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MASAT E VEÇANTA DHE AUTORIZIMET

1.

Punonjësi policor përkohësisht largon nga komunikacioni
vozitësin i cili:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) lëviz me automjet me shpejtësi e cila është prej 51
km/h deri 70 km/h më e madhe se e lejuar në rrugë
me vendbanim,
b) drejton automjetin nën ndikim të alkoolit,
c) drejton automjetin të cilin gjatë kontrollit të
komunikacionit është konstatuar se teknikisht nuk
është në rregull për shkak të parregullsive të
pajisjeve për drejtim dhe ndalim,
d) refuzon që ti nënshtrohet marrjes në pytje,
gjegjësisht kontrollit profesional.
2
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Punonjësi policor përkohësisht largon nga komunikacioni
vozitësin i cili:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) kërkohet analiza e gjakut, gjegjësisht urinës,
b) natën në automjet gjatë kohës së vozitjes në
komunikacion nuk i ka të ndezura dritat e gjata,
c) drejton automjetin nën ndikim te substancave
psiko-aktive,
d) lëviz me automjet me shpejtësi e cila është më e
madhe se 70 km/h nga e lejuara në rrugë jashtë
vendbanimit.
2

7.

Punonjësi policor përkohësisht largon nga komunikacioni
vozitësin i cili:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) kapet duke drejtuar automjetin në komunikacion
për kohën sa zgjat pezullimi i vozitësit,
b) drejton automjetin pas kalimit të afatit të lejës së
qarkullimit, gjegjësisht të lejës provuese të
qarkullimit,
c) nuk ka shfrytëzuar pushimin ditor në afat prej 24
orëve pas skadimit të pushimit të mëparshëm ditor
apo javor,
d) në zonën e shkollës lëviz me shpejtësi e cila është
më e madhe se 50 km/h nga e lejuara.
2
Punonjësi policor përkohësisht largon nga komunikacioni
vozitësin i cili:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) kapet duke drejtuar automjetin në komunikacion
për kohën sa zgjat pezullimi i vozitësit,
b) drejton automjetin pas skadimit të afatit të patent
shoferit, gjegjësisht patent shoferit provues,
c) kalon nëpër shenjën e ndritshme të komunikacionit
kur në të është i ndaluar kalimi,
d) lëviz në zonën e shkollës me shpejtësi më të
madhe se 50 km/h nga e lejuara.
2
Punonjësi policor përkohësisht largon nga komunikacioni
vozitësin i cili:
(Rretho dy përgjigje të sakta)

a)

drejton automjetin gjatë kohës sa zgjasin masat e
përkohshme dhe masat e sigurisë,
b) drejton automjetin i cili teknikisht nuk është në
rregull,
c) nuk ka patent shoferin për kategorinë që i përket
automjetit të cilin e drejton,
d) kalon nëpër shenjën e ndritshme të komunikacionit
kur në të është i ndaluar kalimi.

Punonjësi policor përkohësisht largon nga komunikacioni
vozitësin i cili:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) e tejkalon kohën ditore të vozitjes,
b) sillet me arrogancë në komunikacion (vozitje
arrogante),
c) lëviz me automjet me shpejtësi e cila është më e
madhe se 70 km/h nga e lejuara në rrugë jashtë
vendbanimit,
d) tejkalon kohën javore për vozitje.
2

8.

Punonjësi policor përkohësisht largon nga komunikacioni
vozitësin i cili:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) drejton automjetin në kohën e zgjatjes së masave
mbrojtëse ose masave të sigurisë,
b) drejton automjetin i cili është i ngarkuar jashtë
kapacitetit të vet për më shumë se 5%,
c) nuk ka patent shoferin të asaj kategorie që i përket
automjeti të cilin e drejton,
d) kalon nëpër shenjën e ndritshme të komunikacionit
kur me atë shenjë është i ndaluar kalimi.
2

9.

Për konstatimin e prezencës së alkoolit në organizmin e
vozitësit sipas urdhëresës së personit të autorizuar:
a) është i obliguar të veproj dhe ti mundësoj kryerjen
e kontrollit me ndihmën e mjeteve përkatëse
(alkometrit etj),
b) nuk është i obliguar që të mundësoj kryerjen e
kontollit me ndihmën e mjeteve përkatëse
(alkometrit etj) në rast se kërkohet kontrolli i
analizës së gjakut dhe urinës në entet përkatëse,
c) nuk është i obliguar ti mundësoj kryerjen e
kontrollit me ndihmën e mjeteve përkatëse
(alkometrit etj) nëse ndërpren drejtimin e
automjetit.
2
A është vozitësi i obliguar që për konstatimin e prezencës
së alkoolit në organizëm të veproj sipas urdhëresës së
personit të autorizuar dhe mundësoj kontrollin me ndihmën
e mjeteve përkatëse (alkometrit etj)?
a) Jo.
b) Po.
c) Po, vetëm nëse ka marrë pjesë në fatkeqësi
komunikacioni.
2
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Vozitësi mund të kërkoj që të i bëhet kontrolli i analizës së

Shpenzimet e zhvendosjes së automjetit të cilin e ka
vozitësi i cili është i përjashtuar nga
komunikacioni i kryen:
a) pronari, gjegjësisht shfrytëzuesi automjetit,
b) organi, punonjësi i të cilit ka dhënë urdhëresë për
zhvendosjen,
c) pronari, gjegjësisht shfrytëzuesi i automjetit,
vetëm në rastin kur vozitësi është i përjashtuar.
2

10. gjakut, urinës apo materieve tjera trupore, në entet

përkatëse me shpenzimet vetanake:
a) nëse i konteston rezultatet e marra nga kontrolli
me mjetet (alkometri, testi drogës etj),
b) dhe pa kryerjen e kontrollit me anë të mjeteve
përkatëse (alkometrit, testi drogës etj),
c) në afatin prej 24 orëve pas kryerjes së kontrollit.

16. drejtuar

2

Vozitësi mund të kërkoj që ti bëhet analiza e gjakut, urinës
apo materieve tjera trupore në entet përkatese, me
11. shpenzimet vetanake nëse konteston rezultatet e marra nga
kryerja e kontrollit me anë te mjeteve përkatëse
(alkometrit, testit drogës):
a) në formë të shkruar, në vendin e ngjarjes, në
proçes verbal në të cilin janë konstatuar rezultatet
e kontrollit,
b) gojarisht në vendin e ngjarjes,
c) në formë të shkruar, në afat prej 24 orëve pas
kryerjes së kontrollit.
2

17.

Shpenzimet e zhvendosjes së automjetit i cili është larguar
nga komunikacioni i bartë:
a) pronari, gjegjësisht shfrytëzuesi automjetit, vetëm
në rastin kur automjeti është larguar për shkak të
parregullsive të pajisjeve për drejtim apo pajisjeve
të ndaljes,
b) organi, punonjësi i të cilit ka urdhëruar
zhvendosjen,
c) pronari, gjegjësisht shfrytezuesi automjetit.
2

Nëse automjeti të cilin e ka drejtuar vozitësi i cili është
Vozitësi i cili është nën ndikimin e alkoolit do të jet i

12. larguar nga komunikacioni pengon sigurinë e levizjes në

komunikacion, punonjësi policor mundet:
a) përkohësisht ta marrë automjetin deri sa nuk
ndërpriten shkaqet për largimin e vozitësit,
b) ndrron vendin e automjetit, gjegjësisht urdhëron që
automjetit të i ndërrohet vendi,
c) të i mundësohet vozitësit të kryej vozitjen e filluar
deri te destinacioni i dëshiruar.

18. ndaluar deri sa të kthjellet, më se gjati 12 orë, nëse ka

përmbajtje të alkoolit në gjakë më shumë se:
a) 0,50 mg/ml,
b) 1,00 mg/ml,
c) 1,20 mg/ml.

2

2
Vozitësi i cili refuzon që ti nënshtrohet kontrollit për

Nëse automjeti që është i larguar nga komunikacioni,
13. pengon sigurinë e lëvizjes në komunikacion, punonjësi
policor mundet:
a) përkohësisht ta marrë automjetin deri sa nuk
ndërpritet shkaqet për largimin e vozitësit,
gjegjësisht automjetit,
b) ndërron vendin e automjetit, gjegjësisht urdhëron
të i ndërrohet vendi automjetit,
c) të i mundësohet vozitësit të kryer vozitjen e filluar
deri në destinacionin e dëshiruar.
2

19. prezencën e alkoolit dhe substancave psiko-aktive tjera do

të jet:
a) vetëm i përjashtuar nga komunikacioni,
b) i sjellur në entin përkatës për analizat e gjakut,
urinës apo materieve tjera trupore,
c) i përjashtuar nga komunikacioni dhe patjetër i
ndaluar.

20.
14.

15.

Punonjësi policor mund të i’a ndërroj vendin, gjegjësisht të
jap urdhër për ndërrimin e vendit:
a) çdo automjet të cilin e ka drejtuar vozitësi i cili
është i larguar nga komunikacioni,
b) automjetin të cilin e ka drejtuar vozitësi i cili është
i përjashtuar nga komunikacioni kur i njejti
pengon sigurinë e lëvizjes në komunikacion,
c) çdo automjet vozitësi i të cilit ka thyer dhe tenton
edhe më tej të i thyej rregullat në komunikacion.
2
Punonjësi policor mund të i’a ndërroj vendin, gjegjësisht të
jap urdhër për ndërrimin e vendit:
a) çdo automjet i cili është larguar nga
komunikacioni,
b) çdo automjet i cili nuk i plotëson kushtet për
prezencë në komunikacion,
c) automjeti i cili është larguar nga komunikacioni
kur i njejti pengon sigurinë e qarkullimit në
komunikacion.
2

21.

Vozitësi i cili është nën ndikimin e alkoolit, ku përmbajtja
e alkoolit në gjak është më e vogël se 1,20 mg/ml:
a) patjetër duhet të jetë i ndaluar,
b) mund të jetë i ndaluar vetëm nëse synon,
gjegjësisht nëse ekziston rreziku që të vazhdoj me
drejtimin e automjetit pasi që është përjashtuar nga
komunikacioni,
c) mund të jetë i ndaluar vetëm nëse ka shkaktuar
fatkeqësi komunikacioni.
2

Vozitësi i cili është nën ndikimin e alkoolit, ku përmbajtja
e alkoolit në gjak është 1,00 mg/ml:
a) patjetër duhet të jetë i ndaluar,
b) mund të jetë i ndaluar vetëm nëse synon,
gjegjësisht nëse ekziston rreziku që të vazhdoj me
drejtimin e automjetit pasi që është përjashtuar nga
komunikacioni,
c) mund të jetë i ndaluar vetëm nëse ka shkaktuar
fatkeqësi komunikacioni.
2
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22.

Organit kompetent për kundërvajtje do ti sillet vozitësi:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) i cili është kapur gjatë kryerjes së kundërvajtjes
dhe i cili konteston kundërvajtjen,
b) i cili është kapur gjatë kryerjes së kundërvajtjes
për të cilën patjetër duhet shqiptuar pikët
ndëshkuese,
c) i cili është kapur gjatë kryerjes së kundërvajtjes
dhe i cili synon dhe më tej të kryej kundërvajtje,
d) i cili është kapur gjatë kryerjes së kundërvajtjes
për të cilën patjeter duhet shqiptuar masat
mbrojtëse për ndalimin e drejtimit të automjetit,
e) i cili është kapur gjatë kryerjes së kundërvajtjes
dhe i cili ka vazhduar me kryerjen e asaj
kundërvajtje.
2

A është vozitësi i obliguar që menjëherë të veproj sipas
27. urdhërit të personit të autorizuar dhe mundësoj kryerjen e

kontrollit teknik?
a) Po.
b) Po, vetëm nëse automjeti nuk është i ngarkuar.
c) Jo, nëse për automjetin ekziston vërtetimi mbi
rregullsinë teknike.

28. Shpenzimet e kontrollit teknik i bartë:

a) pronari, gjegjësisht shfrytëzuesi i automjetit, pa
marrë parasysh gjendjen faktike të rregullsisë
teknike,
b) organi i të cilit personit zyrtarë e ka rekomanduar
automjetin në kontrollin teknik, pa marrë parasysh
gjendjen faktike të rregullsisë teknike,
c) pronari, gjegjësisht shfrytëzuesi i automjetit vetëm
kur në kontrollin teknik është konstatuar
parregullsia teknike e automjetit.

Vozitësi i cili është kapur gjatë kryerjes së kundërvajtjes
dhe i cili synon që dhe më tej të kryej kundërvajtje,
23.
gjegjësisht i cili ka vazhduar me kryerjen e asaj
kundëervajtje mund të jetë i ndaluar më së gjati 24 orë:
a) vetëm nëse kundërvajtja është kryer nën ndikimin e
alkoolit,
b) vetëm nëse nuk mund menjëherë ti sillet organit
kompetent për kundërvajtje,
c) nëse me kundërvajtje është shkaktuar rreziku për
pjesmarrësit tjerë në komunikacion.
2
24.

29.
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Automjeti mund të rekomandohet në kontrollimin teknik
kur:
a) punonjësi policor dyshon në rregullsinë teknike të
automjetit,
b) automjeti është i larguar nga komunikacioni për
shkak të parregullsive teknike,
c) në automjetin i cili ka marrë pjesë në fatkeqësi në
komunikacion janë të dëmtuar lidhjet vitale dhe
pajisjet e rëndesishme për pjesmarrje të sigurt të
automjetit në komunikacion.
2

25. Kontrollimi teknik i automjetit:

a) mund të bëhet në objektin për kryerjen e kontrollit
teknik të cilin e zgjedh vozitësi,
b) mund të bëhet vetëm në objektin për kryerjen e
kontrollit teknik të cilin e përcakton punonjësi i
policisë,
c) duhet të bëhet në objektin për kryerjen e kontrollit
teknik në të cilin është bërë kontrolli i fundit teknik
i automjetit.
26.

2

30.
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Vozitësi i automjetit i cili është i rekomanduar për
kontrollin teknik është i obliguar që:
a) menjëherë të veproj sipas urdhërit të personit të
autorizuar dhe të mundësoj kryerjen e kontrollit
teknik vetëm nëse automjeti ka marrë pjesë në
fatkeqësi komunikacioni,
b) menjëherë të veproj sipas urdhërit të personit të
autorizuar dhe të mundësoj kryerjen e kontrollit
teknik,
c) të mundësoj kryerjen e kontrollit teknik më së voni
deri në skadimin e afatit prej 24 orëve prej
rekomandimit.
2

2

Automjeti mund të dërgohet për matjen e ngarkesës
boshtore kur:
a) punonjësi policor dyshon se automjeti nuk i
përmbushë kushtet e parapara në aspektin e
ngarksës boshtore dhe peshës së përgjithshme të
automjetit,
b) automjeti është larguar nga komunikacioni për
shkak të parregullsisë teknike,
c) automjeti transportues i ngarkuar ka marrë pjesë në
fatkeqësi komunikacioni gjatë së cilës janë dëmtuar
lidhjet vitale dhe pajisjet kryesore për pjesmarrje të
sigurtë në komunikacion në rrugë.
2

Vozitësi automjetit i cili është dërguar për matje të
ngarkesës boshtore është i obliguar që:
a) menjëherë të veproj sipas urdhëresës së personit të
autorizuar dhe mundësoj matjen e ngarkesës
boshtore vetëm nëse automjeti ka marrë pjesë në
fatkeqësi komunikacioni,
b) menjëherë të veproj sipas urdhëresës së personit
zyrtar dhe mundësoj matjen e ngarkesës boshtore,
c) të mundësoj matjen e ngarkesës boshtore më së
voni deri tek skadimi i afait prej 24 orëve nga koha
kur është dërguar.
2

A është vozitësi i obliguar që menjëherë të veproj sipas
31. urdhëresës së personit të autorizuar dhe mundësoj matjen e

B
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F

ngarkesës boshtore, gjegjësisht masës së tërsishme?
a) Po, vetëm nëse është fjala për mjetin transportues
apo bashkangjitës të stërngarkuar.
b) Jo, nëse vozitesi posedon dokumentin nga i cili
mund të vërtetohet pesha e barrës në automjet.
c) Po.
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32. Shpenzimet e matjes së ngarkesës boshtore i bartë:
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33.

34.
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a) pronari, gjegjësisht shfrytëzusi i automjetit pa
marrë parasysh prej vlerës së matjes,
b) organi, personi zyrtar i cili ka rekomanduar
automjetin në matje, pa marrë parasysh vlerën e
matjes,
c) pronari, gjegjësisht shfrytëzuesi i automjetit, vetëm
atëherë kur me anë të matjes është konstatuar se
automjeti nuk i permbush kriteret e parashtruara në
aspektin e ngarkesës boshtore, gjegjësisht peshës së
tërësishme të automjetit.

36.

B
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Nga komunikacioni do të largohet automjeti tek i cili:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) pajisjet teknike për drejtim dhe për ndalje nuk janë
në rregull teknikisht,
b) i cili gjatë kontrollit teknik është shpallur jo i
rregullt, pa marrë parasysh në shkallën e vërtetuar
të parregullsisë së automjetit,
c) pajisjet teknikisht nuk janë në rregull, kështu që
mund të kërcënoj sigurinë për komunikacionin dhe
mjedisin jetsorë,
d) barra në gjendje të shpërndarë nuk është mbuluar.
2

Nga komunikacioni do të largohet automjeti:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) i cili është ngarkuar jashtë kapacitetit të vet për më
shumë se 5%,
b) i cili në afatin e paraparë nuk është nënshtruar
kontrollit të rregullt teknik 6 mujorë,
c) i cili ka të vendosur, të shënuar ose të përforcuar
barrën në mënyrë jo të rregullt,
d) në hapësirën për bartjen e mallit transportohen
personat.

Nga komunikacioni do të largohet automjeti:
35.
(Rretho dy përgjigje të sakta)
B a) tek i cili tërheqja bëhet në mënyrën jo të rregullt,
C b) me anë të cilit bëhet transporti jo i zakonshëm nëse
nuk është e përcaktuar drita rrotulluese, gjegjësisht
D
vezulluese me ngjyrë të kaltërt,
F
c) i cili në mënyrë jo të rregullt tërheq automjetin
tjeter,
d) me anë të cilit bartja jo e zakonshme nuk bëhet në
përputhshmëri me kriteret e shënuara në lejen për
qarkullim të jashtëzakonshëm.

37.

Nga komunikacioni do të largohet automjeti:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) i cili nuk i përmbush kriteret e parashtruara në
aspektin e dimensioneve, pesha maksimale e
përgjithshme e lejuar apo ngarkesës boshtore dhe
nuk posedon lejen për transport jo të zakonshëm,
b) tek i cili pesha maksimale e lejuar është më e
madhe se pesha e tërësishme e lejuar,
c) tek i cili barra në anën e përparme kalon pikën më
të largët deri 1 m dhe nuk posedon lejen për
transport të jashtëzakonshëm,
d) tek i cili masa maksimale e lejuar është më e
madhe se pesha e tërësishme e automjetit,
e) i cili me ngarkesën tejkalon dimensionet e lejuara
(gjatësin, gjërësin dhe lartësin) për llojet e caktuara
të automjeteve, dhe nuk ka lejën për transport të
jashtëzakonshëm.

2

Nga komunikacioni do të largohet automjeti:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) i cili në kundërshtimin me rregullat i ka të
instaluara dritën e gjelbërt rrotulluese apo
vezulluese,
b) i cili në kundërshtimin me rregullat i ka të
instaluara pajisjet për dhënjen e shenjave të veçanta
të zëshme dhe të ndritëshme, ndërsa vozitësi këto
pajisje nuk i heq në afatin të cilin ia ka caktuar
punonjësi policor,
c) i cili në vend të tabelave të regjistrimit ka tabela jo
të rregullta,
d) në të cilin tabelat e regjistrimit nuk janë të
vendosura në mënyrë të rregullt.

2

Nëse vozitësi i automjetit i cili lëviz në rrugë në të cilën
lëvizja e atij automjeti nuk është e lejuar, nuk vepron sipas
38.
urdhëresës që menjëherë me anë të rrugës më të shkurt ta
lëshojë këtë rrugë:
a) automjeti duhet të largohet nga komunikacioni,
b) vozitësi do të përjashtohet nga komunikacioni,
c) vozitësi do të sillet tek organi kompetent për
kundërvajtje.
2

2

39.

2

Nga komunikacioni do të largohet automjeti:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) tek i cili etiketa regjistruese nuk është vënë në
mënyrën e duhur,
b) i cili nuk është i regjistruar në regjistrin personal të
automjeteve,
c) për të cilin ekziston detyrimi për të shënuar me
shenja të automjeteve të ngadalshme, të gjata dhe
të rënda, ndërsa nuk i posedon këto shenja,
d) tek i cili etiketës regjistruese, gjegjësisht vërtetimit
për shfrytëzimin e tabelave të përkohëshme i ka
skaduar afati.
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40.

41.

42.

43.

Nga komunikacioni do të largohet automjeti:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) i cili nuk i është nënshtruar kontrollit teknik në të
cilin është i rekomanduar,
b) i cili nuk i është nënshtruar kontrollit teknik 6
mujor,
c) i cili nuk i është nënshtruar matjes së ngarkesës
boshtore, gjegjësisht peshës së përgjithshme në të
cilin është i rekomanduar,
d) i cili nuk posedon çertifikatë valide për rregullsinë
e tahografit.
Nga komunikacioni do të largohet automjeti:
(Rretho dy përgjigje të sakta)
a) i cili nuk është nënshtruar në afatin e caktuar
kontrollit periodik të pajisjeve për repartin e
autmjetit në gas,
b) i cili është prodhuar individualisht ose modifikuar,
ndërsa nuk i është bërë testimi dhe nuk i është
lëshuar çertifikata e testimit,
c) i cili merr pjesë në komunikacion gjatë kohës sa
zgjat ndalesa,
d) me të cilin bartet numri më i madh i personave nga
numri i cili është i shënuar në lejen e qarkullimit.

Nëse shkaku për largimin e automjetit në pjesën e rrugës
46. ku ai do të pengoj, gjegjësisht kërcënoj sigurinë në

komunikacion:
a) vozitësi do të urdhërohet që automjetin ta shënojë
në mënyrë të rregullt,
b) vozitësi do të urdhërohet ta heq automjetin nën
përcjelljen e punonjësit të policisë, deri tek vendi
më i afërt ku është e mundur dalja,
c) vozitësit do ti lejohet ta vazhdoj lëvizjen deri tek
vendi ku mund të eleminoj shkaqet e largimit nga
komunikacioni.

2

2

47. Largimi i automjeti nga komunikacioni zgjatë:

a) deri tek ndërprerja e shkakut për largim,
b) më së gjati 24 orë,
c) për sa kohë, sipas vlerësimit të punonjësit të
policisë duhet të eliminohen shkaqet e largimit.

2

Kontrollimi teknik i jashtëzakonshëm i automjetit, i cili
i larguar nga komunikacioni për shkak të
parregullsive teknike gjatë kontrollimit teknik kryhet:
a) në objektin për kryerjen e kontrollit teknik të
automjeteve të cilin e zgjedh vozitësi i automjetit,
b) sipas rregullit në objektin për kryerjen e kontrollit
teknik të automjeteve në të cilin është kryer
kontrollimi teknik,
c) në objektin për kryerjen e kontrollimit teknik të
automjeteve të cilin e përcakton punonjësi i
policisë i cili e ka larguar automjetin.
2

48. është

2

Kur automjeti është larguar nga komunikacioni shpenzimet
e sigurisë së autmjetit, dhe vendosjes së udhëtarve i bartë:
a) pronari, gjegjësisht shfrytëzuesi i automjetit,
b) organi i të cilit punonjësi ka urdhëruar largimin e
automjetit,
c) pronari, gjegjësisht shfrytëzuesi i automjetit vetëm
në rastin kur largimi ka zgjatur më shumë se 24
orë.
2

Kontrolli teknik i jashtëzakonshëm i automjetit, i cili është
49. larguar nga komunikacioni për shkak të parregullsive

teknike gjatë kontrollit teknik mund të:
a) kryhet edhe në objektin tjetër për kryerjen e
kontrollit teknik të automjeteve kur atë e lejon
organi të cilit punonjësi e ka çuar automjetin në
kontrollin teknik,
b) duhet patjetër te kryhet vetëm në objektin ku është
kryer kontrolli teknik i automjetit,
c) mund të kryhet në cilin do objekt për kryerjen e
kontrollit teknik të automjeteve.

Nëse automjeti lëviz në rrugën në të cilën lëvizja e atij
automjeti nuk është e lejuar:
a) automjeti do të largohet nga komunikacioni,
b) vozitësi do të urdhërohet që menjëherë rrugës më të
shkurtë ta lëshoj këtë rrugë,
c) vozitësit do ti lejohet ta vazhdoj lëvizjen e asaj
rruge pas sanksionimit për sjellje të pa rregullt.
2

2

Nëse vozitësi i automjetit nuk vepron sipas urdhëresës që ti
përdorë pajisjet e dimrit gjegjësisht zinxhirët e borës:
a) vozitësi do të përjashtohet nga komunikacioni,
b) automjeti përkohësisht do të konfiskohet,
c) automjeti do të largohet nga komunikacioni,
gjegjësisht sipas mundësisë, vozitësi do të dërgohet
në rrugë në të cilën përdorimi i pajisjeve dimërore
nuk është i obliguar.
2

50. Vozitësit të automjetit që është larguar nga komunikacioni:

Nëse vozitësi i automjetit i cili lëviz në rrugë në të cilën
përodorimi i pajisjeve të dimrit ështe i obliguar, dhe të
45.
njejtat nuk i përdor, dhe me këtë kërcënon apo mund të
kërcënoj qarkullimin e sigurt në komunikacion:
B a) automjeti do të largohet nga komunikacioni,
C b) vozitësi do të urdhërohet ti përdorë pajisjet
dimërore, gjegjësisht zinxhirët e borës,
D
c) vozitësit do të i lejohet lëvizja asaj rruge pas
sanksionimit për sjellje të pa rregullt.
2

51. komunikacioni, punonjësit të policisë nuk ia dorëzon

44.

B
C
D

a) do ti mirret leja e qarkullimit duke iu lëshuar
vërtetimi për marrje,
b) do ti mirret patent shoferi duke iu lëshuar vërtetimi
për marrje,
c) do ti mirren tabelat e regjistrimit duke iu lëshuar
vërtetimi për marrje.

2

Nëse vozitësi i automjetit, i cili është larguar nga
tabelat e regjistrimit:
a) vozitësi do të sillet në organin kompetent për
kundërvajtje dhe do të jetë i angazhuar personi
zyrtar që me shpenzimet e vozitësit, ti heq tabelat e
regjistrimit,
b) pronari, gjegjësisht shfrytëzuesit të automjetit do të
i mirren çelësat e automjetit,
c) automjeti përkohesisht do të konfiskohet.
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52.

53.

B
C
D
F

54.

Vozitësit të automjetit të larguar nga komunikacioni do ti
kthehen tabelat e regjistrimit:
a) pas 24 orëve nga momenti i largimit të automjetit
nga komunikacioni,
b) kur të vërtetohet se kanë pushuar shkaqet për të
cilat automjeti është larguar,
c) pas 24 orëve, e më së voni në afat prej 3 ditësh nga
momenti kur automjeti është larguar nga
komunikacioni.
2

Kur me anë te video mbikqyrjes apo foto shënimeve
vërtetohet se automjeti është parkuar në kundërshtim me
57.
rregullat do të mirret vendimi në formë elektronike me të
cilin urdhërohet largimi i automjetit:
a) në afatin i cili nuk mund të jetë më i shkurt se 15
min. ndërsa punonjësi policor e vë në vendin e
dukshëm të automjetit njoftimin mbi vendimin e
marrë,
b) në afatin i cili nuk mund të jetë më i shkurt se 3
min. ndërsa personi që e largon autmjetin e vë në
vend të dukshëm të automjetit njoftimin mbi
vendimin e marrë,
c) në afatin i cili nuk mund të jetë më i shkurt se 10
min. ndërsa punonjësi policor e vë në vendin e
dukshëm të automjetit njoftimin mbi vendimin e
marrë.
2

Nëse pas automjetit apo grup automjeteve, për shkak të
vozitjes së ngadalshme është krijuar kolona e automjeteve:
a) automjeti apo grup i automjeteve do të largohen
nga komunikacioni,
b) lëvizja e automjetit apo grupit të automjeteve mund
përkohësisht të ndalohen, më së gjati deri 30 min,
c) automjeti apo grup i automjeteve do të largohen
nga komunikacioni dhe do ti mirren lejet e
qarkullimit deri sa të ekzistojnë shkaqet për largim
nga komunikacioni.
2

Nëse vozitësi, në afatin e përcaktuar me vendim, nuk e
58. largon automjetin të cilin e ka parkuar apo ndalur në

kundërshtim me rregullat:
a) automjeti do të largohet në vendin e caktuar, me
shpenzimet e vozitësit apo pronarit, gjegjësisht
shfrytëzuesit të automjetit,
b) automjeti do të largohet në vend të caktuar, me
shpenzimet e organit që ka urdhëruar largimin e
automjetit,
c) nuk do ti mundësohet largimi i automjetit deri sa
vozitësi nuk paguan dënimin në të holla për këtë
kundërvajtje.

Dokumenti me anë të cilit mund të dokumentohet
kundërvajtja dhe deliktet mund përkohësisht të mirret:
a) deri në mbarimin e procedurës,
b) vetëm me pëlqimin e pronarit, gjegjësisht
shfrytëzuesit të automjetit,
c) më së gjati 24 orë.
2

2

59. Automjeti i parkuar sipas rregullave në vend parkim:
55.

56.

a) nuk mund të largohet,
b) mund të largohet nëse nuk e ka paguar parkimin,
c) mund të largohet nëse është i braktisur dhe nuk
është i regjistruar.

Vozitësit të automjetit i cili ka parkuar automjetin apo ka
ndaluar në kundërshtim me rregullat do të:
a) i dorzohet vendimi për largimin e automjetit,
b) urdhërohet që menjëherë ta largoj automjetin, nën
kërcënimin e vendimit të detyrueshëm,
c) urdhërohet ta largoj automjetin në afatin i cili nuk
mund të jetë më i gjatë se 15 min, nën kërcënimin e
vendimit të detyrueshëm.
2

60.

Kur automjeti është i parkuar në kundërshtim me rregullat,
ndërsa vozitësi nuk është prezent:
a) automjeti menjëherë do të largohet,
b) do të mirret vendimi në formë të shkruar me anë të
cilit urdhërohet largimi i automjetit në afat që nuk
mund të jetë më i shkurt se 15 min. dhe një kopje e
vendimit do të vendoset në vend të dukshëm në
automjet,
c) do të mirret vendimi në formë të shkruar me anë të
cilit urdhërohet largimi i automjetit në afat që nuk
mund të jetë më i shkurt se 3 min. dhe një kopje e
vendimit do të vendoset në vend të dukshëm në
automjet.
2

61.

Përgjegjësinë për dëmin e shkaktuar prej fillimit të largimit
deri te marrja e automjetit e bartë:
a) organi i cili ka urdhëruar largimin,
b) vozitësi, pronari, gjegjësisht shfrytëzuesi i
automjetit,
c) personi juridik, gjegjësisht ndërmarrësi, të cilit i
është besuar largimi i automjetit.
2

Nëse vozitësi paraqitet në vendin nga i cili largohet
automjeti i parkuar gabimisht:
a) largimi do të ndërpritet nëse vozitësi pranon ta
largoj automjetin ku ai bartë shpenzimet e punëve
të ndërmarra paraprakisht,
b) largimi do të nërpritet nëse vozitësi pranon ti bartë
shpenzimet sikur automjeti të jetë i larguar,
c) largimi patjetër duhet të bëhet.
2

REPUBLIKA E SERBISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME – ADMINISTRATA E POLICISË SË KOMUNIKACIONIT

6

2

