autoriteti përgjegjës për komunikacion brenda 10 ditëve para skadimit të periudhës së vlefshmërisë.

IV Pagesa e parkimit
Kompensimi
Neni 21
Për shfrytëzimin e parkingjeve publike në të cilat bëhet pagesa e parkingut, shfrytëzuesi paguan
kompensimin, çmimoren e së cilës e konfirmon Parking servisi ( në tekstin e mëtejm: kompensimi).
Në çmimoren nga paragrafi paraprak pëlqimin e jep Kuvendi i Komunës së Ulqinit.
Personi nga neni 16 paragraf 1 i këti vendimi nuk paguan kompensimin për parking të vendit të
përcaktuar me shenjen përkatëse.
Detyrimet e shfrytëzuesit
Neni 22
Me ndalimin e makinës në parkingun publik shfrytëzuesi i pranon kushtet e përcaktuara për
shfrytëzimin e parkingut publik.
Shfrytëzuesi i parkingut publik në të cilin bëhet pagesa e parkingut, është i detyruar:
të paguaj kompensimin sipas kohës së ndalesës në mënyrën e përcaktuar dhe në vlerën e përcaktuar me
çmimoren nga neni 21 paragraf 1 i këti vendimi;
të shfrytëzojë parkingun publik në përputhje me kohën e lejuar e cila është e konfirmuar me elaboratin
nga neni 14 paragraf 1 i këti vendimi.
të shfrytzoj parkingun publik në përputhje me sinjalistikën e komunikacionit me të cilën është i shënuar
vendi i parkingut.
Pagesa e kompensimit
Neni 23
Kompensimi në parkingun e përgjithëshëm bëhet paraprakisht me blerjen e kartes së parkingut ose me
pagesën elektronike përmes sms.
Kompensimi në parkingun e veçant bëhet me pagesën e parkingut në objektin për pagesa.
Shfrytëzuesi i cili kompensimin në parkingun e përgjithëshëm e ka bërë me blerjen e kartës, është i
obliguar që kartën ta vendos pas xhamit në pjesën e përparëme të automjetit.
Kohëzgjatja e parkingut llogaritet në orë, ndërsa fillon në momentin e parkimit, ndërsa shfrytëzuesi pas
kalimit të kohës është i detyruar ta heq automjetin ose të paguaj, përkatësisht shtyj kohën e parkimit në
afat prej 15 minutave nga kalimi i afatit të parkimit të paguar.
Shfrytëzuesi i cili nuk paguan kompensimin për shfrytëzimin e parkingut sipas kohës dhe çmimit të
përcaktuar me çmimore, me kalimin e afatit të parkimit në më tepër se 180 minuta, do ti bartet automjeti
në një vend tjetër ose do ti vendoset mjeti i cili pengon lëvizjen e tij.
Vendosjen e mjetit i cili pengon lëvizjen e automjetit dhe mbajtjen e përkohëshme te automjetit nga
paragrafi më lart e bënë punëtori i autorizuar i Prking servisit dhe me atë rast është i obliguar qënë
automjet të vendos lajmërimin i cili përmban të dhënat e nevojshme dhe udhëzimet për heqjen e mjetit
të vendosur që pengon levizjen e automjetit.
Evidenca e kompensimeve të paguara
Neni 24
Evidenca e kompensimeve të paguara udhëhiqet në mënyrë elektronike.
Evidenca nga pragrafi më lart përmban të dhëna për:
sms mesazhin e dërguar për pagesën e kompensimit,
Shfrytëzuesit e privilegjuar nga neni 19 i këti vendimi;
automjetin e kontrolluar (emrin e personit që bënë kontrollin, targën e automjetit, zona dhe rruga e
parkimit, numri i parkimit, fotografin e automjetit, kohën e fillimit dhe mbarimit të kontrollit),

mënyrën e pagesës së kompensimit.
Evidencën nga paragrafi 1 e vë dhe e udhëheq Parking servisi.

Përgjegjësia për dëmet ose vjedhjen
Neni 25
Parking servisi nuk e ka obligim ruajtjen e automjeteve dhe nuk bartë përgjegjësi për dëmet ose
vjedhjen e automjeteve.
Kontrollimi i parkingjeve
Neni 26
Kontrollimin e parkingjeve publike në të cilat bëhet pagesa e parkingjeve e bënë i punësuari i Parking
servisit.
I punësuari i Parking servisit i cili bënë kontrollimin ka identifikimin dhe mbanë veshur rrobat zyrtare.
Parking servisi jep identifikimin dhe konfirmon rrobat zyrtare të kontrolluesëve.
Karta shtesë e parkimit
Neni 27
Shfrytëzuesit të parkimit publik për të cilin patrulluesi konstaton se nuk e ka paguar kompensimin në
mënyrën e përcaktuar me këtë vendim, i përcaktohet pagesa në formularin të cilin e sjell organi drejtues
i Parking servisit ( në tekstin e mëtejm: karta e parkingut) i cili përmban udhëzime për pagesë dhe
çmimin e kartës së parkingut sipas tarifës së veçant e cila është e përcaktuar me çmimoren nga neni 21
paragraf 1 i këti vendimi.
Kontrolluesi kartën e parkingut ja jep shfrytëzuesit të parkingut.
Nëse kontrolluesi nuk ka mundësi që kartën tja jap shfrytëzuesit, kartën do ta vendos në xhamin e
përparmë të automjetit.
Dorëzimi i kartës së parkingut në mënyrën e përcaktuar me paragrafin 3 të këti neni konsiderohet e
rregullt dhe dëmtimi apo zhdukja e mëvonëshme nuk ka ndikim dhe nuk e shtyn pagesën e parkingut.
Do të konsiderohet që shfrytëzuesi i parkingut publik veproj sipas kartës nëse kartën e paguan në afat
prej 8 ditëve nga dita e dhënies në mënyrën e përcaktuar në kartën e parkingut.
Nëse shfrytëzuesi i parkingut nuk e paguan kartën e parkimit në afatin sipas paragrafit 5 të këti neni,
Parking servisi do të filloj procedurën e dhunëshme të pagesës në përputhje me ligjin.
Kërkesat e arritura
Neni 28
Nëse karta e e parkimit i është dhënë automjetit për të cilin Prking servisi konstaton që ka kërkesa të
arritura ndaj shfrytëzuesit të parkimit në bazë të së paku 3 kartave të parkimit ose nëse nuk është e
mundur të identifikohet shoferi përkatësisht pronari i automjetit, Parking servisi është i autorizuar që
me qëllim të pagesës së kërkesave të arritura ta mbaj automjetin e parkuar.
Mbajtja e automjetit nga paragrafi 1 i këti neni bëhet me heqjen e automjetit nga vendparkimi publik
në vendin e përcaktuar nga parking servisi ose me vendosjen e mjetit që pengon lëvizjen e automjetit.
Me rastin e vendosjes së pengesës Parking servisi në xhamin e përparëm do të vendosë lajmërimin që
automjeti është përkohësisht i bllokuar me udhëzimet se çka shoferi duhet të bëjë për ta hequr pengesën
si dhe vërejtjen që automjeti mundë të hiqet nga vendparkimi.
Për punët e ndërmarra nga paragrafi 2 dhe 3 i këti neni Parking servisi bën fotografi si dëshmi për
gjendjen e automjetit.

Kur shoferi përkatësisht pronari i automjetit i shlyen të gjitha detyrimet, shpenzimet e bartjes së
automjetit, përkatësisht shpenzimet e vendosjes së pengesës, dhe parking servisit ti dorëzojë dëshmi për
pagesat e kryera, Parking servisi do të mundësoj marrjen e automjetit.
Dëmin e bërë në automjet me rastin e heqjes së automjetit nga parkimi e mbulon Prking servisi.
V Ndalesat
Ndalesat në parkingje publike
Neni 29
Në parkingjet publike është e ndaluar:
- pengimi i shfrytëzimit të parkingut,
- parkimi i automjetit pa targa,
- lënja e automjetit ne gjendje jo të rregullt apo të prishur,
- vendosja e parmakëve ose pengesave të tjera në vendparkim,
- larja si dhe rregullimi i automjetit apo shfrytëzimi i parkingut publik në kundërshtim me
qëllimin e tij.
VI Mbikqyrja
Mbikqyrja e zbatimit të vendimit
Neni 30
Mbikqyrjen e zbatimit të këtij vendimi e bën organi i administratës lokale kompetent për punët e
komunikacionit.
Mbikqyrjen inspekuese të zbatimit të këtij vendimi e bën inspektori komunal.
Sigurimin e rendit komunal dhe mbikqyrjen komunale mbi zbatimin e këtij vendimi e bën polici
komunal.
VII Dispozitat ndëshkuese
Përgjegjësia e shoqërisë ekonomike
Neni 31
Me dënim në të holla nga 150 deri në 10.000 euro do të dënohet për kundërvajtjen shoqëria ekonomike:
nuk e shënon dhe nuk mirëmban parkingjet e përgjithshme dhe të posaçme në të cilat bëhet pagesa e
parkimit (Neni 13 paragraf 1),
nuk shënon dhe nuk mirëmban parkingjet e përgjithshme në të cilat bëhet pagesa e parkimit (Neni 13
paragraf 2),
nuk mirëmban parkigjet publike për biçikleta (Neni 13 paragraf 3),
nuk cakton në parkimin publik më së pakti 5% të vendeve për parking për automjete të personave me
80% ose më shumë të dëmtimit trupor apo invaliditetit, përkatësisht për automjete të personave tek të
cilët për shkak të dëmtimeve trupore apo invaliditetit është konfirmuar paaftësia e lëvizjes së pjesës së
poshtme trupore në vlerë 60% ose më tepër, automjeti të cilin e shfrytëzon fëmija me pengesa trupore,
mendore dhe për automjete të personave të cilët e realizojnë të drejtën në invaliditet apo në shtesa
ndihmë dhe kujdes, si dhe për automjete të shoqërive të këtyre personave (Neni 16 paragraf 1),
personit fizik i lejon ta përdorë parkimin publik si shfrytëzues i privilegjuar për më shumë se dy
automjete, ndërsa personit juridik dhe sipërmarrësit i lejon që ta përdori parkingun publik si shfrytëzues
të privilegjuar për më tepër se 4 automjete (Neni 19 paragraf 2).
Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet edhe personi përgjegjës në shoqërinë
ekonomike me dënimin në të holla nga 20 deri në 1000 euro.

Përgjegjësija e personit juridik, sipërmarrësit dhe personit fizik
Neni 32
Me dënim në të holla nga 150 deri në 10.000 euro do të dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse:
rregullon parcelën katastrale për vendparkim të veçantë të përkohshëm mr pagesë pa lejen e lëshuar të
organit kompetent (Neni 10 paragraf 2).
si shfrytëzues i privilegjuar nuk e shfrytëzon parkingun publik për automjete të evidentuara në
evidencën nga neni 25 i këtij vendimi (Neni 19 paragraf 3),
nuk e paguan kompenzimin sipas kohës në mënyën dhe vlerën e përcaktuar me çmimoren nga neni 21
paragraf 1 i këtij vendimi (Neni 22 paragraf 1 pika 1),
nuk e shfrytëzon parkimin publik në përputhje me kohën e lejuar të parkimit e cila është e konfirmur
me elaboratin nga neni 14 paragraf 1 i këtij vendimi (Neni 22 paragraf 1 pika 2),
nuk e shfrytëzon parkimin publik në përputhje me shenjin e komunikacionit me të cilën është shënuar
vendi i parkimit (Neni 22 paragrafi 1 pika 3),
vepron në kundërshtim me ndalesat nga neni 29 i këtij vendimi.
Për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet edhe personi përgjegjës i personit juridik me
dënimin në të holla nga 20 deri në 1000 euro.
Për kundërvajtje nga paragrafi 1 këtij neni do të dënohet edhe personi fizik me dënimin në të holla nga
20 derin në 1000 euro.
Për kundërvatje nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet edhe sipërmarrësi me dënimin në të holla nga
50 deri në 3000 euro.
Për kundërvatje nga paragrafi 1 pika 3 deri në 6 i këtij neni do të shqiptohet dënimi:
personit juridik në vlerë 150 euro,
sipërmarrësit në vlerë 50 euro,
personit përgjegjës të personit juridik në vlerë 20 euro,
personit fizik në vlerë 20 euro.
VIII Dispozitat kalimtare
Nxjerrja e elaboratit
Neni 33
Elaborati nga neni 14 paragraf 1 i këti vendimi do të nxirret në afat prej 90 ditëve nga hyrja në fuqi e
këti vendimi.
Deri në hyrjen në fuqi të elaboratit nga paragrafi 1 i këti vendimi do të zbatohet elaborati që është në
fuqi.
Marrja e shenjës së re të privilegjimit
Neni 34
Personat nga neni 16 paragraf 1 i këti vendimi janë të obliguar që në afat prej 1 viti nga hyrja në fuqi e
këti vendimi të marrin shenjën e re të privilegjimit për automjetet për të cilat nuk paguhet kompensimi
i parkimit.
Procedurat e filluara
Neni 35
Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këti vendimi do të përfundohen sipas dispozitave
të Vendimit për parkingje publike në territorin e komunës së Ulqinit ( “Fletorja zyrtare e Malit të Zi” dispozitat komunale”, nr.4/15, 22/16 dhe 23/19).

Neni 36
Me hyrjen në fuqi të këti vendimi pushon së qëni i vlefëshëm Vendimit për parkingje publike në
territorin e komunës së Ulqinit ( “Fletorja zyrtare e Malit të Zi” - dispozitat komunale”, nr.4/15, 22/16
dhe 23/19).
Neni 37
Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë të publikimit në Fletoren zyrtare të Malit të Zi - dispozitat e
komunës.
Nr.
Ulqin,
Kuvendi i Komunës së Ulqinit
Kryetari,
Dr. Ilir Çapuni

Arsyetimi
Baza juridike për nxjerrjen e këti vendimi gjendet në nenin 15 paragraf 1 të Ligjit për veprimtarit
komunale me të cilin është paraparë që komuna përcakton mënyrën dhe kushtet e organizimit dhe
kryerjes së veprimtarive komunale - mirëmbajtjeen e hapësirave publike për parkim, sidomos kushtet
për kryerjen e veprimtarive me të cilat sigurohet masa, lloji dhe kvaliteti i shërbimeve, mënyra e
sigurimit të vazhdimësisë në kryerjen e veprimtarive komunale etj.
Me neni 58 paragraf 1 të Statutit të Komunës së Ulqinit është përcaktuar që Kuvendi kryen edhe punë
të tjera të përcaktuara me ligj dhe dispozita të tjera, të cilat jan me nenin 31 që Komuna në pajtim me
ligjin rregullon dhe siguron kryerjen dhe zhvillimin e veprimtarive komunale, mirëmbajtjen e
objekteve në të cilat bëjnë pjesë dhe parkingjet.
Arsyet për nxjerrjen e këti vendimi jan të përcaktuara me ligjin për kryerjen e veprimtarive komunale.
Arsyetimi i dispozitave të posaçme
I Dispozitat e përgjithëshme (Neni 1-3)
Me vendim rregullohen mënyra dhe kushtet e organizimit dhe kryerjes së veprimtarive komunale
mirëmbajtja e parkingjeve në Komunën e Ulqinit, kushtet e ofrimit të shërbimeve komunale, të drejtat
dhe detyrimiet e kryesëve të veprimtarive komunale dhe shfrytëzuesëve të shërbimeve komunnale, si
dhe pyetje të tjera.
Veprimtarin komunlae e kryen SHPK Prking servis Ulqin.
II Parkingjet publike (Neni 4-13)
Hapësir publike për parkim konsiderohet hapsira për parkimin e automjeteve e caktuar me plan,
garaza publike si dhe hapsira e caktuar për parkimin e automjeteve dhe bicikletave në pajtim me këtë
vendim në të cilat autorizime pronësore ka Komuna e Ulqinit. Parkim publik nuk konsiderohet hapsira
për parkimin e automjeteve që shërbejnë për banesa apo objekte të tjera.
Parkimi i përgjithëshëm në të cilin bëhet pagesa në vend të dukshëm vendos lajmërimin i cili
përmban: zonën, kategorin e automjeteve të cilat mundë të parkohen, mënyrën e pagesës, dhe kohën e
limituar.
Parkimi i veçant në vend të dukshëm vendos lajmërimin i cili përmban: kategorin e automjete të cilat
mundë të parkohen dhe mënyrën e pagesës.
III Shfrytëzimi i parkingjeve publike (Neni 14-20)
Shfrytëzues i parkingut publik konsiderohet shoferi ose pronari nëse shoferi nuk identifikohet.
Me elaborat të veçant përcaktohen zonat, koha e lejuar e parkimit, kategoria e automjeteve që mundë
të parkohen dhe mënyra e pagesës së parkimit.
Automjetet e urgjencës, policisë, ushtrisë, shërbimeve komunnale, zjarrfiksave dhe kryqit të kuq janë
të liruara nga pagesa në rastet e intervenimit.
Organi i administratës lokale kompetentë për komunikacion mundet në parkingun publik në të cilin
bëhet pagesa të lejoj rezervimin e vendparkimeve organeve shtetërore, organeve të Komunës,
shërbime publike, shërbimeve diplomatike, personave juridik dhe sipërmarrësve.
IV Pagesa e parkimit (Neni 21-28)
Për shfrytëzimin e parkimit publik në të cilin bëhet pagesa e parkimit shfrytëzuesi i parkimit paguan
çmimin e përcaktuar me çmimore të cilën e përcakton Prking servisi dhe në të cilin pëlqim jep
Kuvendi.Me ndalimin e automjetit në venparkimin publik shfrytëzuesi i pranon kushtet për
shfrytëzimin e parkimit. Kompensimi në parkimin e përgjithëshëm bëhet paraprakisht me blerjen e
kartës ose me sms. Kompensimi në parkimin e veçant kryhet me pageseën e çmimit në objektin për
pagesë.
Kontrollin e shfrytëzimit të parkimit publik në të cilin bëhet pagesa e kryën i punësuari i Parking
servisit i cili ka letërnjoftimin dhe veshjen zyrtare.
V Ndalesat (Neni 29)

VI Mbikqyrja (Neni 30)
VII Dispozitat ndëshkuese (Neni 31-32)
Në parkimin publik është e ndaluar: pengimi i shfrytëzimit të parkimit, parkimi i automjetit pa targa,
lënja e automjetit të prishur, vendosja e parmakëve ose pengesave të tjera, larja ose ndreqja e
automjetit si dhe raste të tjera në kundërshtim me qëllimin e parkimit.
Mbikqyrjen e zbatimit të vendimit e kryen organi i administratës lokale kompetent për komunikacion,
mbikqyrjen inspektuese e bën inspektori komunal, mbikqyrjen komunale e bën polici komunal
VIII Dispozitat kalimtare (Neni 33-37)
Elaborati me të cilin konfirmohen zonat, koha e lejuar e parkimit, kategoria e automjeteve, mënyra e
pagesës do të nxirret në afat prej 90 ditëve nga hyrja në fuqi e këti vendimi.
Vendimi hyn në fuqi në afat prej ditëve nga dita e publikimit në fletoren zyrtare.
Përpunuesi
Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit

