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Sipas nenit 12, të Ligjit për Vetqeverisjen Lokale nr.03/L-040,Ligjit nr.03/L-049 për
financat e Pushtetit Lokal, Ligjin për tregtin e mbrendëshme nr.2004/18,Ligjin për
inspeksionin e tregut nr.02/L-1,Ligjin për veprimtarin hotelere dhe turistike
nr.2004/16,Ligjin për mbrojtjen e konsumatorit nr.2004/17,Ligjin për inspeksionin
sanitar dhe Udhëzimit Administrativ nr.06/2008-MSHP,për Tarifat e sherbimeve dhe
të produkteve katastrale të ofruara nga zyrat katastrale komunale dhe kompanit
gjeodete të licencuara, dhe Udhëzimit Administrativ të AKK 2006/01 për Zbatimin e
Ligjit mbi Themelimin e Regjistrimit për të Drejtat në Pronën së Paluajtshme, Ligjit
për Ndërtim 2004/15 ,Rregullorës mbi kriteret dhe lartësinë e kompenzimit për
rregullimin e tokës ndërtimore nr.01-402/05 të dt.30.06.2005,Ligji mbi tokat
bujqësore nr:02/L-26 ,neni 79 të Statutit të Komunës së Obiliqit si dhe Udhëzimit
Administrativ nr.MAPL 2007/03 ,Marrëveshjes së mirëkuptimit për pagesën
engarkesës vjetore komunale për automjetet e regjistruara në teritorin e komunës
nr.43-243 të datës 05.04.2007, me qëllim të përcaktimit dhe sqarimit të burimeve të të
hyrave vetanake në bazë të përgjegjësive, për sigurimin dhe kryerjen e shërbimeve
komunale ,Kuvendi Komunal i Obiliq-it në seancën e mbajtur më 25.02.2009
aprovon këtë :
RR E G U LLO RE
PËR TARIFA DHE NGARKESA KOMUNALE
I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1
Me këtë Rregullore përcaktohen kriteret mbi obliguesin, lartësinë, mënyrën e ngarkesësllogaritjes, mënyrën e arkëtimit, afatin e pagesës, mbikqyrjen inspektuese, evidentimin,
dispozitat ndëshkuese, si dhe ankesat në ngarkesat e parapara në vazhdim të kësaj
Rregulloreje.
Neni 2
Bartës të obligimeve janë personat fizikë dhe juridikë
2.1. Personat, të cilët paraqesin kërkesë për çertifikata të ndryshme, vërtetime apo
deklarata të cilat lëshohen nga drejtoritë komunale.
2.2. Personat juridikë dhe fizikë, të cilët bëjnë procesimin e kërkesave të tyre për
Leje Pune në Biznes.
2.3. Personat/Subjekte afariste dhe profesionalistët që kërkojnë marrjen e pëlqimit nga
Drejtoria përkatëse për Leje pune në biznesi dhe leje të tjera specifike.
2.4. Personat/Subjekte afariste që kërkojnë marrjen e lejes për mjetet motorike.
2.5. Persona te të cilët bartet prona përmes transakcioneve.
2.6. Personat të cilët janë shfrytëzues të përkohshëm të tokës dhe pronës me ndërtime dhe
pa ndërtime.
2.7. Subjektet apo personat të cilët organizojnë manifestime sportive dhe kulturore
2.8. Subjekti fizik apo juridik për ndërtimin e ndërtesave individuale banesore,
banesave kolektive dhe hapsirave afariste.
2.9. Subjektet apo personat tek të cilët kryhet inspektimi i përshkruar në tarifën
përkatëse.
2.10. Subjektet, të cilët mirren me shfrytëzimin e resurseve natyrore të parapara me
2

tarifën përkatëse .
2.11 Subjeket apo personat, të cilët paraqiten pronarë, mbajtës të shtazëve dhe
kafshëve të tjera përkëdhelëse.
2.12. Subjektet apo personat, të cilët kërkojnë nga drejtoria gjeodete shërbime sipas
tarifës së përcaktuar.
2.13. Subjektet apo personat për shfrytëzimin e sipërfaqeve publike për biznese dhe
parkingje sipas tarifave përkatëse.
2.14 Subjektet apo përsonat juridik dhe fizik të cilët kanë pronë apo janë shfrytëzues
të pronës janë të obliguar ta paguajn Tatimin mbi pronën.
2.15 Subjektet apo përsonat juridik dhe fizik duhet ti nënshtrohen ligjit të
komunikacionit dhe të përgjigjen ndëshkimeve (gjobave)në trafik.
2.16. Subjektet apo personat, të cilët bëjnë ekspozimin publik të vitrinave reklamuese,
apo panove reklamuese, si dhe oganizimin e lojërave argëtuese të fatit dhe
lojërave automatike, si dhe rekuizitave të tjera sportive sipas tarifave përkatëse.
2.17.Personat që paraqesin kërkesë për caktimin e kushteve urbanistike – teknike,
2.18.Personat që paraqesin kërkesë për leje ndërtimore,
2.19.Personat që paraqesin kërkesë për leje përdorimi.
2.20 .Subjektet apo përsonat juridik dhe fizik për regjistrim apo riregjistrim të
automjeteve
2.21.Personat që paraqesin kërkesë për leje pune në afarizëm .
Neni 3.
Lartësia e shumës për kërkesë për dhënien e çertifikatës, deklaratës, vërtetimit, ushtrimin
e veprimtarive në biznese, rentave, qerasë–shfrytezimit te hapsirave komunale, lejeve
ndërtimore, kompenzimeve për inspektime, gjobave dhe pagesa të tjera, përcaktohen me
tarifa përkatëse, të cilat janë pjesë përbërëse te kësaj Rregulloreje.
Neni 4.
Tarifat e subjekteve caktohen sipas kësaj Rregulloreje, me aktvendime të drejtorateve
sipas kërkesave të paraqitura.
Në mbështetje të kësaj Rregulloreje, neni 4, drejtoratet përkatëse do të nxjerrin aktvendime për
kategoritë lidhur me caktimin e taksave vjetore sipas llojit të veprimtarisë për biznese, si dhe për
regjistrimin e transakcioneve të pronës, edhe në raste të tjera kur paraqitet nevoja.
Për ngarkesa të tjera obligimet llogariten dhe paguhen me rastin e dorëzimit të kërkesës
nga ana e subjekteve të ndryshme.
Neni 5.
Subjektet, tarifën e caktuar në bazë të vendimit përkatës, do ta paguajnë në afat prej 30
ditësh, nga dita e pranimit të aktvendimit.
Përjashtimisht nga alinea 1. e këtij neni, ngarkesat e caktuara për operimin e firmave dhe
të tatimit në pronën e qytetarëve dhe të personave juridikë, do të paguhen në 2 kiste të
barabarta dhe atë:
- Për subjekte afariste Kisti i parë deri më 15 maj
- dhe kisti i dytë deri më 15 nëntor të vitit paraprak
Neni 6.
Nëse obligimet e caktuara me vendim nuk paguhen brenda afatit të caktuar sipas nenit
paraprak, ndëshkimet do të aplikohen në bazë të nenit 15 të kësaj Rregulloreje.
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Neni 7.
Në rast të mospagesës së taksës, Komuna do të veprojë sipas dispozitave ligjore, duke
shfrytëzuar të drejtën e mbylljesë së subjekteve afariste dhe paraqitje në gjykatën
kompetente.
Neni 8.
Drejtoritë përkatëse komunale për ngarkesat dhe pagesat sipas kësaj Rregulloreje, do të
mbajnë evidenca në harmoni me dispozitat përkatëse ligjore.
Neni 9.
Për zbatimin e dispozitave të kësaj Rregulloreje, në kuader të autorizimeve të veta
kujdesen drejtoritë përkatëse.
Nëse gjatë punës së tyre, drejtoratet hasin në parregullësi, do të bëjnë përpjekje për t’i
evituar ato dhe do të bëjnë propozime përkatëse për eliminimin e këtyre parregullësive.
Këto punë, drejtoratet do t’i kryejnë përmes personave zyrtarë.
Neni 10.
Obliguesit duhet t’i paguajnë ngarkesat dhe taksat sipas Rregullores komunale në
llogaritë përkatëse të Komunës drejtpërsëdrejti në arkë deri në 10 € ndërsa përmes
bankave afariste në shumën mbi 10 € .
II.

ANKESAT DHE MBROJTJA GJYQËSORE

Neni 11.
Personi mund të bëj ankesë ndaj vendimit të lëshuar nga Komuna, nëse ai /ajo deklaron
se i janë shkelur të drejtat e tij. Procedura e ankesës duhet të jetë në pajtueshmëri me
procedurën e referuar në nenin 85 të Ligjit për vetëqeverisje lokale nr.03/L-040 .
Neni 12.
Ndaj vendimit përfundimtar të Komunës mund të ushtrohet ankesë Komisionit për
shqyrtimin e ankesave nga taksat ngarkesat e gjobat të Ministrisë së Ekonomisë e
Financave dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.
III.

DISPOZITAT NDËSHKUESE

Neni 13.
Të gjitha subjektet ekonomike, shfrytëzuesit e hapësirave publike dhe personat tjerë, të
cilët sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje janë obligues të ngarkesave të parapara,
obligohen që në afatin brenda 15 ditësh nga dita e publikimit të kësaj Rregulloreje të
bëjnë paraqitjen e obligimeve të tyre :
- kërkesën për lejen e punës (nëse me leje nuk disponon)
- të bëj kërkesen për marrjen e lejes për shfrytëzimin e hapësirave publike dhe
- të paraqes akte të tjera në pajtueshmëri me këtë Rregullore.
Neni 14
Nga dita e hyrjesë në fuqi të kësaj Rregullorje për 15 ditët vijuese nuk do të aplikohen
masat ndeshkuese .
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Neni 15.
Nëse personi nuk e përmbush obligimin gjatë afatit të caktuar me vendim, interesi prej 25
% për vit do të jetë i aplikueshëm. Sidoqoftë, shuma totale nuk do të tejkalojë 100% të
taksës së aplikuar.
Neni 16.
Personat juridikë apo fizikë, të cilët gjatë punëvë ndërtimore i kanë dëmtuar rrugët apo
hapësirat tjera publike, janë të obliguar të evitojnë dëmin e shkaktuar në afat mbrenda 5
ditësh e nëse këte nuk e bëjnë, gjobiten në shumën sipas dëmit të shkaktuar.

IV.

DISPOZITA KALIMTARE DHE E FUNDIT

Neni 17.
Pjesë përbërëse e kësaj Rregullore është pasqyra tabelare e tarifave dhe ngarkesave të
shprehura në EURO.
Neni 18.
Ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje pushon aplikimi i Rregullores nr.01-69/2007
të dt.31/06/2007 lidhur me taksat dhe ngarkesat komunale që kanë qenë në fuqi deri më
tani.
Neni 19.
Ndyshimet dhe plotësimet e kësaj Rregulloreje duhet të bëhen në mënyrë analoge sikurse
edhe vet Rregullorja e taksave ngarkesave dhe gjobave të Komunës së Obiliqit
Neni 20.
Kjo Rregullore hyn në fuqi 8 ditë nga dita e miratimit nga Kuvendi i Komunës.

Nr.__________________më ________________

Kryesuesi i Kuvendit
_______________________
Burim Gërguri
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PASQYRA TABELARE E TARIFAVE DHE NGARKESAVE TE
SHPREHURA NË EURO
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
01.1.8
01.1.9
01.1.10
01.1.11
01.1.12

Tarifat për lëshimin e dokumentacionit
Çertifikatë shtetësie .......................…………......................
Çertifikatë jete .................................... ……………………
Çertifikatë për lidhje martesore ......…………… …………
Për certifikatë të gjendjes martesore....……… …………....
Çertifikatë e lindjes ............................ ......……….….........
Çertifikatë martese...............………………………........
Çertifikatë vdekjeje……………………………………...
Çertifikatë e statusit martesore …….……………………..
Procedurë kurorëzimi ......................................................
Për ceremoni(celebrim) të martesës ....................................
Çertifikatë e vendbanimit ..................................................
Çertifikatat tjera .................................................................

1,00 €
1,00 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
2.00 €
10.00 €
2.00 €
1.00 €
1.00 €

Vërejtje: Tarifa paguhet me rastin e paraqitjes së kërkesës.
Pa dëshmi mbi pagesën e tarifës nuk mund të dorëzohet kërkesa për marrjen e dokumenti
01.2. NGARKESAT E NDRYSHME
01.2.1 Dhënja e çdo lloji të certifikatës në bazë të dy dëshmitarëve
01.2.2 Deklarata mbi bashkësinë familjare………
01.2.3 Legalizimi i fotokopjeve duke e krahasuar me dokumentin
origjinal(1 faqe me tekst )…………
01.2.4 Vërtetim për qendrim të përkohëshëm në Kosovë...................
01.2.5 Vërtetim mbi mjetet për jetesë………….................................
01.2.6 Vertetimet –kërkesat ........ .....................................................
01.2.7 Deklarata, apo vërtetimet tjera, si dhe certifikata mbi
gjendjen ekonomike etj.......................................

2.00 €
1.00 €
1.00 €
5.00 €
3,00 €
1,00 €
3,00 €

Vërejtje: Tarifa paguhet me rastin e paraqitjes së kërkesës.
Pa dëshmi mbi pagesën e tarifës nuk mund të dorëzohet dokumenti i kërkuar.
01.3 AKTVENDIMET E NDRYSHME
01.3.1 Ndrrimi dhe korigjimi i emrit personal............................

5,00 €

01.3.2

Regjistrimet nga bota e jashme.........................................

5,00 €

01.3.3

Regjistrimet e mëvonëshme përmes bordit.......................

5,00 €

Vërejtje: Tarifa paguhet me rastin e paraqitjes së kërkesës.
Pa dëshmi mbi pagesën e tarifës nuk mund të dorëzohet dokumenti i kërkuar.
Nga të gjitha tarifat dhe ngarkesat e latrë përmendura më dëshim përkatëse
lirohen :
- Familjet e dëshmorëve të UÇK-së
- Invalidet e UÇK-së
- Veteranët e UÇK-së dhe
- Ish të burgosurit politik
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02.00 TARIFAT KOMUNALE VJETORE PËR USHTRIM TË VEPRIMTARIVE NË BIZNES

Shifra
e vep.
10.10
40.10
/
14.11
26.40
28.52
40.20
15.61
26.63
28.12
64.20
65.12
/
/
92.71
51.33
51.19
51.38
52.11
52.11
52.11
50.50
50.50
50.50
50.10
50.10
50.30
51.15
51.53
51.46
51.41
51.31
51.32
55.10
55.11
55.30
60.23
63.30
26.70
74.84
01.40

Caktohet taksa vjetore sipas llojit të veprimtarisë
Emertimi i veprimtarive
Nxjerrja dhe përpunimi i qymyrit
Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike
Deponit regjionale të mbeturinave
Nxjerrja e gurit(gurthyesit)
Prodhimi i tullave,tjegullave etj.nga balta(te pjekura)
Punime te përgjithëshme mekanike
Prodhimi i gazit ,shperndarja e kanalizuar e lendëve djegëse
Fabrikimi i miellit(mullinjet )
Prodhimi i betonit të gatshëm për ndertim
Prodhimi i armaturave,dritarëve ,portave metalike e të ngjashme
Telekomunikimet (Posta-telefoni)
Ndermjetsimet monetare (bankat)
Ndërmarrjet private (shoqëri aksionare ) sh.a
Ndërmarrjet publike(shoqëri me përgjegjësi të kufizuara ) sh.p.k
Bastoret
Tregtia me shumicë sh.a.
Tregtia me shumicë sh.p.k.
Tregtia me shumicë e mallrave të tjera ushqimore
Hipermarketet
Supermarketet
Minimarketet
Tregtia me shumicë me karborante dhe lubrifikante(deponit)
Tregtia me pakicë me karborante dhe lubrifikante
Tregtia me pakicë e karborantëve (me dy automate)
Tregtia e automjeteve motorike
Tregtia e automjeteve të vjetra motorike
Tregtia e pjesëve dhe mjeteve motorike
Tregtia me shumicë e mobileve
Tregtia me shumicë e drurit,materialit ndertimor dhe pajisjet sanitare
Tregtia me shumicë e produkteve farmaceotike
Tregtia me shumicë e tekstilit
Tregtia me shumicë e pemëve dhe perimeve
Tregtia me shumicë e mishiti dhe produkteve të mishit
Hotelet
Motelet
Restaurantet
Transporti tjeter tokësor i udhëtarëve
Veprimtaritë e agjencive të udhëtimit dhe turizmit
Thyerja e gurit,dhënja e formës dhe finisimi
Rregullimi dhe montimi i taksimetrave të automjeteve
Koperativat bujqësore sh.p.k.

Vlera në
euro
20.000.00 €
15.000.00 €
10.000.00 €
2.000.00 €
2.000.00 €
2.000.00 €
2.000.00 €
400.00 €
1.000.00 €
800.00 €
1.000.00 €
1.000.00 €
1.000.00 €
1.000.00 €
500.00 €
800.00 €
800.00 €
500.00 €
500.00 €
400.00 €
200.00 €
1.200.00 €
800.00 €
500.00 €
500.00 €
300.00 €
300.00 €
500.00 €
300.00 €
300.00 €
300.00 €
300.00 €
300.00 €
800.00 €
600.00 €
400.00 €
300.00 €
400.00 €
300.00 €
300.00 €
300.00 €

Njësitë afariste të ndërmarrjeve sipas tarifës 02.00 paguajnë 30% nga tarifa bazë.
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Tarifa vjetore për veprimtarit profesionale
Shoqërit afariste të cilat Licencohen nga Ministrit përkatëse .
50.50 Tregtia e karburanteve
51.46 Barnatoret me shumicë
52.30 Barnatoret me pakicë
55.11 Hotelet
55.11.a Motelet
65.11 Bankat
66.03 Kompanit që merren me sigurimin e objekteve
85.11 Ordinancat shëndetesore
85.13 Veprimtarit e praktikës stomatologjike
74.20 Ndermarrjet projektuese(profesionale)
45.40 Ndermarrjet ndertimore me punetë perfundimtare në ndertimtari
74.11 Avokatet
74.30 Kontrollimi teknik i automjeteve
74.12 Kontabilistet
80.41 Veprimtarit e shkollave për shofer
80.10 Arsimi parashkollorë dhe fillor
/
OJQ- të me karakter profiti (fitimi)

Caktohet tarifa vjetore e tregtisë me pakicë
52.11 Tregtia me pakicë e ushqimit pijeve dhe duhanit
52.41 Tregtia me pakicë e tekstilit
52.42 Tregtia me pakicë e veshjeve
52.48 Tregtia me pakicë e mobileve
52.21 Tregtia me pakicë e pemëve dhe perimeve
52.48 Tregtia me pakicë e aparateve elektrike
51.21 Barnatoret bujqësore
52.48 Veprimtarit e argjentarëve ,artarëve
52.48 Tregtia me pakicë e artikujve të sportit
52.47 Tregtia me pakicë e librave,fletoreve etj.
52.12 Tregtia me pakicë e artikujve të përzier deri në 1.30 €
52.46 Tregtia me pakicë e ngjyrave dhe llaqeve
52.48 Tregtia me pakicë e artikujve të imët metalik dhe materialit instalues
52.42 Tregtia me pakicë e perdeve
52.31 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetik
52.11 Tregtia me pakicë e pjesëve te automjeteve
28.51 Teneqepunues
93.05 Gomister
52.22 Mishtoret
52.48 Tregtia me pakicë e produkteve tjera të cilat nuk janë cekur më lartë
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800.00 €
500.00 €
300.00 €
800.00 €
600.00 €
1000.00 €
1.000.00 €
200.00 €
200.00 €
300.00 €
200.00 €
200.00 €
300.00 €
150.00 €
150.00 €
150.00 €
150.00€

200.00 €
200.00 €
200.00 €
200.00 €
200.00 €
200.00 €
100.00 €
150.00 €
150.00 €
150.00 €
100.00 €
200.00 €
200.00 €
200.00 €
100.00 €
200.00 €
100.00 €
100.00 €
150.00 €
150.00 €

65.12
72.50
15.81
15.81
55.51
55.40
64.20
74.82
52.48
52.48
52.48
92.71
52.43
55.30
93.01
93.02
18.22
52.20
74.40
63.20
92.34
92.60
93.05
93.05
92.20
01.21
01.10
60.20
55.40

Njësit e ekspoziturës( brenda kompanisë)
Mirëmbajtja dhe riparimi i aparateve llogaritëse (kompjutereve)
Furrat e bukës
Burektoret
Gjellëtoret
Kaffe bar
Internet -kaffe
Veprimtarit e fotografimit
Tregtia me paikcë e luleve
Tregtia me pakicë e vikeokasetave CD
Tregtia me pakicë e artikujve të perdorurë
Bilardot
Tregtia dhe servisimi i aparateve kunde zjarrit
Qebaptoret
Larja dhe pastrimi kimik
Sallonet e ondulimit ,zbukurimit
Rrobaqepës ,sallon i nusërisë
Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve
Shitja në qoshqe (kiosk) deri në 6m²
Autoparkingjet
Lojrat per argetim te fëmijve
Veprimtarit tjera sportive verore
Këpucëtaret,farkataret
Autolarjet
Veprimtarit e radio,TV
Miniferma
Serat
Auto taxi
Kafiterit
Transfer parash (wester union)
Caktohet tarifa vjetore e veprimtarive tjera

100.00 €
100.00 €
150.00 €
150.00 €
150.00 €
150.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
150.00 €
70.00 €
70.00 €
70.00 €
100.00 €
70.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
70.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
70.00 €
150.00 €
150.00 €

Vërejtje: Nëse regjistrimi i subjektit afarist bëhet në gjashtëmujorin e parë të vitit
kalendarik paguhet ngarkesa për tërë vitin .
Nëse regjistrimi i subjektit afarist bëhet në gjashtëmujorin e dytë ngarkesa për atë vit
bëhet 50 % nga tarifa bazë .
Bizneset me orar të shkurtuar paguajn 50 % të tarifës vjetore.
Bizneset të cilat nuk punojnë janë të liruara nga tarifa por për këtë paraprakisht
të njoftojnë Drejtorin për Ekonomi ,Financa dhe Zhvillim.
Bizneset në zonat rurale(zona e- IV-) tarifa është 30% më e ulët se tarifa bazë .
Bizneset të cilat mirren me veprimtari bujqësore me karakter prodhues lirohen për 30 %
nga tarifa bazë .
02.9 KUNDERVAJTJET ADMINISTRATIVE DHE GJOBAT

Subjektet afariste që veprojn në kundershtim me dispozitat e Ligjit për inspeksionin e
tregut Ligji nr .02/L-1, Ligjin për tregtin e mbrendëshme Ligji nr. 2004/18 , Ligjin për
zejtari Ligji nr.2004/44 ,Ligjin për mbrojtjen e konsumatoreve Ligji nr.2004/17 ,Ligjin
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për veprimtarit hoteliere dhe turistike Ligji nr.2004/16 apo dispozitat të cilat nxjerren
nga këto Ligje ,inspektoret komunal mund të shqiptojnë gjoba bazuar në dispozitat
ndeshkuese të këtyre Ligjeve në fuqi.
03.0.0 TARIFA NË TRANSAKSION TË PRONËS PËR PARCELË (NJËSI BLERËSE)
03.1.1 Për parcelë-njësi.....................................................................................100.00 €
- Për njësi do të.ngarkohet çdo blerës veq e veq në kontrat të përbashkët ...........100.00 €
Vërejtje : Transakcionet, të cilat bëhen në trashigimi dhe dhurata në rendin e parë të
trashigimisë lirohen nga pagesa e taksës.Pa dëshmi mbi pagesën e taksës, sipas kësaj
tarife nuk mund të bëhet bartja e ndryshimeve në librat e drejtorisë përkatëse.
Tarifa paguhet me rastin e paraqitjes së kërkesës
04.0 NGARKESAT PËR DHËNJEN NË PËRDORIM TË PRONËS KOMUNALE
MBI SHFRYTËZIMIN E PËRKOHSHËM TË TOKËS

04.1.1 Toka me shfrytëzim të përkohshëm pa ndërtime plotësuese për kultivimin e
kulturave bujqësore caktohet :
Tarifa vjetore…………………………………………………………………………...150.00 € /ha

04.1.2 Tokat me shfrytëzim të përkohshëm me ndertime të objekteve për qëllim të
bizneseve prodhuese caktohet :
Tarifa vjetore ……………………………………………………………………………..0.02 € m²
04.1.3 Tokat me shfrytëzim të përkohshëm me ndertime të objekteve për qëllim të
bizneseve komerciale caktohet :
Zona e I –rë .................................................................
Zona e II –të ..............................................................
Zona e III –të ...............................................................
Zona e IV- të ................................................................

Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa

vjetore
vjetore
vjetore
vjetore

0.04 € m²
0.03 € m²
0.02 € m²
0.01 € m²

04.1.4 NGARKESAT NGA PRONA PËR SHFRYTËZIM AFAT SHKURTËR04.1.3.1 objektet ( zyra) në prone komunale tarifa mujore ……………………………..4.00 € m²
04.1.3.2 lokalet (afariste ) në prone të komunës tarifa mujore …… ………………… 4.00 € m²
04.1.3.3 dhënja në shfrytëzimi të banesave në pronë komunale tarifa mujore………… 0.10 € m²
05.00 NGARKESAT PËR SHFRYTËZIMIN E SIPËRFAQEVE PUBLIKE, DETYRIMI
BAZË ËSHTË PËR SHFRYTËZIMIN E m 2, SIPAS ZONAVE TË QYTETIT.

05.1.1. Vendosja e qoshqeve ( kiosqeve) dhe objekteve të tjera prej montazhi, në të cilat
kryhet veprimtaria ( tregti, hoteleri), tarifa mujore sipas zonave :
Zona e I-rë .....................................................................
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................
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tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

4.00 € / m²
3.00 € / m²
2.00 € / m²
2.00 € / m²

05.1.2 . Vendosja e pajimeve për akullore dhe pajimeve të ngjashme:
Tarifa mujore sipa zonave:
Zona e I-rë .....................................................................
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................

tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

4.00 €
3.00 €
2.00 €
2.00 €

5.1.3. Vendosja e stendave të hapura dhe lëvizëse për shitjen e librave joshkollor,
caktohet tarifa mujore sipas zonave :
Zona e I-rë .....................................................................
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................

tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

4.00 €
3.00 €
2.00 €
2.00 €

5.1.4. Shfrytëzimi i hapësirës para objektit, në të cilën kryhet veprimtaria tregtare tarifa
mujore sipas zonave
Zona e I-rë .....................................................................
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................

tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

2.00 € / m²
1.00 € / m²
0.50 € / m²
0.25 € / m²

5.1.5. Shfrytëzimi i hapësirës para objektit në të cilën kryhen shërbime hoteliere tarifa
vjetore sipas zonave :
Zona e I-rë .....................................................................
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................

tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

5.00 € / m²
4.00 € / m²
3.00 € / m²
2.00 € / m²

5.1.6. Për shfrytëzime të tjera të hapësirës publike, ekspozimi i mallit,ambalazhi caktohet
tarifa vjetore sipas zonave:
Zona e I-rë .....................................................................
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................

tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

10.00 € / m²
8.00 € / m²
5.00 € / m²
3.00 € / m²

5.1.7.Qeraja vjetore për garazha sipas standardeve e vendosur në pronë komunale
Tarifa vjetore………………………………………………………….............................120.00 €
5.1.8.Leja për vendosjen e transmetuesëve (antenave )me frekuenca të ndryshme,për
nevoja të telefonis mobile,fiks,TV etj.të ngjashme ,paguhet tarifa vjetore sipas
zonave(nga vlera e llogaritur e objektit)
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Zona e I-rë tarifë vjetore për m²...................................................................................30.00€
Zona e II-të tarifë vjetore për m²...................................................................................25.00€
Zona e III-të tarifë vjetore për m²..................................................................................20.00€
Zona e IV-të tarifë vjetore për m²..................................................................................15.00€

5.1.9 - EKSPOZIMI

PUBLIK I VITRINAVE REKLAMUESE

Sipërfaqe eksponuese e vitrinës, konsiderohet sipërfaqe në të cilën janë të
ekspozuara gjërat reklamuese. Ngarkesa paguhet për metër katror të sipërfaqes
së dukshme ku ekspozohet reklamimi.
Vendosja e vitrinave për ekspozimin e mallit jashtë lokalit afarist tarifa mujore
sipas zonave.
Zona e I-rë .....................................................................
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................

tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

10.00 € / m²
8.00 € / m²
5.00 € / m²
3.00 € / m²

Vërejtje : Ngarkesat sipas këtyre tarifave paguhen me rastin e marrjes së Lejës për
vendosje për të cilat merret pëlqimi nga Drejtoria për Planifikim,Rindërtim dhe Zhvillim
si dhe të bëhet kontrata përmes Kryetarit të Komunës dhe kompanive.
5.1.8

EKSPOZIMI I PANOVE REKLAMUESE DHE MURALEVE

Sipërfaqja eksponuse e panove reklamuese konsiderohet sipërfaqja në të cilën janë të
ekspozuara reklamat për biznes etj. Në qytet, apo jashtë qytetit dhe bri rrugës kryesore.
Pagesa bëhet për metër katror të sipërfaqes së dukshme nga rruga.
5.1.8.1 EKSPOZIMI I PANOVE REKLAMUESE DHE MURALEVE NË QYTET
Tarifa vjetore ..............................................................................................................30 .00 € m2
Panotë reklamuese me ndricim paguhen me tarifë të shtuar për 30 % , ndërsa reklamimi i
pijeve alkoolike dhe duhanit është e ndaluar .
5.1.8.2 EKSPOZIMI I PANOVE REKLAMUESE DHE MURALEVE JASHTË QYTETIT.
Tarifa vjetore …………………… .. … ………………………………………………..15 .00 € m2
Ngarkesat sipas kësaj tarife paguhen me rastin e marrjes së lejes për vendosjen e panove
reklamuese nga Drejtoria përkatëse, për aq kohë sa do të jenë të vendosura panotë
reklamuese.
Nëse shfrytëzimi reklamues bëhet më pak se 30 ditë, shtohet vlera për 50 %.
Nëse panoja është shumëkrahëshe, paguhet për çdo krah të dukshëm.
Organizatat që organizojnë manifestime për qëllime humanitare, nuk ngarkohen me
tarifat e theksuara më lartë.
5.1.8.3 – Ngarkesat për organizimin e lodrave argëtuese, të fatit dhe lodrave
argëtuese automatike të ndryshme, si dhe rekuizitave të tjera sportive,
paguhet ngarkesa mujore për çdo aparat sipas llojit.
5.1.8.4– Për mbajtjen e aparateve për lojëra fati që sjellin fitim në para:
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Tarifa mujore për m²……………………………..5 .00 €
5.1.8.5 – Për mbajtjën e aparateve për lojra argëtuese etj.
Tarifa mujore për m²…………………………….5 .00 €
5.1.8.6 Për tavolinë të bilardos:
Tarifa mujore për m²……………………………10 .00 €
5.1.8.7 Ngarkesa nga toka për shfrytëzim afat shkurtër kampingje,lojra etj
tarifa ditore…………………………………………….. ……………………………… 0.10 € m²
Vërejtje: Tarifa, sipas pikave të theksuara në këtë tarifë paguhen me rastin e dhënjës së
lejes nga drejtoria përkatëse.
NGA DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE GJOBAT
Kyçja pa leje në rrjetin e ujësjellësit
Personi fizik...............................................................................................................100.00 €
Personi juridik ...........................................................................................................200.00 €
Kyçja pa leje në rrjetin e kanalizimit publik
Personi fizik ................................................................................................................100.00€
Personi juridik.............................................................................................................200.00€
Derdhja e ujërave të zeza në hapësirën publike
Personi fizik ...............................................................................................................200.00 €
Personi juridik............................................................................................................400.00 €
Dëmtimi i rrugëve dhe trotuarëve gjatë kryerjes së punëve të ndryshme ndërtimore
Për 1m² dëmtim të asfaltit ............................................................................................50.00€
Për 1m² dëmtim të gurëve(bubëza ose pllaka)..............................................................30.00€
Për dëmtim të trotuarit (hapja e kanaleve në trotuar ) gjatë ditës.................................50.00€
Dëmtim i skajoreve në m gjatësi...................................................................................30.00€
Dëmtimi i rrigollave në m gjatësi..................................................................................30.00€
Personat fizik apo juridik të cilët gjatë punëve ndërtimore dëmtojnë rrugët hapësiratobjektet tjera publike,janë të obliguara t’i evitojnë dëmet e shkaktuara në afat prej 5
ditësh,njëkohësisht duhet të bëjnë kërkesën pranë K.K. dhe të marrin pëlqim,në të
kundertet gjobiten me shumën e cekur më lartë.
Hedhja e mbeturinave në hapësirat publike
Personi fizik................................................................................................................50.00 €
Personi juridik............................................................................................................100.00 €
Hedhja e mbeturinave jashtë vendeve të caktuara.....................................................100.00€
Keqperdorimi i ujit të pishëm
Personi fizik................................................................................................................50.00 €
Personi juridik............................................................................................................100.00 €
Hedhja e mbeturinave dhe materialeve jashtë deponisë së qytetit
Perso fizik .................................................................................................................150.00 €
Personi juridik ...........................................................................................................300.00 €
Shfrytëzimi pa leje i trotuareve dhe hapësirave tjera publike
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Vendosja e objekteve të vogla të përkohshëme-sezonale,lëvizëse ,aparate për
akullore,tavolina,gjenerator,objekte reklamuese etj)
Personi fizik..................................................................................................................50.00 €
Personi juridik ...........................................................................................................100.00 €
Objektet më të mëdha lëvizëse (gjenerator,kioskë,bankomatë,automjete për reklamim,luna
park etj )......................................................................................................................150.00€
Gërvishja,prerja,lakimi,ndotja ose dëmtimi në çfardo forme i objekteve me interes të
përgjithshëm siç janë:ndriçimi publik,shenjat e komunikacionit etj.
Dëmtimi i shtyllës ndriçuese(komplet)
Personi fizik................................................................................................................50.00 €
Personi juridik ...........................................................................................................100.00 €
Dëmtimi i bimëve dekorative nëpër parqe(këputja e luleve,gjetheve etj.)...................30.00 €
Dëmtimi i ulëseve dhe pjesëve përcjellëse të parqeve (ndotja,thyerja dhe dëmtime tjera)
......................................................................................................................................50.00 €
Dëmtimi i rrethojave për mbrojtjen e gjelbrimit për m................................................50.00 €
Kalimi shkelja me këmbë ose me automjet në sipërfaqe të gjelbëruara të parqeve dhe
hapësirave tjera të ndaluara publike
Personi fizik ...............................................................................................................50.00 €
Personi juridik...........................................................................................................100.00 €
Larja e veturave dhe automjeteve të tjera në trotuar dhe rrugë
Personi fizik .................................................................................................................30.00 €
Personi juridik..............................................................................................................60.00 €
Lejet për ndërhyrje në infrastrukturë dhe hapësirë tjetër publike
Leja për prerjen e asfaltit në rrugë dhe trotuar për m².................................................50.00 €
Leja për prerjen e rrugëve dhe trotuareve të pa asfaltuara,parqeve etj.për m².............25.00 €
06. 00
TARIFAT INSPEKTUESE
06.1.1
Inspektimi veterinar për kafshë të trasha, si p.sh. lopët, kuajt etj.
Tarifa ……………………………..........................................................................................5.00 €
06.1.2
Inspektimi veterinar për kafshë të imta, si p.sh. delet, dhitë, qentë, macat etj.
tarifa…………………………………................................................................................... 1.00 €
06.1.3
Vërtetim i lëshuar për kafshë të imëta nga stacioni i veterinës,
tarifa …………………………………………....................................................................1.00 €
06.1.4 Nga mjetet e mbledhura nga pika 06.1.1 dhe 06.1.2 veterinës i takojnë …...50 %
07.0.
PRANIMI TEKNIK I LOKALEVE AFARISTE
Tarifa për lokalin deri më 30 m2 ........................................................................................30.00 €
Tarifa për çdo m2 30 m² deri në 500m².................................................................................0.50 €
Tarifa mbi 500m² ...................................................................................................................0.30 €
Tarifa për dhënjen e pëlqimit për plotësimin e kushteve higjeniko-sanitare....................... 10.00 €
Tarifa për dhënjen e pëlqimit për mbrojtje kundër zjarrit.. .................................................10.00 €
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Vërejtje : Kjo tarifë aplikohet pasi subjekti kërkues paraqet dëshmin si : çertifikatën e
Biznesit të lëshuar nga MTI ,fletën poseduese apo kontratën me qera ,dëshmin e arsimit
përkatës (diplomat,çertifikatat etj.)
07.0.1

INSPEKTIMI PËR MBROJTJEN E KUSHTEVE HIGJENIKO-SANITARE

Tarifa për inspektim nga Inspeksioni sanitar .................................................................... 5.00 €
07.0.2

INSPEKTIMI I MBROJTJES KUNDËR ZJARRIT

Tarifa për inspektim nga mbrojtja kundër zjarrit .............. ......................................................5.00 €
Vërejtje: Të gjitha këto ngarkesa paguhen me rastin e inspektimit nga inspektoret
komunal më rastin kur pala merr procesverbalin .
08.00

NGARKESA PËR DEMOLIMIN E NDËRTIMIT TË PAAUTORIZUAR.

Tarifa…..........................….................................................................................................13.00 € m²
08.1.1

Ngarkesa për rregullimin e pronës pas demolimit të ndërtimit të
paautorizuar.

Tarifa……….........................................................................................................................8.00 € m²
Vërejtje: Nëse shpenzimet e demolimit nga pika 08.0.0 dhe 08.1.1 janë më të mëdha,
atëherë duhet të formohet komisioni për kalkulimin mbi shpenzimet e demolimit.
Shpenzimet e demolimit bien barrë e investitorit, i cili nuk ka patur leje për ndërtim nga
drejtoria e autorizuar komunale.
09. 00

SHËNDËRIMI I TOKËS BUJQËSORE NË TOKË NDËRTIMORE
( JOBUJQËSORE )

Tarifa për klasën e 1 deri 4…………………………………..…………………..............1.00 € /m2
Tarifa për klasën e 5 dhe 6 ……………………………………………………………. 0.75 € / m²
Tarifa për klasën e 7 dhe 8 …...……………………………………………….................0.50 € / m²
Vërejtje : Ndërrimi i përkohëshem i destinimit të tokës bujqësore do të jetë tarifa 20%
nga tarifat e destinimit të përherëshëm .
Kompetenca për marrjen e vendimit në ndrrimin e tokës bujqësore prej klasës së 1 deri 4
do të bëhet me Vendim të Kuvendit Komunal pas marrjes së pëlqimit nga Ministria .
Për klasën e 5 dhe 6 shëndrrimi bëhet në bashkpunim me bujqësin dhe planifikimin
,ndërsa për klasën e 7 dhe 8 përgjegjës është organi për bujqësi.
10. 0.0

NGARKESAT PËR SHFRYTËZIMIN E BURIMEVE NATYRORE

Tarifa për ton thëngjill linjit…..............................................................................................0.26 €
Tarifa për ton zhavor dhe guri i bluar ..……………………………………………………..1.00 €
Tarifa për ton për shfrytëzimin e dheut .……………………………………………………1.00 €
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11.0.0 TARIFAT- NGARKESAT E RILEVIMIT TË TOKËS DHE NGARKESAT TJERA
GJEODEZIKE

Çmimorja e shërbimeve komunale kadastrale
11.1.1

Ndërrimi i kulturave kadastrale

Ndërrimi I kulturës në një ngastër pa matje
për çdo ngastër tjetër që kufizohet me te

11.2.1

10.00 €
5.00 €

Ndarja e ngastrave:

Ndarja e një ngastre në dy pjesë me sipërfaqe deri në 0.50 ha
për çdo ndarje në pjesë tjetër
Ndarja e ngastrës në pjesë të përcaktuara më pare
Ndarja në më tepër se dy pjesë të përcaktuara më parë, për çdo pjesë tjetër
Ndarja e komplekseve me sipërfaqe prej 5 - 10 ha në dy pjesë
për çdo ndarje në pjesë tjetër
Ndarja e komplekseve me siperfaqe mbi 10 ha ne dy pjesë
për çdo ndarje në pjesë tjetër

11.3.1

50.00 €
25.00 €
80.00 €
40.00 €
200.00 €
100.00 €
500.00 €
200.00 €

Bashkimi i parcelave

Bashkimi i dy parcelave pa matje
për çdo parcelë tjetër në kufij

20.00 €
10.00 €

11.4.1 Matja e ndërtesave:
Matja për një ndërtes individuale për m² bazë gjeodozike
Për çdo ndertesë tjetër në të njejtën parcelë për m²
Ndërtesat banimi kolektiv për m²
Për çdo ndertes tjeter në te njejten parcelë për m²
Ndërtesa afariste për m²
Çdo ndertes tjeter në të njëjten parcelë për m²
Ndertesat banesore afariste për m²
Çdo ndertes tjeter në të njejten parcelë për m²
Ndertesë e Administrates Qeveritare dhe Publike për m²
Për çdo ndertes tjeter në të njejten parcelë për m²
Objekte për sport dhe rekreacion (stadiume ,halla sportive etj) për m²
Objektet kulturore dhe fetare për m²
Për çdo ndertes tjeter në të njejten parcelë për m²
11.5.1. Matjet e pjesëve të ndertesave
hapësirat banesore dhe përpilimi i skicave për m²
hapësirat afariste dhe përpilimi i skicës për m²
ndarja e hapësirave banesore dhe përpilimi i skicës për çdo pjesë për m²
ndarja e hapësirave afariste dhe përpilimi i skicës për çdo pjesë
11.6.1 Matjet e përqojave
Përqoja nëntokësore për metër gjatësi
Përqoja mbi tokësore për metër gjatësi
Objekte nëntokësore
Për çdo objekt tjeter
Tunelet për metër gjatësi

0.50 €
0.25 €
2.00 €
1.00 €
4 00 €
2.00 €
3.00 €
1.50 €
1.50 €
0.50 €
2.00 €
1.00 €
0.50 €
0.25 €
0.35 €
0.45 €
0.50 €
1.00 €
0.50 €
100.00 €
50.00 €
5.00 €

11.7.1 Përcaktimi i kufijve të parcelave
Për një parcelë me sipërfaqe gjerë në 0.50 ha
Për sipërfaqe prej 0.50 ha deri 1.00 ha
Për çdo ha tjetër mbi një hektar
Për parcelat urbane sipas planit urbanistik (pas marrjes së pëlqimit nga Drejtoria e
Urbanizmit )

11.8.1 Rirregullimi i kufijve të parcelave
Për një parcelë me siperfaqe gjerë 0.50 ha
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80.00 €
100.00 €
60.00 €
120.00 €
0.50 €
40.00 €

Për siperfaqe prej 0.50 ha deri më 1.00 ha
Për çdo hektar tjeter mbi 1 ha

50.00 €
30.00 €

11.9.1 Dhënia e dëshmive nga baza e të dhënave kadastrale
tekstuale apo grafike sipas kërkesave të palëve nga ZKK
Dhënia e vertetimeve të ndryshme

2.00 €
4.00 €

Çertifikata mbi pronën
Kopja e planit për një parcelë
Për çdo parcelë tjeter
Historiati për një parcelë

3.00 €
1.00 €
15.00 €

11.10.1 Punët e zyrës sipas kërkesës së palëve
Identifikimi i njësive kadastrale në terren –për njësi të kadastrave
Për çdo njësi tjeter në kufi
Kontrollimi dhe regjistrimi me regjister I të dhënave nga tereni për njësi të kadastrave

20.00 €
5.00 €
10.00 €

11.11.1 Punet e veqanta gjeodezike
Bartja në terren e të dhënave nga planet urbanistike për objekt individual për m² =
Bartja në terren e të dhënave nga planet urbanistike për objekte banimi kolektiv apo
afarist për m²

0.05 €
1.00 €

11.12.1 Baza gjeodezike
Pikat trigonometrike
1.Koordinatat Y,X ,
2.përshkrimi
pikat lidhëse
3.koordinatat Y,X
4.përshkrimi
pikat poligonale
5.koordinatat Y,X,Z

5.00 €

6.përshkrimi
pikë reper
7.koordinatat Y,X,Z

2.00 €
5.00 €

8. përshkrimi
pikat në linjë
9. koordinatat Y,X,Z
10. përshkrimi
pikat e detajit
11. koordinatat Y,X
12. vendosja e pikave triogonometrike

2.00 €
2.00 €

2.00 €
3.00 €
2.00 €
2.00 €

2.00 €
1.00 €
50.00 €

11.13.1 Punët në matje sipas kërkesave të posaçme:
Bartja e planeve urbanistike në terren - për një ngastër
Puna në zyte për ndarjen e ngastrës sipas planeve urbanistike - për një ngastër
Shënimi i vijës së rregullacionit të rrugës - për një metër

80.00 €
20.00 €
0.50 €

11.14.1 Shënimi i kufijve në terren me rastin e eksproprijimit:
Shënimi dhe matja e kufijve - për 1 metër gjatësi
11.15.1 Identifikimi i ngastrave dhe objekteve katastrale në zyre
Identifikimi I numrave të ngastrave dhe pronarëve për një ngastër
Për çdo ngastër tjetër plus
Identifikimi I një ngastre pa matje - për një ngastër
Identifikimi I një parcele - krahasimi i gjendjes së re me të vjetrën (në zyrë)
Palës i lëshohet konstatimi i ZKK-së.

0.80 €
10.00 €
5.00 €
30.00 €
15.00 €

11.16.1 Punët tjera gjeodezike:
Përpilimi i skicave për strukturën e banesës - ndërtesës
Matja e gypave, përçuesve elektrik dhe përçojave tjera - për një metër gjatësi
Koordinatat, lartësia mbidetare, përshkrimi i pozitës, çmimi për një pikë
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40.00 €
0.80 €
10.00 €

Vendosja e një pike gjeodezike (stacion I lirë)
Për çdo pik tjetër edhe nga

30.00 €
10.00 €

11.17.1 Kopja e planit kadastral me paraqitje vertikale:
për planin në shkallë 1:500
për planin në shkallë 1:1000
për planin në shkallë 1:2500
për planin në shkallë 1:5000

25.00 €
30.00 €
30.00 €
25.00 €

11.18.1Punët tjera sipas kërkesave të palëve të cilat nuk janë të përfshiera në pikat e
lartëshenuara.
Puna në zyrë për një orë
Puna në terren për një orë

10.00 €
30.00 €

11.19.1 Dokumentet tjera
Vërtetimet e ndryshme
Çertifikatat që Komuna nuk është e interesuar për blerjen e pronës

5.00 €
5.00 €

Për tarifat të cilat bien në kundërshtim me rregullativën e autoriteteve qendrore dhe të
tarifave te Agjencionit Kadastral të Kosovës, atëherë përdoren tarifat e Agjencionit
Kadastral dhe të autoriteteve qendrore.
Punët, të cilat janë në vëllime të mëdha dhe nuk mund të aplikohet kjo
Rregullore, shkohet në kontratë në mes të shërbimit tekniko-profesional dhe
drejtorit të këtij Drejtorati.
Për punët që kryhen jashtë sezonit të terrenit prej 15. tetorit deri më 15 mars të
vitit kalendarik, llogaritet shtesa në shërbime për shkak të kushteve të vështira në
teren prej 30 %.
Vërejtje: Taksat e përcaktuara në pikat e theksuara më lartë, llogariten dhe paguhen me
rastin e dorëzimit të kërkesës nga ana e personave juridikë apo fizikë te drejtoria
përkatëse.Pa dëshminë mbi taksën e paguar nuk mund të lëshohen dokumentet e
kërkuara.
12.0.0 REGJISTRIMI I PRONËS POSEDIMIT SIPAS TRANSAKSIONEVE DO TË
BËHET SIPAS VLERAVE TË TRANSAKSIONEVE TË KRYERA PËR PRONËN
E PA LUJTËSHME

Për vlerën e transaksionit deri në 10.000.00 €
Për vlerën e transaksionit prej 10.000.00 € deri 20.000.00 €
Për vlerën e transaksionit prej 20.000.00 € deri 40.000.00 €
Mbi vlerën e 50.000.00 € për çdo 10.000.00 € tejkalim
Por shuma e takses së përgjitheshme nuk mund të kaloj
vlerën 200.00 €
Po që vlera e kontratës –transaksionit është e pa vlefshëme

Paguhet taksa
Paguhet taksa
Paguhet taksa
Paguhet taksa

20.00 €
30.00 €
40.00 €
10.00 €

Paguhet taksa

70.00 €

12.1.1. REGJISTRIMI I PRONËSISË ,POSEDIMIT NË BAZË TË DOKUMENTIT MBI
DHURATËN

Nëse në dokumentin (kontratën ) mbi dhurimin e pronës së paluajtshme është e caktuar
vlera e pronës në këto raste do të paguhet taksa –tarifa për çdo pronar-posedues që fiton
të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas dhurimit ,sipas tarifës të përcaktuar më lartë
( në tabelë) .
Nëse në dokumentin ( kontratën ) mbi dhurimin e pronës së paluajtshme nuk është e
caktuar vlera e pronës në këto raste do të paguhet
tarifa në vlerë prej ..................................................................................................................40.00 €
për çdo pronar – posedues që fiton të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas dhurimit .
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12.2.1 REGJISTRIMI I PRONËSISË ,POSEDIMIT NË BAZË TË DOKUMENTIT TË
ORGANEVE ADMINISTRATIVE DHE GJYQËSORE MBI NJOHJEN E TË
DREJTËS SË PRONËSISË – POSEDIMIT

Regjistrimi i të drejtave mbi pronën e paluajtshme e cila fitohet në bazë të Vendimit të
organit administrativ apo gjyqësor ,bëhet duke paguar
tarifën në vlerë prej.................................................................................................................80.00 €
12.3.1 REGJISTRIMI I PRONËSISË ,POSEDIMIT NË BAZË TË PJESTIMIT
(NDARJES) TË PRONËS NË BASHKËPRONËSI

Regjistrimi i pronësisë ,posedimit në bazë të pjestimit (ndarjes) të pronës në
bashkëpronësi bëhet duke paguar
tarifen në vlerë prej................................................................................................................ 20.00 €
për secilin person që bëhet pronar –posedues .
12.4.1 REGJISTRIMI I PRONËSISË ,POSEDIMIT NË BAZË TË TRASHIGIMISË DHE
TË SHKËPUTJES SË BASHKËSIS FAMILJARE .

Regjistrimi i pronësisë ,posedimit në bazë të Trashigimisë bëhet duke paguar për
çdo trashigimtar
tarifën në vlerë prej................................................................................................................20.00. €
Regjistrimi i pronësisë ,posedimit në bazë të shkëputjes së bashkësisë familjare bëhet
duke paguar për çdo anëtarë të familjes që bëhet pronar –posedues .
tarifën në vlerë prej.................................................................................................................20.00 €
12.5.1 REGJISTRIMI I PRONËSISË ,POSEDIMIT NË BAZË TË NDËRRIMIT TË
PRONËS SË PALUAJTSHME

Regjistrimi i pronësisë ,posedimit në bazë të ndërrimit të pronës së paluajtshme bëhet
duke paguar për secilin pronar –posedues .
tarifën në vlerë prej.................................................................................................................50.00 €
13.0.0 REGJISTRIMI I HIPOTEKAVE
Regjistrimi i hipotekave do të bëhet sipas vlerave të kërkesave (kredive ) të përcaktimit
me dokumentin e hipotekës dhe atë:
Kërkesa (kredia ) në vlerën deri 5.000.00 €
Kërkesa (kredia ) në vlerën prej 5.000.00 € deri 10.000.00 €
Kërkesa (kredia ) në vlerën prej 10.000.00 € deri 20.000.00 €
Kërkesa (kredia ) në vlerën prej 20.000.00 € deri 40.000.00 €
Mbi vlerën 40.000.00 € për çdo 10.000.00 € tejkalim
Por shuma e tarifës/taksës nuk mund t’kaloj vlerën e 300.00 €

Paguhet taksa
Paguhet taksa
Paguhet taksa
Paguhet taksa
Paguhet taksa

20.00 €
30.00 €
50.00 €
70.00 €
20.00 €

14.0.0 FSHIRJA E HIPOTEKAVE
Për vendimin e lidhur me fshirjen e Hipotekës nga Regjistrimi i të Drejtave mbi pronën e
Paluajtshme duhet të paguhet
tarifa në vlerë prej.................................................................................................................. 20.00 €
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15.0.0 REGJISTRIMI I SERVITUTEVE
Regjistrimi i së drejtës së Servitutit në Regjistrin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme
bëhet duke paguar
tarifën në vlerë prej ................................................................................................................40.00 €
Fshirja e Servitutit nga regjistri bëhet duke paguar
tarifën në vlerë prej ................................................................................................................20.00 €
16.0.0. REGJISTRIMI I TË DREJTËS SË SHFRYTËZIMIT –QIRAMBAJTJA
E drejta e shfrytëzimit –Qirambajtje me kohëzgjatje prej 3
deri 10 vite mund të regjistrohet duke paguar tarifën
në shumë prej
E drejta e shfrytëzimit –Qirambajtje me kohëzgjatje prej 10
deri 25 vite mund të regjistrohet duke paguar tarifën
në shumë prej
E drjta e shfrytëzimit – Qirambajtje me kohëzgjatje deri në 99
vite mund të regjistrohet duke paguar tarifën
në shumë prej
Fshirja e të drejtës së shfrytëzimit –qirambajtja bëhet duke
paguar gjysmën e shumës që është paguar për regjistrimin e të
drejtës së shfrytëzimit .

30.00 €
80.00 €
200.00 €

18.0.0 REGJISTRIMI I TË DREJTAVE TJERA
Regjistrimi i të drejtave tjera mbi pronën e paluajtshme e të cila nuk janë përfshirë më
dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ do të regjistrohen duke paguar
tarifën në vlerë prej................................................................................................................ 40.00 €
Vërejtje : Këto Tarifa janë harmonizuar duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ
AKK 2006/1
dhe Udhëzimin e ri Administrativ nr.06/2008 të MSHP-së si dhe
Zbatimin e Ligjit mbi Themelimin e Regjistrit për të Drejtat në Pronën e Paluajtshme,
përcaktimin e nivelit të pagesave dhe shërbimet e bëra për regjistrimin e të të drejtave të
pronave të paluajtshme .
19.0

TARIFAT DHE NGARKESAT MBI KRITERIN DHE LARTËSINË PËR
NDERTIMIN DHE RINDERTIMIN E NDERTESAVE

Varsisht nga shkalla e paisjes së tokës ndertimore dhe pozita e saj ndaj qendrës së qytetit
komuna e Obiliqit ndahet në katër zona dhe atë :zona I ,- II,- III,- dhe IV ,
Bazë për llogaritjen e kompesimit për rregullimin e tokës ndërtimore paraqet projekti
kryesor ,në bazë të të cilit lejohet ndertimi .
Kur toka ndërtimore në pronësi komunale jepet në shfrytëzim për ndërtime të të gjitha
llojeve të afarizmit dhe biznesit ,kompezimi për rregullimin e tokës ndërtimore
kalkulohet në lrtësinë e kompezimit 60 % të tarifave sipas zonave .
19.01 Aplikacionet për Leje ndërtimore ,përdorimi ,legalizimi dhe caktimin e kushteve
urbanistiko-teknike do të paguhen në taksa sipas vlerave siç janë paraqitur më poshtë .
19.1.1
19.1.2
19.1.3
19.1.4

Paraqitja e kërkesës për caktimin e kushteve urbanistiko-teknike
Për paraqitjen e kërkesave për leje ndërtimore
Për paraqitjen e kërkesave për leje përdorimi
Për paraqitjen e kërkesave për legalizim
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tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00 €

19.1.5 Për paraqitjen e kërkesës për vlersime të ndryshme
19.1.6 Vërtetim për shtëpi të djegur

tarifa
tarifa

10.00 €
2.50 €

19.02 Ndërtimi i objekteve investive ,lartësia e të cilave është e kufizuar ( e mbyllur)
Konpensimi për ndërtimin e objekteve individuale të banimit është sipas
zonave :
Zona e I –rë ................................................................. Tarifa
Zona e II –të ..............................................................
Tarifa
Zona e III –të ............................................................... Tarifa
Zona e IV- të ................................................................ Tarifa
Kompesimi për legalizimin e objekteve individuale të banimit do të rritet për 20%
shkalla e paraparë për llogaritjen e kopensimiti për llojin përkatës të objektit .

2.00 € / m³
1.50 € / m³
1.00 € / m³
0.50 € / m³
nga

19.03 Kompesimi për ndertimin e objekteve –hapsirave me destinim për afarizëm
është sipas zonave :
Zona e I-rë ..................................................................... tarifa
2.50 € / m³
Zona e II-të ...................................................................
tarifa
2.00 € / m³
Zona e III-të................................................................... tarifa
1.50 € / m³
Zona e IV-të .................................................................. tarifa
1.00 € / m³
Kompesimi për legalizimin e objekteve –hapësirave me destinim afarizëm do të rritet për
20 % nga shkalla e paraparë për llogaritjen e kompesimit për llojin përkatës të objektit .
19.04 Për ndërtimin e objekteve banesore kolektive është sipas zonave :
Zona e I-rë .....................................................................
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................

tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

1.50 € / m³
1.00 € / m³
0.50 € / m³
0.25 € / m³

19.05 Ndërtimi i objekteve investive ,lartësia e hapsirave të të cilave nuk
është e kufizuar (e mbyllur)
Për ndërtimin e objekteve industriale dhe ekonomike ( hallat industriale,
ekonomike dhe sportive sipas zonave :
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................

tarifa
tarifa
tarifa

4.00 € / m²
3.50 € / m²
2.50 € / m²

19.06 Për ndertimin e objekteve ,lartësia e hapësirës e pakufizuar (të hapura) –
pishina,parkingjet ,stadiumet ,depot e hapura
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................
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tarifa
tarifa
tarifa

3.50 € / m²
3.00 € / m²
2.00 € / m²

19.07 Për ndërtimin e depove në formë të sillosit dhe objekteve tjera me përmasa
vertikale (te bruto objektet ) (rezervaret ,fabrikat e betonit ,derivateve të
naftës,bujqësore)
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................

tarifa
tarifa
tarifa

2.00 € / m³
1.50 € / m³
0.50 € / m³

Kompesimi për legalizimin e objekteve hapësirave lartësia e të cilave nuk është e
kufizuar (mbyllur) në pikat 19.04,19.05 dhe 19.06 do të rritet për 20 % nga shkalla e
paraparë për llogaritjen e komesimit për llojin përkatës të objektit .
Për llojet e ndërtimit në zonën e parë në kuptim të pikave 19.04,19.05 dhe 19.06 të kësaj
Rregullore llogaritja e kompesimit do të bëhet me vendim të veçantë ,duke rritur shkallën
e përshkruar për llojin përkatës të ndërtimit për 25 % .
19.08 Për objektet me karakter të përkohshëme objektet tjera montazhë (kiosqet
,garazha etj.)
Zona e I-rë .....................................................................
Zona e II-të ...................................................................
Zona e III-të...................................................................
Zona e IV-të ..................................................................

tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

1.50 € / m²
1.00 € / m²
0.50 € / m²
0.25 € / m²

Me kompensim për rregullimin e tokës ndërtimore me këtë Rregullore është llogaritur
përgatitja për rrjetin primar të shpenzimeve Komunale siç janë: rrjeti elekrtik
,kanalizimi,rrjeti telefonik ,ujësjellësi etj.
Investitori nuk është obligues i kompesimit për rregullimin e tokës ndërtimore kur :
- ndërton objekt të karakterit social ,shëndetësor ,arsimor dhe fetar
- ndërton objekt banimi për zgjedhjen e çështjes banesore të familjes së ngusht
të dëshorit dhe invalidit të luftës (konsiderohet prindi ,bashkëshortja dhe
fëmijet e dëshmorit )
- ndërton objekt të pronësisë shtetërore për nevoja të interesit të përgjithëshëm
- ëshë shoqat humanitare dhe ndërton objektin për destinime humanitare
- rindërton objektin banesor të dëmtuar nga lufta apo fatkeqësitë tjera
elementare sipas kategorisë IV dhe V të shkallës së dëmtimit(Nëse rindërtohet
në themele të vjetra dhe ka dëshmi se objekti ka qenë legal )
- ndërton objektin investiv në pronësi komunale me mjete financiare si
donacione nga organizatat –shoqatat humanitare apo tjera,
Vërejtje : Llogaritja e kompezimit bëhet me aktvendim të veçant të Drejtorisë për
Planifikim ,Rindertim dhe Zhvillim të Kuvendit Komuanl Obiliq .Aktvendimi përveq
formës së paraparë ligjore duhet të përmbaj edhe bazën për llogaritjen e kompezimit
(vëllimin ,përkatësish sipërfaqen e objektit investiv ), lartësin e tarifave të aplikuara,
llogarin përkatëse bankare dhe afatin për pagesën e kompezimit të llogaritur .
Leja ndërtimore nuk mund të dorëzohet pa provën mbi pagesën .
Llogaritja e kompezimit në neto vëllim në m³ bëhet për objektet investive lartësia e
hapësirës të të cilave është e kufizuar (e mbyllur).
Llogaritja e kompezimit në neto –sipërfaqe në m² bëhet për objektet investive lartësia e
hapësirës të të cilave nuk është e kufizuar (e mbyllur)
Kufizimi i vellimit të objektit investiv bëhet sipas vëllimit prej dyshemesë në dysheme .
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19.09 KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE DHE GJOBAT

Përsonat fizikë dhe juridikë që veprojnë në kundershtim me dispozitat e Ligjit të
ndërtimit 2004/15 apo dispozitat të cilat nxjerren nga ky Ligj,inspektori i ndërtimit mund
të shqiptoj gjoba bazuar në nenin 70 të Ligjit në fuqi mbi ndërtimin .
19.10 MASAT NDËSHKUESE
Me denim në të holla në lartësi prej 50.00 € deri 250.00 € do të denohen personat juridik
dhe individet nëse :
1. inspektorit komunal nuk i lejohet hyrja në oborr,hapësirat punuese dhe objektet tjera me
qëllim të kryerjes së punëve në kuadër të kompetencave të tij-------------------------50.00 €
2. inspektorit komual nuk ia paraqet shenimet personale dhe të dhënat e tjera apo në një
mënyrë tjeter e pengon në kryerjen e punëve zyrtare ----------------------------------100.00 €
3. nëse nuk vepron në bazë të vendimit të inspektorit komunal ------------------------ 250.00 €
19.11 DËNIMET MANDATORE

Për shkelje të Ligjit të ndërtimit 2004/15 dhe atë të nenit 39 pika 6
Për persona fizik –gjoba -------------------------------------------------------------------200.00 €
Për persona juridik gjoba-------------------------------------------------------------------500.00 €
Për mos paraqitje të palës i ftuar me ftesë zyrtare nga ana e inspektorit
Për persona fizik gjaba-----------------------------------------------------------------------50.00 €
Për persona juridik gjaba ------------------------------------------------------------------150.00 €
20.0.0 MBLEDHJA E PAGESAVE PËR REGJISTRIMIN VJETOR TË AUTOMJETEVE
NË TERRITORIN E KOMUNËS

Për automjete(vetura).....................................................
Për kombi-bus ...............................................................
Për kamion deri 3.5 t......................................................
Për kamion 25 t..............................................................
Për autobus.....................................................................

tarifa
tarifa
tarifa
tarifa
tarifa

Bazuar në udhëzimin administrativ nr. MAPL 2007/03 Qëllimi i këtij udhëzimi
administrativ është mbledhja e pagesave për regjistrimin vjetor të automjeteve në
territorin e komunës ku ka për qëllim kompezimin e pjesëshem në mirëmbajtejen dhe
përmirsimin e rrugëve komunale si dhe për parkim të automjeteve .
Caktimi i pagesës është në shkallë të njëjtë për të gjitha komunat sipas peshës deri në 3.5
ton taksa 10.00 euro ,ndërsa mbi 3.5 ton taksa 20.00 € .
Ngarkes komunale për pagesë vjetore të regjistrimit të automjeteve në teritor të komunës
bëhet gjatë regjistrimit apo riregjistrimit të automjeteve .Komuna do të ketë kod të
posaqëm të llogarisë të hapur pranë MEF-së në të cilen do të deponohen të gjitha pagesat
për Leje të automjeteve.
Komuna do të pergadisë formular të shumë pjesëshem për pagesa ,përkatësisht në katër
kopje të cilat do t’i ofrohen regjistruesëve të automjeteve nga komuna dhe përmes MPBsë në mënyrë që t’ju lehtësohet mundësia qytetarëve të bëjnë pagesën në mënyrë të njëjtë
si pagesat dhe ngarkesat tjera komunale. Këta formularë përfshijnë shumën,numrat e
llogarisë dhe informatat tjera përkatëse.
Formularët për pagesa të përgaditur nga Komuna duhet të jenë në dispozicion të
qytetarëve në Qendra për Shërbime Komunale ,Zyrat Komunale dhe Zyrat për
regjistrimin e veturave.Formularët do të mirren pa pagesë.
Dëftesa do të lëshohet në katër kopje për:
-Pronarin e automjetit
-Qendrën për Regjistrim të automjetit
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10.00 €
10.00 €
10.00 €
20.00 €
20.00 €

-Komunës dhe
-Bankës
Regjistruesit e automjeteve nuk do të mund të bëjnë regjistrimin e automjetit pa pasur
dëshmi mbi pagesën.
Komuna është e pajtimit që të hyrat nga pagesat vjetore për regjistrimin e automjeteve të
shfrytëzohen për mirëmbajtjen dhe ndërtimin e rrugëve Komunale dhe vendparkimeve.
Drejtoria për Ekonomi Financa dhe Zhvillim do të raportoj MEF-it me anë të raporteve
të rregullta si raportet tjera edhe mbi të hyrat e inkasuara nga pagesat vjetore për
regjistrimin e automjeteve .
20.0.1 – Nga pagesa janë të liruar automjetet e:
Mbrojtjes shëndetësore dhe sociale, (QKMF)
Organizatave humanitare,
Organeve shtetërore dhe organizatat publike komunale.
Gjithashtu nga pagesat janë të liruar me paraqitjen e dëshmive përkatëse :
- Familjet e dëshmorëve
- Invalidët e UÇK-së
- Veteranët e UÇK-së
- Ish të burgosurit politik
- Invalidët ushtarak dhe civil të luftës
- Invalidët e punës
Pronarët e automjeteve që lirohen nga pagesat janë të detyruar të dëshmojnë
arsyen se në çfarë baze e shfrytëzojnë mospagesën.
20.0.2 Ngarkesat për marrjen, bartjen dhe magazinimin e automjeteve të
parkuara në vende të ndaluara.
Për çdo automjet tarifa ........................................................................................................50 .00 €
Për ngarkesat nga pika 20.0.2 Komuna do të bëj kontratë me kompanitë e autorizuara për
marrjen, bartjen dhe magazinimin e automjeteve

21.0

CAKTIMI I GJOBAVE NË TRAFIK BRENDA KUFIJËVE TË KOMUNËS

Rregullorja Komunale e datës 16/02/2007 me nr.01-26/2007 e bazuar në Ligjin nr.2004/1
e Transportit rrugorë ka paraparë edhe pikën e IV dhe të –VIV – Mbikqyrja
Mbikqyrjen në transportin rrugor urban dhe transportin taxi mbrenda teritorit të komunës
e bënë inspektori i komunikacionit pranë Drejtorisë përkatëse
V - Dispozitat ndëshkuese
Me gjobë prej 300.00 euro deri në 3.500.00 euro do të dënohet Operatori transportues
,përkatësishtë personi tjetër juridik apo fizik për kundërvajtje
në qoftë se:
a) ushtron veprimtarinë e transportit publik pa licencë (neni 7)
b) ushtron veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve pa licencë ,leje dhe
rend të udhëtimit (neni 8)
Nëse operatori i transportit bënë përseritje të kundërvajtjes së njëjtë si në pikën (a dhe b)
përveç dënimit më gjobë do t’i shqiptohet edhe masa mbrojtëse e ndalesës së ushtrimit të
veprimtarisë në kohëzgjatje prej 6 deri në 12 muaj
Më gjobë prej 100.00 euro deri në 2.500.00 euro denohet operatori i transportit
përkatësishtë personi tjetër juridik nëse:
a) nuk mban linjen sipas rendit të udhëtimit të vërtetuar dhe të regjistruar (neni 13)
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b) ndryshon rendin e udhëtimit ,ndërpret përkohësishtë transportin dhe nuk e paraqet
ndërprerjen (neni 14.1 dhe 14.3)
c) nëse nuk paraqet çmimoren dhe nuk e vendos atë në autobus apo nuk i përmbahet
asaj (neni 17)
d) bënë transportin e veçantë të udhëtarëve në kundershtim me ( nenin 19 )
e) bënë transportin për nevoja përsonale në kundershtim me (nenin 20)
f) nëse vepron në kundershtim me nenin 15.1
g) nëse vepron në kundershtim me nenin 37.1
h) nëse vepron në kundershtim me nenin 21
i) nëse vepron në kundershtim me nenin 49.1
j) nëse vepron në kundershtim me nenin 51
k) nëse vepron në kundershtim me nenin 52
Për kundervajtje të njëjta që transportuesit përkatësisht personi juridik apo fizik i përserit
përveç dënimit me gjobë do t’i shqiptohet edhe masa mbrojtëse e ndalesës së ushtrimit të
veprimtarisë së transportit në kohëzgjatje prej 6-12 muaj .
Me gjobë prej 150.00 euro deri në 300.00 euro do të dënohet operatori i transportit :
- nëse personelit të vozitjës nuk ja siguron rrobat (uniformen ) zyrtare (neni 35)
- nëse nuk vepron sipas dispozitës së (nenit 21)
Për kundërvajtej nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet edhe personi përgjegjës i
operatorit të transportit me gjobë prej 75.00 euro deri në 120.00 euro
Me gjobë prej 150.00 euro deri 200.00 euro do të dënohet për kundervajtje operatori i
transportit :
a) nëse kryen transportin me automjete nuk i plotësojnë kushtet nga (neni 32)
b) nëse vepron sipas dispozitës së (nenit 36)
c) nëse nuk ia jep biletë (neni 38)
d) nëse kryen transportin e personave ,të mallrave apo të kafshëve në kundërshtim
me (nenin 43)
e) nëse nuk vepron sipas dispozitës së (nenit 44)
Për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij nenin do të dënohet edhe personi përgjegjës i
operatorit të transportit me gjobë prej 50.00 euro deri në 100.00 euro
Me gjobë mandatori prej 50.00 euro do të dënohet për kundërvajtje udhëheqësi i
ekipazhit të automjetit nëse vepron në kundërshtim me nenin 31.2 ,nenin 33,34 dhe 35 .
Më gjobë prej 50.00 euro deri në 100.00 euro do të denohet për kundërvajtje transportuesi
nëse vepron në kundërshtim me nenin 21
Më gjobë prej 50.00 euro deri në 100.00 euro do të dënohet për kundërvajtje udhëtari:
- nëse vepron në kundershtim me dispozitat e nenit 37
- nëse vepron në kundershtim me dispozitat e nenit 39
- nëse vepron në kundershtim me dispozitat e nenit 42
- nëse vepron në kundershtim me dispozitat e nenit 43
- nëse vepron në kundershtim me dispozitat e nenit 46
Nr.__________________më ________________

Kryesuesi i Kuvendit
_______________________
Burim Gërguri
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