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LIGJI  Nr. 03/L-120 
 

 
 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RRUGË NR. 2003/11 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Duke e pasur parasysh nevojën e ndryshimit dhe të plotësimit të Ligjit për rrugë nr. 2003/11, për krijimin e 
kushteve që ligji të gjejë zbatim të plotë, 
 
Miraton 
 
  

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RRUGË NR. 2003/11 
 

 
Neni 1 

 
Neni 2 ndryshohet dhe plotësohet me përkufizimet si vijon: 
 
“Rikonstruktim” i rrugës nënkupton, kryerjen e punimeve në rrugën ekzistuese dhe objektet tjera 
përcjellëse me këto veprime ndërrohen elementet bazë të rrugës ose elementet  konstruktive të objekteve 
(urave, viadukteve etj) me qëllim të përmirësimit të elementeve të rrugës dhe ngritjes së nivelit të 
shërbimeve në rrugë; 
 
“Transport i jashtëzakonshëm” nënkupton qarkullimin në rrugë publike të automjeteve  me ngarkesë 
boshtore, masë apo dimensione përtej masave të parapara me standarde teknike.“ dhe në tërë tekstin 
fjala: “transport i veçantë zëvendësohet me “Transport i jashtëzakonshëm”; 
 
“Mirëmbajtje” nënkupton  përkujdesjen apo  riparimin  e rrugës dhe të objekteve të saj përkatëse ose të 
ndonjë pune tjetër të  domosdoshme  që të ruaj  gjendjen e mirë të rrugës; 
Në përkufizim dhe në tërë tekstin e ligjit fjala “rrugë magjistrale” zëvendësohet me fjalën “rrugë 
nacionale”. 
 
“Rrugë nacionale” nënkupton rrugën publike zyrtarisht të kategorizuar si rrugë nacionale, e cila lidh dy e 
më tepër qytete dhe e cilat mund të shërbej si lidhje me rajonet jashtë Kosovës; 
 
“Rrugë publike” nënkupton sipërfaqen me rëndësi të përgjithshme për komunikacion, e cila mund të 

shfrytëzohet nga pjesëmarrësit në komunikacion sipas kushteve të shpallura nga organi kompetent; 
 
“Rrugë urbane” nënkuptohet rruga publike që lidh hapësirat e banueshme brenda vendbanimeve të një 
komune. 
 
“Brezi rrugor” nënkupton brezin tokësor në të dy anët e rrugës nacionale dhe regjionale me gjerësi 2 
(dy)  metra, duke e matur nga pikat e skajshme të profilit tërthor të rrugës dhe nga skaji i jashtëm i kanalit 
për largim të ujërave, për rrugët lokale brezi rrugor është 1 (një) metër.  
 
 “Brezi mbrojtës rrugor” nënkupton brezin tokësor në të dy anët e rrugës në të cilin nuk lejohet ndërtimi 
i objekteve e që fillon nga skaji i jashtëm i  brezit  rrugor; 
 
 “Ndërtimi” nënkupton ndërtimin komplet të ri të rrugës dhe të objekteve të tjera përcjellëse të rrugës; 
 
Në përkufizim dhe në tërë tekstin e ligjit fjala “Autostradë” zëvendësohet me fjalën “Autoudhë”. 
 
 “Autoudhë” nënkupton rrugën publike posaçërisht të  ndërtuar  dhe  destinuar vetëm për lëvizjen e 
mjeteve motorike, e cila është e shënuar me shenjë të posaçme komunikacioni, e cila ka sipërfaqe 
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qarkulluese të ndarë fizikisht për lëvizje nga drejtime të kundërta të shiritave me gjerësi së paku 3,5 
metra, varësisht nga konfiguracioni i terrenit, me nga një shirit për ndalje emergjente në të dy anët e 
autostradës, me gjerësi së paku 2,5 metra.  
 
“Organi përgjegjës për rrugë publike” nënkupton autoritetin administrativ përkatës të emëruar nga 
Ministria ose Komuna. 
 
“Rrugë rajonale” nënkupton rrugën publike e cila lidh qendrat me rëndësi ekonomike të dy apo më tepër 

regjioneve. 
 
“Rrugë lidhëse” nënkupton rrugën publike e cila lidh vendbanimet me stacionet hekurudhore, rrugët për 
aeroport, banjë shëruese, qendra rekreative parqet nacionale etj. 
 
“Rrugë e pa kategorizuar” nënkupton rrugë e cila nuk është caktuar si rrugë publike, por  shfrytëzohet 
për komunikacion si rruga për shfrytëzimin e pyjeve, rruga e liqeve akumulues, rruga për destinim 
bujqësor e të ngjashme. 
 

Neni 2 
 
Neni 4 paragrafët 4.1, 4.2 dhe 4.3  ndryshohen si vijon:  
 
4.1  Rrjetin e rrugëve e përbëjnë: 
 
Aautoudha, rrugët nacionale, rrugët regjionale, rrugët lokale, rrugët në vendbanime, rrugët urbane, rrugët 
lidhëse dhe të pa kategorizuara.  
 
4.2  Statusi i autoudhës, rrugëve nacionale,  dhe regjionale nuk mund të ndryshoi pa pëlqimin e Ministrisë 
kur këto rrugë kalojnë hapësirat urbane. 
 
4.3  Rruga publike përbëhet prej: 
 
a)   konstruksionit të poshtëm dhe të epërm të rrugës; 
 
b)  objekteve ndërtimore të rrugës (ura, viadukte, lëshesa, tunele, galerive, mure  mbrojtëse etj.);                   
 
c)  trotuareve, shiritit për këmbësor dhe shiritit për biçikleta; 
 
d)  objekteve për largimin e ujërave nga rruga; 
 
e)  brezit rrugor nga të dy anët në gjerësi prej dy metrave; 
 
f)  objekteve përcjellëse të rrugës (parkingjet, vendndalimet e automjeteve gjelbërimi etj); 
 
g)  hapësirës ajrore mbi rrugët në lartësi prej 7,0 metra, profili i lirë mbi rrugët nacionale dhe regjionale në 
lartësi prej 4,50 metra kurse për autostrada 4,75 metra nga sipërfaqja  qarkulluese; 
 
h)  sinjalizimit horizontal, vertikal dhe semaforët; 
 
i) pajisjeve të rrugës (mbrojtësit elastik, mbrojtësit nga bora, rrjetat mbrojtëse, udhërrëfyesve, mjetet për 
matjen e transportit të jashtëzakonshëm të mjeteve motorike, pajisja për ajrosje, ndriçimi publik etj); 
 
j) pajisjeve për mbrojtjen e ambientit dhe pajisjeve për mbrojtje nga zhurma etj.  
 
 

Neni 3 
 

Neni 5 paragrafët 5.1 dhe 5.2  ndryshohen si vijon: 
 
5.1  Ministria është përgjegjëse për autoudhë, rrugë nacionale, rajonale dhe për rrugët lidhëse që lidhen 
me këto rrugë në pajtim me nenin 18.1 të ligjit. 
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5.2   Komuna është përgjegjëse për rrugët lokale në pajtim me nenin 18.1 të ligjit. 

 
Neni 4 

 
Neni 6 paragrafi 6.1  zëvendësohet si vijon: 
 
6.1 Ministria ose Komuna sipas kompetencës  që kanë, mund: 
  

Neni 5 
 

Në paragrafin 7.3 fshihen fjalët ”në pajtim me neni 4 të këtij Ligji”. 
 

 
Neni 6 

 
Neni 8 paragrafët 8.1 dhe 8.2  ndryshohen si vijon: 
 
8.1 Ministria është përgjegjëse për menaxhim, mirëmbajtje dhe ndërtim të autoudhës, të rrugëve 
nacionale dhe rajonale, ndërsa komuna është përgjegjëse për rrugët lokale dhe urbane. 
 
8.2  fjala “mund” zëvendësohet me fjalën: “duhet”. 
 

 
Neni 7 

 
Neni 9 paragrafi 9.1 ndryshohet si vijon: 

 
Në nenin 9 fjala “eksproprijim” zëvendësohet me fjalën “shpronësim”. 
 
Në paragrafin 9.1 para fjalëve “rrugëve magjistrale” shtohet fjala “autoudhë”. 
 
 

Neni 8 
 

Neni 10 paragrafi 10.1 ndryshohet si vijon: 
 

10.1 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve publike financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës duke 
marrë parasysh si vijon:  

 
 

Neni 9 
 
Nenit 12 të ligjit  i shtohen edhe dy  paragraf të rijë 12.2 dhe 12.3  si vijon: 
 
12.2  Ministria me akt nënligjor rregullon dhe përcakton llojet e punimeve, kushtet,  kriteret bazë të 
mirëmbajtjes si dhe mirëmbajtjen periodike të rrugëve. 
 
12.3  Në rastet e jashtëzakonshme të bllokimit të rrugëve si pasojë e ndikimit të faktorëve natyrorë 
(rrëshqitja e dheut, vërshimet, reshjet e  tjera) ministri me procedurë urgjente duhet të urdhërojë të 
merren masa për rikthim të gjendjes normale të rrugës, si dhe për mirëmbajtjen e saj në pajtim me  
dispozitat e Ligjit për menaxhimin e financave publike, me përgjegjësitë dhe me dispozitat e Ligjit për 
prokurim publik. 
 
 

Neni 10 
 

Emërtimi i KREU-t IV ” Ndërtimi dhe konstruktimi” zëvendësohet me “Projektimi ndërtimi dhe 
rikonstruktimi i rrugëve publike”. 
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Neni 11 

 
Neni 16 paragrafët 16.1 dhe 16.2 ndryshohen si vijon: 
 
16.1 Ministria nxjerr rregulla për kriteret teknike për projektim, ndërtim dhe rekonstruktimin e autoudhes, 
rrugës nacionale dhe rrugës regjionale ndërsa Komuna nxjerr rregulla për kriteret teknike për projektimin 
ndërtim dhe rekonstruktimin e rrugëve në autoritetin e vet.  
 
16.2  Gjatë projektimit, ndërtimit, rikonstruktimit të rrugëve publike duhet të bëhet vlerësimi mbi ndikimin 
në mjedis në bashkëpunim me Ministrinë e mjedisit dhe planifikimit hapësinor. 
 
 

Neni 12 
 

Teksti i nenit 18 zëvendësohet me tekstin  si vijon:  
 
18.1. Lejen për ndërtim, rikonstruktim të autoudhës, rrugës nacionale, regjionale dhe për objektet tjera 
përcjellëse të rrugës dhe për shfrytëzimin e tyre, e jep Ministria, ndërsa  lejen për ndërtimin apo 
rikonstruktimin e rrugëve lokale dhe objekteve tjera përcjellëse  si dhe për shfrytëzimin e tyre  e jep 
Komuna. 
 
18.2 Lejen për ndërtimin e rrugëve publike, në kompetencë të Ministrisë, sipas Ligjit, e lëshon Ministria 
për Mjedis dhe Planifikim Hapësinor në bashkëpunim me Ministrinë.  

 
18.3  Rrugët publike ndërtohen me konstruksion për pranimin e ngarkesave boshtore prej së paku 115 kN 
(11,5 tona) për një bosht të automjeteve. Në raste të veçanta rrugët lokale mund të ndërtohen me 
konstruksion për pranimin e ngarkesave boshtore të automjeteve më të vogla por jo më pak se 60 kN (6 
tonë) për një bosht”. 
 
18.4  Në ura tunele, viadukte dhe objekte tjera të rrugës, gjerësia e sipërfaqes për qarkullimin e 
automjeteve nuk mund të jetë më e vogël se gjerësia e sipërfaqes për qarkullimin e automjeteve jashtë 
këtyre objekteve. Vendndalimet e autobusëve në rrugët nacionale dhe regjionale jashtë vendbanimeve, 
duhet të ndërtohen jashtë sipërfaqes për qarkullimin e automjeteve”. 
 
18.5 Kontrollimin teknik të rrugëve publike dhe objekteve të rrugëve e kryen komisioni profesional i 
caktuar nga autoriteti i cili e ka lëshuar lejen e ndërtimit.  
Kushtet dhe mënyrën e kontrollimit teknik të rrugës i përcakton Ministra me akt nënligjor. 
 
 

Neni 13 
 

Emërtimi i KREU-t V ” Shfrytëzimi i rrugëve” zëvendësohet me:  
 
“Shfrytëzimi dhe mbrojtja e rrugëve”.  
 

 
Neni 14 

 
Teksti i nenit 21 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si vijon: 
 
21.1 Rrugët publike mund të shfrytëzohen për komunikacion nga të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion 
sipas kushteve të parapara me ligj. 
 
21.2  Ministria dhe komuna brenda autoritetit të tyre ndërmarrin masa për:  
 
a) mbrojtjen e rrugëve nga dëmtimet, objektet ndërtimore rrugore dhe objekteve për largimin e ujërave; 
 
b)  mbrojtjen e sinjalizimeve; 
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c) mbrojtjen e pajisjeve rrugore dhe objekteve tjera që i shërbejnë rrugës; 
 
d) kontrollimin e ngarkesës, ngarkesat boshtore, dimensionet e automjeteve dhe kontrollimi i transportit të 
jashtëzakonshëm; 
 
e)  ndalimin e ndërtimeve pa leje në pjesët e rrugës dhe brezin mbrojtës rrugor;  
 
f) për përcaktimin e kushteve për dhënien e lejes për transportim të jashtëzakonshëm. 
 

Neni 15 
 

Në nenin 23 fshihet paragrafi  23.2. 
 

Neni 16 
 

Në paragrafin 26.1. dhe 26.2 fshihen fjalët “ që mund t’i dëmtoj rrugët publike brenda distance prej” dhe 
zëvendësohet me fjalët “ në distancën më të vogël se”. 
  
Paragrafi   26.1 plotësohet me një pikë të re:   
 
a)100 metra nga autoudha. 
 
Paragrafi 26.2 plotësohet me një pikë të re: 
 
a) 40 metra nga autoudha. 
 
 

Neni 17 
 

Në nenit 27 pas fjalëve: “Shfrytëzimi i rrugës publike” shtohen fjalët: " pjesëve të saja, brezit rrugor dhe 
brezit mbrojtës”. 
 

Neni 18 
 
Neni 28 paragrafët 28.3 dhe 28.4 ndryshohen si vijon: 
 
28.3  Për shfrytëzimin e rrugës, pjesës së rrugës ose objekteve të autostradës, rrugës  nacionale, 
regjionale dhe brezit rrugor të këtyre rrugëve, Ministria mund të kërkojë kompensim.  
 
28.4 Tarifat për shfrytëzimin e pjesëve të caktuara të autostradës, rrugës nacionale dhe regjionale si dhe 
kategoritë e automjeteve dhe tarifat për secilën kategori i përcakton Ministria në bashkëpunim me 
Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave me akt nënligjor. 
 

Neni 19 
 
Neni 29 paragrafi 29.1 ndryshohet si vijon: 
 
29.1 Kur është kryer ndonjë ndërtim, është vendosur ndonjë strukturë, instalim apo shenjë në rrugë, 
brezin rrugor apo në brezin mbrojtës rrugor është ndërtuar çasja në rrugën publike në kundërshtim me 
këtë ligj ose rregullat e kushtet e përmbajtura në leje, Ministria duhet të kërkojë nga subjekti përgjegjës që 
ta lëvizë, largojë ose ndryshojë ndërtimin, strukturën, instalimin, shenjën ose çasjen në rrugën publike. 
 
Nenit 29 i shtohen dy paragrafë të ri 29.4 dhe 29.5 si vijon:  
 
29.4  Rruga e cila kyçet në rrugën publike të asfaltuar duhet te ketë konstruksion të njëjtë me atë rrugë në 
gjatësi prej: 
 
a)  pesëdhjetë (50) metra për kyçje në rrugën nacionale; 
 
b)  tridhjetë (30) metra për kyçje në rrugën regjionale dhe  
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c)  njëzetë (20) metra për kyçje në rrugën lokale. 
 
29.5 Gjerësia e rrugës nga paragrafi 4 i këtij neni duhet të jetë së paku pesë (5) metra. Shpenzimet për 
ndërtimin dhe asfaltimin e kyçjes i heq parashtruesi i kërkesës. 
 

 
Neni 20 

 
Teksti i nenin 30 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin në vijim: 
 
30.1. Kushdo që shfrytëzon rrugën publike, duhet të ndërmerr të gjitha masat e arsyeshme që të mos 
dëmtoi rrugën publike, pjesët e saja, pajisjet si dhe objektet në rrugën publike: 
 
30.2. Në pajtim me këtë ligj ndalohet: 
a) të dëmtohet rruga publike, objektet e rrugës , pajisjet rrugore, të ndryshohet forma dhe të zihet 
sipërfaqja e rrugës ose e pjesëve që i takojnë; 
 
b) të dëmtohet, të zhvendosët, të hiqet sinjalizimi rrugor dhe çfarëdo objekti tjetër që i takon atij; 
 
c) të pengohet rrjedhja e lirë e ujërave në kanalet anësore dhe në veprimet përkatëse të grumbullimit dhe 
shkarkimit të ujit; 
 
d) të pengohet rrjedhja e lirë e ujit  e cila  shkarkohet në terrenin nën nivelin e rrugës; 
 
e) të qarkullojnë kafshë në rrugë, të kullosin në brezin rrugor; 
 
f) të hidhet ose të grumbullohet dheu, materiale ndërtimore, mbeturina ose materiale të çfarëdo lloji në 
rrugë, brezin rrugor dhe në distancën prej pesë (5) metra nga brezi rrugor; 
 
g) të depozitohen  plehra në brezin rrugor; 
 
h) të sillet ose të shpërndahet baltë në rrugë nëpërmjet rrotave të mjeteve që vijnë nga hyrjet ose 
degëzimet; 
 
i) të shfrytëzohet kanali i rrugës për ujitje të tokave për rreth; 
 
j) ) ndotja e rrugës përmes derdhjes apo rrjedhjes së mazutit, naftës, vajrave motorike,  betonit si dhe 
materialeve tjera të yndyrshme;  
 
k) vendosja e dritave apo mjeteve tjera ndriçuese në rrugë apo përgjatë rrugës të cilat do të pengonin apo 
rrezikonin komunikacionin; 
 
l) djegia  me qëllim e  barishtave apo hedhurina në rrugë apo në pjesët e saja: 
 
m) çdo lloj veprimi tjetër i cili do ta dëmtonte rrugën publike apo pajisjen rrugore, pengimin apo rrezikimin 
e komunikacionit në rrugën  publike; 
 
n)  të vendosë pengesa në rrugën publike apo mjete tjera të cilat ndikojnë në zhvillimin e komunikacionit; 
 
o) të ngas automjet motorik pa gomat e fryra apo me vemza, pa veshëse me sipërfaqe të rrafshëta; 
 
p) pa pëlqim të ekzekutohen punime jashtë brezit mbrojtës me ç`rast mund të ndryshohet niveli i ujërave 
apo ngritjen e ujërave nëntokësor ose në ndonjë mënyrë tjetër mund të ndikoi në rrugë, sigurinë në 
komunikacion apo të ekzekutoi në kundërshtim me kushtet e dhëna të pëlqimit; 
 
q) të derdhen ujëra dhe ujëra fekale; 
 
r) të bëhet lërimi dhe ekzekutimi i punëve bujqësore në bankina , pjerrësi dhe në brezin rrugor.  
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Neni 21 

 
Teksti i nenit 32 bëhet paragraf 32.1 ndërsa nenit 32 i shtohen edhe dy paragraf i ri 32.2 dhe 32.3, si 
vijon: 
 
32.2 Gjatë mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit inspektori i rrugës është i autorizuar: 
 
a) të kontrolloi dokumentacionin teknik lidhur me ndërtimin, rikonstruktimin dhe  mirëmbajtjen e rrugëve 
publike dhe objekteve në këto rrugë; 
 
b) të kontrolloi zhvillimin e punimeve në ndërtimin, rikonstruktimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve 
publike; 
 
c) të kontrolloi materialet me rastin e zhvillimit të punimeve a janë duke u zbatuar standardet, normat dhe 
kriteret teknike gjatë ndërtimit, rekonstruksionit dhe mirëmbajtjes së rrugëve publike; 
 
d) të kontrolloi plotësimin e kushteve për personat të cilët merren me projektim, revizionin dhe kontrollin e 
dokumentacionit teknik, udhëheqjen, ekzekutimin e  punimeve dhe mbikëqyrjen profesionale; 
 
e) kontrolloi me rastin e ndërtimit, rikonstruktimit të rrugës publike, pjesëve të saja si dhe objekteve 
rrugore, leja e ndërtimit dhe të konstatohet se a është lëshuar në mënyrë të rregullt. 
 
f) të kontrolloi transportin e jashtëzakonshëm, si dhe të verifikohet leja për këtë transport; 
 
g) të kontrolloi se a është punë kryesi i ndërtimit dhe rikonstruktimit të rrugës publike, pjesëve të saja dhe 
objekteve në rrugë duke e mbajtur librin inspektues dhe ditarin ndërtimor në mënyrë të rregullt; 
 
h) të ndërpret punimet të cilat kryhen në kundërshtim me dispozitat ligjore, normat dhe standardet teknike 
gjatë zhvillimit të punimeve dhe përdorimit të  materialit ndërtimor në mirëmbajtjen, ndërtimin dhe 
rikonstruktimin e rrugëve  publike;  
 
i) të ndërpret punimet të cilat zhvillohen në afërsi të drejtpërdrejt të rrugës  publike; 
j) të përjashtoi prej komunikacionit automjetin i cili qarkullon në rrugë publike  pa lejen për transport të 
jashtëzakonshëm; 
 
k) të urdhëroi mënjanimin e të metave të konstatuara në rrugën publike të  cilat e rrezikojnë zhvillimin e 
komunikacionit në rrugën publike; 
 
l) të urdhëroi ndërprerjen e punëve dhe rrënimin e objektit i cili ndërtohet në brezin e rrugës dhe brezin 
mbrojtës të rrugës publike; 
 
m) të urdhëroi mbi marrjen e masave për siguri të rrugës publike dhe të ndaloi përkohësisht 
komunikacionin për automjetet të cilat për shkak të peshës së vet të përgjithshme, dimensioneve dhe 
cilësive tjera teknike mund të shkaktojnë dëme rrugës publike ose të rrezikojnë sigurinë e qarkullimit të 
automjeteve në rrugën publike. 
 
n) të ndaloi komunikacionin në rrugën e ndërtuar ose të rikonstruktuar, objektin e rrugës, ose në një pjesë 
të rrugës nëse nuk është dhënë leja për përdorimin e rrugës publike apo objektit të rrugës publike; 
 
o) të ndaloi përdorimin e parkingjeve ose rrugëve lidhëse nëse janë ndërtuar pa lejen ose në kundërshtim 
me kushtet e dhëna në leje; 
 
p) të ndërmarr masat dhe veprimet tjera për të cilat është i autorizuar me  dispozita të veçanta. 
 
32.3  Përveç çështjeve të rregulluara me këtë ligj në fushën e inspektimit, Ministria me akt nënligjor  
rregullon organizimin, kompetencat, të drejtat, përgjegjësit e inspektoratit dhe të inspektorit si dhe 
procedurat  për zbatimin e këtij ligji. 
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Neni 22 
 

Para nenit 34 emërtohet:  
KREU  VII 

Dënimet për kundërvajtje 
 
Ndërsa:  KREU VII,  tani bëhet: 
 

KREU VIII 
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 

 
 

Neni 23 
 

Teksti i nenit 34 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si vijon: 
 
“34.1 Për kundërvajtje me gjobë prej tremijë (3.000) € deri në tridhjetëmijë (30 000) € dënohet personi 
juridik nëse: 
 
a)   ndërton një objekt brenda distancave të caktuara në nenin 26. 
 
b)  nëse kyçet në rrugën nacionale ose regjionale pa leje të Ministrisë (neni 17, paragrafi 2.); 
 
b) vendosë kabllo të telekomunikacionit, gypa uji ose struktura të ngjashme pa pajtimin e Ministrisë ose 
Komunës (neni 27); 
 
c) është pronar i një automjeti të mbingarkuar që lëviz në një rrugë publike pa leje të veçantë (neni 25). 
 
34.2 Personi fizik apo personi përgjegjës në personin juridik i cili kryen shkeljet e cekura në nenin 34 
paragrafi 1 të këtij neni, dënohet me gjobë prej pesëqind (500) € deri në tremijë (3000)€. 
 
 

Neni 24 
 
Teksti i nenin 35 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin në vijim: 
 
35.1  Për kundërvajtje, me gjobë prej dymijë (2.000) € deri në pesëmbëdhjetëmijë (15 000) € dënohet 
personi juridik nëse:  
 
a) shfrytëzon apo dëmton rrugën publike, pjesët e saja, pajisjet dhe objektet e rrugës (neni 22 dhe neni 
30). 
 
b) nëse nuk kthen në gjendjen e mëparshme rrugën, personi i cili është shpallur fajtor nga gjykata sipas 
neni 22 dhe 30 të këtij ligji. 
 
35.2 Personi fizik apo personi përgjegjës në personin juridik i cili kryen shkeljet e cekura në nenin 35 
paragrafi 1 të këtij neni dënohet me gjobë prej treqind (300) € deri në tremijë (3000) €. 

 
 

Neni 25 
 
Teksti i nenin 36 fshihet dhe zëvendësohet me tekstin në vijim: 
 
36.1  Për kundërvajtje, me gjobë prej tremijë (3000) € deri në dhjetëmijë (10.000) € dënohet personi 
juridik nëse: 
 
a) rrugën e cila kyçet në rrugën publike të asfaltuar nuk e ndërton në pajtim distancat caktuara në nenin 
29 paragrafi 1, 2  dhe 3; 
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b) është pronar i një automjeti të mbingarkuar që lëviz në një rrugë publike në kundërshtim me kushtet e 
caktuara të lejes së jashtëzakonshme (neni 25); 
 
c) bënë transportim të jashtëzakonshëm pa leje të posaçme (neni 28); 
 
d) bënë transportim të jashtëzakonshëm ne kundërshtim me lejen (neni 28); 
 
e) hyn në rrugën publike e cila është mbyllur, pa marrjen paraprake të autorizimit (neni 23). 
 
36.2 Personi fizik apo personi përgjegjës në personin juridik i cili kryen shkeljet e cekura në paragrafi 1 të 
këtij neni dënohet me gjobë prej treqind (300) € deri në njëmijë (1000) €. 
 
 

Neni 26 
 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.  
 
 
Ligji  Nr. 03/ L-120            
12 Dhjetor 2008     
                                                 
Shpallur me dekretin Nr. DL-075-2008, datë 30.12.2008 nga Presidenti i Republikës së 
Kosovës,  Dr. Fatmir Sejdiu 

 
 


