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Në bazë të nenit 12.2 pika c), dhe nenit 40.2 pika a) të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale nr. 03/L-040  

(“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 28/2008); në bazë të nenit 2 dhe nenit 8 të Ligjit për 

Financat e Pushtetit Lokal nr. 03/L-049  (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 27/2008) si dhe, 

nenit 54 të Statutit të Komunës së Gjakovës 01. Nr. 011-10 të datës 26/12/2008, Kuvendi i Komunës së 

Gjakovës  në mbledhjen e mbajtur me datë ........... e miratoj këtë: 

 

 

 

DRAFT RREGULLORE 

 PËR TAKSA, TARIFA DHE NGARKESA 

 NGA SHȄRBIMET KOMUNALE    
 

 

 

KAPITULLI  I  

 

Dispozitat e Përgjithëshme  

 

 
Neni 1 

Fushëveprimi 
  

Me këtë Draft Rregullore caktohet lartësia e taksave, tarifave dhe ngarkesave për shërbimet nga 

veprimtaritë komunale në teritorin e komunës së Gjakovës, që duhet t’i paguajnë personat fizikë dhe 

juridikë në emër të shërbimeve komunale, lëshimit të dokumenteve publike, përpilimit të shkresave dhe 

ofrimit të shërbimeve profesionale sipas kërkesës së palëve, apo sipas detyrës zyrtare, tarifave për 

ushtrimin e veprimtarisë së biznesit dhe tarifave për shërbime profesionale, pronësisë së automjeteve 

motorike, përdorimit apo shfrytëzimit të pronës komunale, ngarkesave për ndërtimin dhe rrënimin e 

objekteve, shfrytëzimin e burimeve natyrore, të hyrave nga qiradhënja dhe gjobat nga trafiku.   

 

 

 

Neni 2 

Mënyra e pagesës së taksës administrative 
 
2.1. Taksa administrative paguhet në shumën e caktuar me Rregullore.  

Paguesi është I obliguar të paraqes dëshminë adekuate që taksa është paguar. 

 

2.2. Pagesa e taksës/tarifës është e detyrueshme prej momentit kur personi fizik apo juridik e paraqet 

kërkesën.  

 

2.3. Pagesa bëhet në arkë me para të gatshme - për pagesat nën € 10.00 (dhjetë).  

 

2.4. Pagesat nga €10.00 e më lartë bëhen direkt në bankë, me një urdhër për pagesë në të cilin është 

dhënë numri i llogarisë për veprimet e rregullta të Komunës së Gjakovës.  

 

2.5. Numri i llogarisë bankare të Komunës së Gjakovës është: 1000 6500 5000 0077.  

 

2.6. Për ato pagesa me vlerë nën €10.00, për të cilat me rregulloret përkatëse parashihet pagesa përmes 

llogarisë bankare, pagesa bëhet në llogarinë e Komunës së Gjakovës, sic është e dhënë në pikën 2.3 dhe 

2.4.       
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Neni 3 

Përjashtimi (lirimi) nga pagesa 
 

Nga pagesa e taksës administrative lirohen grupet e caktuara si dhe, në bazë të subjektit të kërkesës.     

3.1. Përgjithësisht nga pagesa e taksës administrative lirohen:  

a) Organet lokale, regjionale, qeveritare të Republikës së Kosovës si dhe organet e tyre, të cilat 

adresojnë kërkesa zyrtare; 

b) Institucionet publike në fushat e: fëmijëve parashkollorë, arsimit, shkencës, kulturës, mbrojtjes 

së trashëgimisë kulturore dhe natyrore, shëndetit, mirëqenies sociale, për kërkesat/aktivitetet e 

tyre.     

c) Rastet sociale, invalidët civil dhe personat me nevoja të veqanta.  

d) Invalidët e luftës, veteranët, viktimat e dhunës seksuale të luftës si dhe, familja e ngushtë e 

dëshmorëve, viktimave civile dhe të zhdukurve të UCK’së. (sipas Ligjit Nr. 04/L-172 dhe Ligjit 

Nr. 04/L-054)   

 

3.2. Nga pagesa e taksës administrative gjithashtu lirohen: 

a) Peticionet, ankesat dhe propozimet drejtuar qeverisë dhe organeve tjera publike;  

b) Dokumentet dhe veprimet në procedurën e korrigjimit të gabimeve të bëra nga zyrtarët 

përgjegjës komunal në vendime, dokumente dhe regjistra zyrtarë;  

c) Dokumentet dhe veprimet në procesin e përgatitjes dhe korrigjimit të listave të zgjedhësve nga 

KQZ (Komisioni Qëndrorë Zgjedhorë) dhe zyrtarët përgjegjës institucional;  

d) Dokumentet dhe shërbimet për të cilat lirimi i pagesës është rregulluar me regulloret ose 

vendimet komunale të specifikuara për shërbime të caktuara; 

e) Vërtetimi mbi pranimin e kërkesës apo landës; 

 

3.3. Nëse procedura është filluar me kërkesë të më shumë se një personi, ku jo të gjithë janë të liruar nga 

pagesa e taksave, atëherë taksa administrative paguhet nga ai person i cili nuk është i liruar nga pagesa.  

 

3.4. Nëse vendimi apo dokumenti lëshohet pa pagesën e taksës administrative atëherë shkresa e 

bashkangjitur duhet të tregojë qëllimin e dhënies dhe bazën e përjashtimit nga pagesa. Në këtë rast 

duhen bashkangjitur dokumentet përkatëse (vërtetimi) të cilat e reflektojne këtë procedurë.    

 
 

KAPITULLI – II - 

 

Neni 4 

Drejtoria për Punë të Përgjithëshme Administrative  
 

Shërbimet e Gjendjes Civile Aktuale Propozim 

4.1. Certifikatë e lindjes 1.00  1.00 

4.2. Ekstrakt I lindjes 1.00  1.00 

4.3. Certifikatë e shtetësisë 1.00 1.00 

4.4. Certifikatë e martesës 1.00  1.00 

4.5. Certifikatë e vendbanimit  1.00 1.00 

4.6. Certifikatë e gjendjes martesore   1.00 2.00 

4.7. Deklaratë e bashkësisë familjare  1.00 2.00 

4.8 Vërtetim i Arkivit 1.00 1.00 

4.9. Formulari për çlajmërim/lajmërim vendbanimi 0.00 2.00 

4.10 Vërtetim që personi nuk gjindet në regjistrat themeltarë të lindjes 0.00 1.00 

4.11 Vërtëtim për qëndrim të përkohshëm të shtetasve të huaj 1.00 1.00 
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4.12 Vërtëtim për mbajtjen e prindit – prindërve 3.00 3.00 

4.13 Vërtetim që personi ka jetuar në një bashkësi familjare me anëtarët e familjes deri 

në momentin e vdekjes së tij 3.00 3.00 

4.14 Regjistrim i rregullt i foshnjave të lindura në institucionin shëndetësorë 0.00  0.00  

4.15 Regjistrimi I fëmijëve të braktisur (ose të gjetur) 0.00  0.00  

4.16 Regjistrimi I mëvonshëm i lindjes në Regjistrat e Gjendjes Civile (pas 30 ditësh) 20.00  20.00 

4.17 Anulim i dyfishtë në Regjistrin e Gjendjes Civile të lindjes  5.00  5.00 

4.18 Procesverbali i pranimit të atësisë/amësisë (regjistrimi i fëmiut në rastet kur 

prindërit nuk kanë të lidhur martesë)  0.00 

 

1.00 

4.19 Lidhja e martesës në objektin e Komunës, gjatë orarit zyrtarë 10.00 10.00 

4.20 Lidhja e martesës në objektin e Komunës, pas orarit zyrtarë  20.00  20.00  

4.21 Lidhja e martesës jashtë objektit të Kuvendit Komunal (+ 20.00 € përr zyrtarin 

komunal gjatë lidhjes së kurorës jashtë objektit komunal) 50.00  

50.00 + 

20.00  

4.22 Regjistrimi i martesave të qytetarëve të Kosovës të kryera në shtetet tjera 0.00  0.00  

4.23 Regjistrimi i vdekjes 0.00  0.00  

4.24 Regjistrim I mëvonshëm në regjistrin e të vdekurve (pas 30 ditësh ) 50.00 50.00 

4.25 Regjistrimi i vdekjes të ndodhur jashtë Kosovës 0.00  0.00  

4.26 Certifikatë e vdekjes 1.00  1.00  

4.27 Dëshmi e vdekjes 0.00  5.00 

4.28 Korrigjimi në Regjistrat e Gjendjes Civile 5.00 3.00 

4.29 Ndërrimi në Regjistrat e Gjendjes Civile   5.00 50.00 

4.30 Ndërrim i mbiemrit pas shkurorëzimit të martesës 10.00 15.00 

4.31 Legalizim i nënshkrimit 1.00  1.00 

4.32 Legalizim i kopjeve në bazë të origjinalit 0.50 / kopja 0.50 / kopja 

4.33 Verifikim I dokumenteve të ndryshme nga shtetet tjera 3.00  3.00 

4.34 Gjetja / pajisja me dokument nga Arkiva 3.00 3.00 

 Parashtresa, kërkesa, informata, urdhëresa dhe shkresat tjera në interest ë 

përgjithshëm nga:  

 

4.35 Kryetarët  e  lagjeve të qytetit dhe komiteteve të fshatrave si dhe peticionet 

nga grupet e qytetarëve  

pa pagesë 

 

4.36 Kërkesa për aplikim për punësim  pa pagesë 

4.37 Kërkesa për aplikim për bursa të studentëve dhe nxënësve   pa pagesë 

4.38 Këkesa për pagesën e faturave të operatorëve të ndryshëm për punët dhe 

shërbimet e kryera sipas kontratës   

pa pagesë 

4.39 Kërkesa për të cilën nuk zhvillohet procedurë administrative  1.00 

4.40 Kërkesa për të cilën zhvillohet procedurë administrative  2.00 

4.41 Ankesa  pa pagesë 

4.42    

4.43 Kërkesë për fitimin e shtetësisë me lindje në Kosovë (kur njëri prind është shtetas i 

Kosovës)  

(Shërbimet për fitimin dhe humbjen e shtetësisë janë të përcaktuara me Udhëzimin 

Administrativ MPB Nr. 4/2014) 50.00  50.00  

4.44 Kërkesë për fitimin e shtetësisë me lindje jashtë Kosovës (kur njëri prind është 

shtetas i Kosovës dhe prindi tjetër ka shtetësi tjetër / shtetësi të panjohur / pa 

shtetësi)  50.00  50.00  

4.45 Kërkesë për fitimin e shtetësisë me natyralizim dhe me natyralizimin e 150.00  150.00  
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bashkëshortit 

4.46 Kërkesë për fitimin e shtetësisë me natyralizim të personit që e ka humbur 

shtetësinë e Kosovës 

(Përcaktuar me Udhëzimin Administrativ MPB Nr. 4/2014) 

150.00     

mbi 18 vjec;  

50.00             

për të mitur 

150.00     

mbi 18 vjec;  

50.00             

për të mitur 

4.47 Kërkesë për fitimin e shtetësisë me natyralizim të fëmijës së mitur të personit të 

natyralizuar  50.00  50.00  

4.48 Kërkesë për humbjen  e shtetësisë së Republikës së Kosovës me lirim nga shtetësia 

për personat madhorë 150.00 150.00 

4.49 Kërkesë për humbjen  e shtetësisë së Republikës së Kosovës me lirim nga shtetësia 

për personat e mitur  50.00 50.00 

Shërbimet dhe procedurat e Prokurimit   

4.50 Zyra e Prokurimit – Kontratatë     N / A     N / A 

4.51 Procedura për Kuotim me vlerë minimale     N / A     N / A 

4.52 Procedura për Koutimin e Qmimeve                                                                                 N / A     N / A 

4.53 Procedura e hapur me vlera të mesme (furnizim , shërbim dhe punë)     N / A     N / A 

 

 

Neni 5 

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit  
 

5.1. Taksa administrative për Leje Ndërtimore për të gjitha llojet e ndërtimeve të përfshiera në 

kategorinë e I-rë dhe të II-të ( sipas Ligjit të ndërtimit Nr. 04/L – 110 ) ..............................2.57 €/m² 

 

Llogaritë e taksës administrative për të gjitha llojet e  objekteve  bëhen për bruto sipërfaqe të 

objekteve (vlen për të gjitha etazhet). 

 

5.2. Tarifa rregullative për rritjen e densitetit të infrastrukturës  për  ndërtimin e objekteve të 

cilat ndryshojnë strukturën banimore dhe  njësitë e reja banuese 

...................................................127.06€ / për banorȅ 

 

Llogaritë e Tarifave rregullative për rritjen e densitetit të infrastrukturës bëhen për neto sipërfaqe të 

objekteve ( vlen  për të gjitha etazhet) dhe kalkulohet duke pjesëtuar hapësirën totale të njësive 

banuese ( neto sipërfaqja në m²) me numrin e presupozuar të banorëve  (1 person për 50 m²), duke e 

shumëzuar  pastaj me tarifën rregullative për rritjen e densitetit të infrastrukturës për kokë banori. 

 

5.3. Ndërtimi i objekteve të infrastrukturës 

5.3.1. Për aktin me të cilën lejohet gropimi (rrëmihja) me qëllim të kyçjes në infrastrukturën 

komunale si: rrjetë ujësjellësi, rrjetë kanalizimi dhe rrjetë kabllovike e tensionit te ulët (si tërësi për 

Aktvendim), paguhet: 

a. për persona fizik …………………………………………………………30.00 € 

b. për persona juridik……………................................................................100.00 €  

 

5.3.2. Për aktin me të cilën lejohet gropimi për  ndërtimin  te infrastrukturës si: 

 Rrjetë ujësjellësi …………………………………………………………… 0.50 € /m’ 

 Rrjetë kanalizimi………………………………………………………….... 0.50 € /m’ 

 Rrjetë elektrike të tensionit të ulët…………………………………………...0.50 € /m’ 

 Rrjetë rrugore………………………………………………………………...0.50 €/m’ 

 

5.3.3. Për aktin me të cilën lejohet gropimi për ndërtimin e trasave kabllovike dhe ajrore të 

infrastrukturave si: 
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 Rrjetë telekomunikacioni dhe televizive………………………………….... 0.80 €/m’  

 Rrjetë termofikimi………………………………………………………….. 0.80 €/m’ 

 Rrjetë elektrike e tensionit të lartë………………………………………….. 0.70 €/m’ 

 

5.3.4. Për aktin me të cilën lejohet ndërtimi i objekteve te infrastrukturës si: 

 Antena( GSM)………………………………………………………. …   300.0 € /copë 

 Antena – internet e të ngjajshme……………………………………….....200.00 €/copë 

 Trafostacionet shtyllë…………………………………………………… 150.00 € /copë 

 Trafostacionet Blindë……………………………………………………  250.00 €/copë    

 

5.4. Për dhënjen e lejes mjedisore komunale:  

Për të gjitha objektet me karakter të përhershëm dhe të përkohshëm varësisht nga projekti i 

veprimtarisë e cila ushtrohet paguhet : 

 

5.4.1. Për paisje me Leje Mjedisore Komunale aplikuesi duhet të paguaj vlerën prej 0.2% të vlerës 

investuese të projektit - konform Udhëzimit Administrativ ne.17/2015 të MMPH. 

 

5.4.2. Për persona fizik, juridik, ndërmarrje etj, të cilët do të ndërtojnë si: Rrjeti i kanalizimeve të 

ujrave të zeza dhe rehabilitimet e tyre në gjatësi deri 5 km, Rehabilitmi i ujësjellesve egzistuese në 

gjatësi deri 5 km dhe Rikonstruksion i rrugëve urbane dhe rurale egzistuese dhe ndërtimi i akseve të 

reja rrugore (me gjatësi deri në  2 km) lirohen nga taksa për Leje Mjedisore Komunale. 

  

5.5.  Dhënja e pëlqimit për parcializim të pronave ………...................................           30.00 €        

 

5.6.  Zgjatja e afatit të lejes së ndërtimit ………………………..............................         30.00 €  

 

5.7. Dhënja e ekstrakteve nga zgjidhjet urbanistike, vërtetimeve, pëlqimeve të ndryshme dhe 

shërbimeve tjera ............................................................................….......... .......          10.00 € 

 

5.8.  Kompensimi për shfrytëzimin e tokës (komunale) urbane dhe rurale për vendosjen e objekteve 

montuese-demontuese si: 

5.8.1. kioskut, bankomatit, strehës për autobusit e trafikut urban paguhet tarifa mujore: ........2.00 €/m2
 

5.8.2. paisjet BTS (antena të telefonisë mobile), pajisjet LS-Lite Span (njësi e larguar e 

telekomunikimit) paguhet tarifa mujore sipas zonave: 

a. për zonën urbane ………………………………………. 4.8  € /m2       

b. për zonën rurale………………………………………….3.2 € /m2 

 

 

5.9. Taksat dhe tarifat  për shfrytëzim të sipërfaqeve (hapësirave) publike  

5.9.1. Për shfrytëzimin e përkohshëm të hapsirës publike për kryerjen e veprimtarisë së  tyre, subjektet 

afariste të regjistruara paguajnë tarifen mujore, të caktuar sipas Zonave (I, II, III dhe IV), si vijon: 

5.9.1.i. 

A. Zona e Parë (I-rë): 

a.  objektet hoteliere, ëmbëltore, etj (tavolinat para objektit)…………...................  3.00 €/m2 

b.  aparatet për pomfri, krofne, palagaqa etj………………………………………   4.50 €/m2 

c.  aparatet për akullore dhe ruajtjen e tyre………………………………………     6.00 €/m2 

d.  auto-dyqanin lëvizës………………………………………………………….     6.00 €/m2  

e.  ormanet MDF-pikat shperndarese te internetit ………………………….....      10.00 €/m2  

f. gjeneratorët statik……………………………………………………………...    6.00 €/m2 

g. tendat(çadrat) e hapura lëvizëse me mekanizëm……………………………...     1.00 €/m2 

h. vendosja e lojrave të fëmijëve (përjashtim bëjnë këndet e lojrave                                                       

që i shërbejnë komunitetit) tarifa vjetore ........................………………….....      3.00 €/m2 

i. foltoret telefonike…………………………………………………………….     10.00 € 

j. shtandet e mbuluara me tende për promovime te produkteve………………..   300.00 € 
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B. Zona e Dytë (II’të) – tarifa zbritet për 20%, në raport me Zonën e I’rë; 

C. Zona e Tretë (III’të) – tarifa zbritet për 30%, në raport me Zonën e I’rë; 

D. Zona e Katërt (IV’të) – tarifa zbritet për 40%, në raport me zonën e I’rë. 

 

5.9.1.ii. Për pikat a. (për hapsirat e pambuluara), b., c., g. dhe h., përveq zbritjes së tarifës në bazë të 

Zonave, gjatë sezonit të dimrit apikohet edhe zbritja për 30%.    

 

5.9.1.iii.  

Zonimi i territorit të Komunës është specifikuar në vijim: 

a.) Zona e Parë (I’rë) përfshinë hapsirën brenda kufijëve që shpijnë rrugët: duke filluar nga udhëkryqi 

me rrugët ‘Luigj Gurakuqi’, ‘Nëna Terezë’, ‘Shtjefën Gjeqovi’, në rrugën ‘Fehmi Agani’ deri te 

udhëkryqi me rrugën ‘UCK’, pastaj rrugës ‘Tirana’ deri te udhëkryqi me rrugën ‘Musa Zajmi’, në 

rrugën ‘Ali Pashë Tepelena’, në rrugën ‘Jeronim de Rada’, rrugës ‘Skënderbeu’ deri te udhëkryqi me 

rrugën ‘Hysni Dobruna’, përgjatë kësaj rruge deri te ura e lumit Krena, në rrugën ‘Halit Asllani’, në 

rrugën ‘Ismail Qemali’, përgjat shtratit të lumit Krena deri te drejtimi i rrugës ‘Luigj Gurakuqi’.  

 

b.) Zona e Dytë (II’të) përfshinë hapsirën jashtë kufijëve të zonës së parë e brenda kufinjëve që 

shpijnë: nga shtrati i lumit Trakaniq deri te lumi Erenik, te objekti i separacionit ‘Dukagjini’, vazhdon 

kah ‘Cabrati’ nëpër kuotën 385, kështu deri te fabrika e tjegullave, përkrah kufirit të Trikotazhit, 

vazhdon rrugës ‘Nëna Terezë’, kufirit jugorë të IBT ‘Emin Duraku” deri te lumi Trakaniq.   

 

c.) Zona e Tretë (III’të) përfshinë hapsirën jashtë kufijëve të zonës së dytë - lokacionet periferike të 

qytetit: Rezinën jugore dhe veriore deri te Bodrumi i Verës; anën jugore të lagjës Dardania deri te 

kufiri jugorë i Fabrikës së Tjegullave, Trikotazhin dhe IBT ‘Emin Duraku’, në rrugën ‘Armen 

Qymyri’  deri te lumi Trakaniq; lokaliteti i Rripës dhe Jahocit; anës lindore të Brekocit me rrugët 

‘Drenica’, ‘Minatori’, ‘Domenik Përgegaj’ deri te shtrati i lumit ‘Erenik’; anën lindore të kufizuar nga 

Rrezina jugore me shtratin e lumit Trakaniq, Koloninë e duhanit, zonën industriale ‘Metaliku’ deri te 

‘Zidi i Sadik Agës’. 

 

d.) Zona e Katërt (IV’të) përfshinë të gjitha fshatrat e Komunës. 

 

5.9.2. Për ekspozimin e panove reklamuese paguhen tarifat vjetore si më poshtë: 

a. Ekspozimi i panove reklamuese dhe muraleve në qytet,…………… …….. …..  40.00 €/m2 

b. Ekspozimi i panove reklamuese dhe muraleve me ndriqim në qytet…………...  50.00 €/m2 

c. Ekspozimi i panove reklamuese jashtë qytetit …………………………………   25.00 €/m2 

d. Ekspozimi i panove reklamuese me ndriqim jashtë qytetit……………………..  35.00 €/m2 

e. Ekspozimi i reklamave në automjete……………………………………………  20.00 €/m2 

f. Vendosja e ekraneve elektronike reklamuese…………………………………...  60.00 €/m2 

g. Vendosja e banerave në shtyllat e ndriqimit publik…………………………….   60.00 €/m2    

h. Ekspozimi i panove reklamuese dhe muraleve sipas pozitave të lartpërmendura në pronat  

private që kufizohen me rrugët kryesore të qytetit paguhet 50 % e vlerave të       

lartpërmendura. 

i. Tarifat për ekspozimin e panove reklamuese sipas shkronjave nga “a” deri tek “h” nuk vlejnë 

për rastet kur ato pano reklamuese vendosën në hapësirat publike sipas principit të dhënies në 

shfrytëzim të pronës komunale me anë të Ankandit Publik, konform Vendimit të Kuvendit 

Komunal 01 Nr.464-68856/2015 dt. 23.09.2015, për të cilat do të përcaktohen Kritere tjera të 

formës së kompensimit. 

 

5.9.3. Shfrytëzimi i sipërfaqeve publike, për aparatet dhe shtatoret e lojrave argëtuese, kompenzimi 

paguhet si vijon: 

a. për vendosjen e  cirkut ngarkesa ditore është ……………………………...…      25.00 € 

b. për vendosjen e të gjitha llojeve të aparateve e shtatoreve tjera të lojrave argëtuese.   

ngarkesa ditore është  ...………………………………………………..                 10.00 € 
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5.9.4. Për shfrytëzimin e hapsirës në sipërfaqet publike, për kryerjen e punëve ndërtimore, paguhet 

taksa si vijon: 

a. për ndërtimin e ndërtesës,për çdo muaj të 1 m2 të hapsirës së zënë……......         1.50 €/m2 

Taksa e lartpërmendur rritet për 100 %, nëse afati i lejuar për gropim dhe zaptim të sipërfaqes 

publike zgjatet. 

 

5.14. Qeraja e banimit për kategoritë sociale (objektet e banimit social) .................   0.25 €/ m2  

 

5.15. Përjashtimi (lirimi) nga pagesa  

a) Përjashtimi nga pagesat, i dhënë në Nenin 3 të kësaj Rregullore, nuk vlenë për pagesat e 

shërbimeve të Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit.  

b) Nga pagesa e tarifave të Nenit 5 tȅ Rregullorȅs, lirohen investitorët si: Qeveria e Kosovës, 

Qeveria Komunale dhe donacionet e destinuara për Qeverinë e Kosovës dhe Qeverinë 

Komunale. Gjithashtu, nga pagesa e tarifave lirohen shërbimet që kanë të bëjnë me objektet 

fetare, objektet e trashëgimisë kulturore të cilat janë nën mbrojtje të shtetit s objektet e 

shkatërruara nga lufta e fundit e që i përkasin kategorisë së katërt dhe kategorisë së pestë. 

Nga pagesa lirohen  edhe Kategoritë Sociale- rastet e dëshmuara si përfitues të Skemes 

Sociale të cilat përmes Ndihmave humanitare nga familjarët apo personat tjerë aplikojnë për 

pajisje me dokumentecion nga Dreitoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit. 

 

c) Riparimi dhe rindërtimi i objekteve ndërtimore të dëmtuara nga forca madhore, mund të bëhet 

pa leje ndërtimore nëse nuk bëhen ndryshime rrënjësore nga gjendja para dëmtimit, përveç 

objekteve të cilat kanë qenë të ndërtuara pa leje. (Ligji për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore 

dhe fatkeqësitë tjera). 

 

 

Neni 6 

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural 

 

Nr. Lloji I shërbimit  Shuma në € 

6.1. Taksa e shërbimeve të agrikulturës për shndërrimin e tokës bujqësore në 

tokë jo-bujqësore.  

(Shndërrimi i tokës bujqësore në tokë jo-bujqësore kryhet duke bërë 

pagesën e taksës sipas kategorive (klasave) të tokës. 

Çmimi i 1 m2 për 

kategori të tokës  

 Klasa – I  1.00 

 Klasa – II 1.00 

 Klasa – III 1.00 

 Klasa – IV 1.00 

 Klasa – V 0.75 

 Klasa – VI 0.75 

 Klasa – VII 0.50 

 Klasa – VIII 0.50 

6.2. Kërkesë nga pronarët për prerje të pyjeve vetanake m3 / 2.00  

6.3. Kërkesë për transport te masës drunore  0.00 

6.4. 

Kërkesë për vlerësim të dëmeve të shkaktuara nga faktorët natyrorë dhe 

faktori njeri në prodhimtari bujqësore, blegtori, pylltari dhe hidroekonomi 0.00 

6.5. Kërkesë për ndërtim të pendave/kanaleve për ujitjen e tokave bujqësore 0.00 

6.6. Kërkesë për shfrytëzimin e tokave pyjore m2 / 0.20  

6.7. Kërkesë për pyllëzim 0.00 

6.8. Aplikimi për gjueti të përbashkëta nga Shoqatat e Gjuetarëve   

30%  e vlerës së 

kafshëve / teritor 

6.9. Kërkesë për subvencione për kulturat bujqësore (grurë, misër, vreshta, 0.00 
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pemë dhe perime) dhe subvencione në blegtori  

6.10. Kërkesë për regjistrim të fermerëve 0.00 

 

 

 
 

Neni 7 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë 

 
 Taksat/tarifat për shërbimet e drejtorisë për kadastër, gjeodezi dhe pronë të dhëna sipas: 

 Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2012 MMPH për tarifat e shërbimeve dhe produkteve 

kadastrale të ofruara nga zyra kadastrale komunale dhe kompanitë gjeodete të 

licencuara; dhe 

 Udhëzimit Administrativ Nr. 08/2014 MMPH për tarifat e shërbimeve për regjistrimin e 

të drejtave të pronës së paluajtëshme nga zyret kadastrale komunale.  

 

Nr. Lloji I shërbimit  
Shuma 

në € 

7.1. Ndërrimi i kulturave të parcelave 

7.1.1. Ndërrimi i kulturës të një parcele pa matje 10.00 

7.1.2. 

Ndërrimi i kulturës të një parcele me matje bëhet sipas tarifave të dhëna në Nenin 

7.2.1. deri në 7.2.10. 

75.00 

max 

500.00 

7.2. Ndarja e Parcelave 

7.2.1. Ndarja e një parcele në dy pjese sipas gjendjes faktike në terren deri në 0.50 ha 75.00 

7.2.2. Për çdo ndarje në pjesë tjetër  25.00 

7.2.3. Ndarja e një parcele në dy pjese sipas gjendjes faktike në sipërfaqe 0.5 ha-1.00 ha 100.00 

7.2.4. 
Ndarja e një parcele në dy pjese sipas gjendjes faktike në terren deri në 1.00 ha -5.00 

ha 

150.00 

7.2.5 Ndarja e parcelës në pjesë të përcaktuara më pare 80.00 

7.2.6. Ndarja në më tepër se dy pjesë të përcaktuara më parë për çdo pjesë  40.00 

7.2.7. Ndarja e komplekseve në sipërfaqe 5 – 10 ha në dy pjesë  200.00 

7.2.8. Për çdo ndarje në pjesë tjetër  100.00 

7.2.9. Ndarja e komplekseve me sipërfaqe mbi 10 ha, në dy pjesë 500.00 

7.2.10. Për çdo ndarje në pjesë tjetër  200.00 

7.3. Bashkimi i Parcelave  

7.3.1 Bashkimi i dy parcelave pa matje 20.00 

7.3.2. Për çdo parcelë tjetër në kufi 10.00 

7.4. Matja e Ndërtesave 

7.4.1. Matja për një ndërtesë individuale për 1 m² 0.50 

7.4.2. Çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcelë  0.25 

7.4.3. Ndërtesë banimi kolektiv për 1 m²  0.50 

7.4.4. Çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcelë  0.50 

7.4.5. Ndërtesa afariste për 1 m²  0.70 

7.4.6. Çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcelë për 1 m² 0.70 

7.4.7. Ndërtesa banesore – afariste për 1 m² 0.70 

7.4.8 Çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcelë  për 1 m² 0.50 

7.4.9. Ndërtesë e administratës qeveritare dhe publike për 1 m² 0.50 

7.4.10. Për çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcelë për 1 m² 0.50 

7.4.11. Objektet për sport dhe rekreacion (stadiume, halla sportive etj.) për 1 m² 0.50 

7.4.12. Objektet kulturore dhe fetare për 1 m² 0.30 

7.4.13. Për çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcelë për 1 m² 0.50 
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7.5. Matjet e pjesëve të ndërtesave  

7.5.1. Hapësirat banesore përpilimi i skicës së katit në ndërtesë për 1 m² 0.80 

7.5.2. Kati me skicat e njësive të veçanta   për 1 m²  0.70 

7.5.3. Hapësirat afariste dhe përpilimi i skicës për 1 m² 1.00 

7.5.4 Ndarja e hapësirave afariste banesore dhe përpilimi i skicës-për një pjese 0.75 

7.5.5. Ndarja e hapësirave afariste dhe përpilimi i skicës -për një pjese 0.75 

7.6. Matjet e Përçojave  

7.6.1. Përçoja nëntokësore për 1 m  0.50 

7.6.2. Përçoja mbitokësore për 1 m′ 0.25 

7.6.3. Objektet nëntokësore  100.00 

7.6.4. Për çdo objekt tjetër  50.00 

7.6.5. Tunelet për m′ 5.00 

7.7. Përcaktimi i kufijve të Parcelave  

7.7.1. Për një parcelë me sipërfaqe deri 0.50 ha  80.00 

7.7.2. Për sipërfaqe prej 0.50 ha deri 1. 00 ha  100.00 

7.7.3. Për çdo hektar tjetër  60.00 

7.7.4. 
Për parcelat urbane sipas planit urbanistik pas marrjes së pëlqimit nga drejtoria e 

Urbanizmit  

120.00 

7.8. Rirregullimi i kufijve të parcelave 

7.8.1. Për një parcelë me sipërfaqe deri në 50 ha 40.00 

7.8.2. Për sipërfaqe prej 0.50 ha deri 1.00 ha  50.00 

7.8.3. Për çdo hektar tjetër  30.00 

7.9. Dhënia e dëshmive nga baza e të dhënave kadastrale tekstuale apo grafike sipas kërkesave të 

palëve nga ZKK 

7.9.1. Dhënia e vërtetimeve të ndryshme  3.00 

7.9.2. Certifikata mbi pronën 4.00 

7.9.3. Kopja e planit për një parcelë 5.00 

7.9.4. Për çdo parcelë tjetër  2.00 

7.9.5. Kopja e hartës kadastrale A0 letër e thjesht, horizontale (1:500, 1000, 2500, 5000) 20.00 

7.9.6. Historia për një parcelë  30.00 

7. 10. Punët e zyrës sipas kërkesave të palëve 

7.10.1.  Identifikimi i njësive kadastrale në terren  – për një njësi  20.00 

7.10.2. Për çdo njësi tjetër në kufi  5.00 

7.10.3 Kontrollimi dhe regjistrimi në regjistër i të dhënave nga terreni për një njësi kadastrale  20.00 

7.11. Punët e veçanta gjeodezike 

7.11.1. Bartja në terren e të dhënave nga planet urbanistike për objekt individual për 1 m² 0.50 

7.11.2. 
Bartja në terren e të dhënave nga planet urbanistike për objekte banimi kolektiv apo 

afarist për 1 m² 

0.50 

7.12. Baza Gjeodezike  

Pikat Trigonometrike: 

7.12.1. Koordinatat Y, X me përshkrim  5.00 

Pikat Lidhëse: 

7.12.2. Koordinatat Y, X  me përshkrim 4.00 

Pikat Poligonale 

7.12.3. Koordinatat Y, X, Z  me përshkrim 3.00 

Pikë reper: 

7.12.4. Koordinatat Y, X, Z  me përshkrim 5.00 

Pikat në linjë  

7.12.5. Koordinatat Y, X, Z 2.00 

Pikat e detajit  

7.12.6. Koordinatat Y, X 1.00 

7.12.7. Vendosja e pikave trigonometrike   50.00 

7.13. Regjistrimi i pronës, posedimit në bazë të transaksioneve (shitblerjes) 
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7.13.1. Për vlerën e transaksionit deri në 10,000 € paguhet taksa prej     20.00 

7.13.2. Për vlerën e transaksionit prej 10,001 € e deri në 30,000 € paguhet taksa prej   30.00 

7.13.3. Për vlerën e transaksionit prej 30,001 € e deri në 50,000 € paguhet taksa prej    35.00 

7.13.4. Për vlerën e transaksionit prej 50,001 € e deri në100,000 € paguhet taksa prej    50.00 

7.13.5. 
Mbi vlerën e 100,000 €, për çdo 50,000 € tejkalim, paguhet vlera prej 30 € por shuma 

e taksës së përgjithshme nuk mund ta kaloi vlerën e 300 €. 

30.00 

max 

300.00 

7.13.6. 
Po që së vlera e kontratës – transaksionit është e pa vlerësueshme paguhet taksa në 

vlerë prej 70 €. 
70.00 

7.14. Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të dokumentit mbi dhuratën  

7.14.1. 

Nëse në dokumentin (kontratën) mbi dhurimin e pronës së paluajtshme e që 

dhuratëmarrës është  anëtari i familjes apo pasardhësi i dhuratëdhënësit është e caktuar 

vlera e pronës në këto raste do të paguhet 30% taksa – tarifa për çdo pronar – posedues 

që fiton të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas dhurimit, sipas tarifës të përcaktuar 

me Nenin 2 të U.A. Nr. 08/2014 (tarifat e nenit 7.13 të rregullorës) 

30% e 

tarifës së 

Nenit 

7.13 

7.14.2. 

Nëse në dokumentin (kontratën) mbi dhurimin e pronës së paluajtshme e që 

dhuratëmarrës nuk janë  anëtarët e  i familjes apo pasardhësit e dhuratëdhënësit 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 me Nenin 2 të U.A. Nr. 08/2014 (tarifat e nenit 7.13 të rregullorës) 

20.00 

max 

300.00 

(Sipas  

Nenit 

7.13) 

7.14.3. 

Nëse në dokumentin ( kontratën ) mbi dhurimin e pronës së paluajtshme e që 

dhuratëmarrës janë  anëtarët e  familjes së ngushtë dhuratëdhënësit ndërsa nuk  është e 

caktuar vlera e pronës në këto raste do të paguhet taksa – tarifa në shumën prej 50€ për 

çdo pronar – posedues që fiton të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas dhurimit.  

50.00 për 

çdo 

pronarë 

7.14.4. 

Nëse në dokumentin ( kontratën ) mbi dhurimin e pronës së paluajtshme e që 

dhuratëmarrës nuk janë  anëtarët e  familjes së ngushtë dhuratëdhënësit ndërsa nuk  

është e caktuar vlera e pronës në këto raste do të paguhet taksa – tarifa në shumën prej 

80€ për çdo pronar – posedues që fiton të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas 

dhurimit. 

80.00 për 

çdo 

pronarë 

7.15. Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të dokumentit të organeve administrative dhe 

gjyqësore mbi njohjen e të drejtës së pronësisë – posedimit 

7.15.1. 

Regjistrimi i të drejtave mbi pronën e paluajtshme e cila fitohet në bazë të Vendimit të 

organit administrativ apo gjyqësor, bëhet duke paguar taksen – tarifën 

 në shumën prej 50 €  

50.00 

7.16. Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të pjesëtimit (ndarjes) të pronës në bashkëpronësi dhe 

pronësi të përbashkët 

7.16.1. 
Regjistrimi i pronësisë, i posedimit në bashkëpronësi bëhet duke paguar tarifën në 

shumën prej 20 € për një akt juridik me të cilin është vendosur bashkëpronësia. 

20.00 

7.16.2. 

Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të pjesëtimit (ndarjes) fizike të pronës nga 

bashkëpronësia, pagesa bëhet duke paguar nga 20 € nga secili bashkëpronar që bëhet 

pronar indivindual nga pjesëtimi fizik i pronës. 

20.00 për 

cdo 

pronarë 

7.16.3. 
Për regjistrimin e pronës së përbashkët të bashkëshortëve bëhet duke paguar tarifën në 

shumën prej 20 € për një akt juridik me të cilin është vendosur prona e përbashkëtd. 

20.00 

7.16.4. 
Regjistrimi i pronësisë së përbashkët të ndërtesave në bashkëpronësi bëhet duke 

paguar tarifën në shumën prej 20 €. 

20.00 

7.16.5. 
Regjistrimi i pronësisë së përbashkët të ndërtesave në bashkëpronësi me të gjithë 

pronarët e pjesëve të veçanta bëhet duke paguar tarifën në shumën prej 100 €. 

100.00 

7.17. Regjistrimi i pronësisë, posedimit, në bazë të trashëgimisë dhe të shkëputjes së 

bashkësisë familjare 

 

7.17.1. 

Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të trashëgimisë bëhet duke paguar tarifën në 

shumën prej 10 € për çdo trashëgimtar.  

10.00 për 

cdo 

trashëgi-

mtarë 
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7.17.2. 

Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të shkëputjes së bashkësisë familjare bëhet 

duke paguar tarifën në shumën prej 10 € për çdo anëtarë të familjes që bëhet pronar, 

posedues. 

10.00 për 

cdo 

pronarë 

7.18. Regjistrimi i pronësisë, posedimit, në bazë të ndërrimit të pronës së paluajtshme 

7.18.1. 

Regjistrimi i pronësisë, posedimit, në bazë të ndërrimit të pronës së paluajtshme, bëhet 

duke paguar tarifën në shumën prej 30 € për secilin pronar – posedues. 

30.00 për 

cdo 

pronarë 

7.19. Regjistrimi i hipotekës 

7.19.1. Kërkesë (kredia) në vlerë deri në 10,000 € 10.00 

7.19.2. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  10,001 € e deri në 30,000 € 20.00 

7.19.3. Kërkesë (kredia) në vlerë prej 30,001 € e deri në 50,000 € 30.00 

7.19.4. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  50,001 € e deri në 100,000 € 80.00 

7.19.5. 

Mbi vlerën e 100,000 €, për çdo 100,000 € tejkalim paguhen edhe nga 30.00 € por 

shuma e tarifës – taksës  nuk mund të kaloi vlerën e  400.00 € 

30.00 

max 

400.00 

7.20. Ndryshimi dhe fshirja e hipotekës 

7.20.1. Ndryshimi i hipotekës së regjistruar, paguhet tarifa në vlerë prej  30.00 

7.20.2. Për fshirjen e hipotekës nga regjistrimi i të drejtave paguhet tarifa në vlerë prej 10.00 

7.21. Regjistrimi i servituteve dhe fshirja e servituteve  

7.21.1. 
Për regjistrimin e servituteve në regjistrin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme 

paguhet tarifa në vlerë prej  
50.00 

7.21.2. Për fshirjen e servitutit nga regjistri i të drejtave paguhet tarifa në vlerë prej  20.00 

7.22. Regjistrimi i të drejtës së shfrytëzimit – qira mbajtja  

7.22.1. 
E drejta e shfrytëzimit – qira mbajtje me kohë zgjatje prej 3 deri në  10 vite 

regjistrohet dhe paguhet tarifa në vlerë prej  

50.00 

7.22.2. 
E drejta e shfrytëzimit –qira mbajtje me kohë zgjatje prej 10 deri në  25 vite 

regjistrohet dhe paguhet tarifa në vlerë prej 

150.00 

7.22.3. 
E drejta e shfrytëzimit – qira mbajtje me kohë zgjatje prej 3 deri në  99  vite 

regjistrohet dhe paguhet tarifa në vlerë prej 

500.00 

7.22.4. 
 Ndryshimi dhe fshirja e së drejtës së shfrytëzimit – qira mbajtjes, bëhet duke paguar 

20% e shumës që është paguar për regjistrimin e së drejtës së shfrytëzimit  

20% e 

shumës 

7.22.5. 

Me rastin e bartjes së të drejtës së shfrytëzimit- qirambajtjes ose nënqiranë tek 

personat e tretë paguhet tarifa e cila është përcaktuar me nenin 2 dhe 3 të UA 08/2014  

(tarifat e nenit 7.13 dhe 7.14 të rregullorës) 

Min 

20.00 

(sipas 

7.13 dhe 

7.14)  

7.23. Regjistrimi i barrave dhe ngarkesave të ndryshme 

7.23.1. 
Për regjistrimin e barrës në tatimin në pronën e paluajtshme bëhet duke paguar tarifën 

në shumë prej 

20.00 

7.23.2. Për regjistrimin e barrës tatimore bëhet duke paguar tarifën në shumë prej 30.00 

7.23.3. 

Për regjistrimin e masës së sigurisë (masa e përkohshme) që procedura gjyqësore ose 

një procedurë tjetër është udhëhequr me kërkesë private të palës duhet të paguhet 

tarifa prej 

50.00 

7.23.4. 

Për regjistrimin e masës së sigurisë (masa e përkohshme) që procedura gjyqësore ose 

një procedurë tjetër është udhëhequr sipas detyrës zyrtare nga një organ kompetent për 

zbatimin e ligjit (Prokuroria, policia etj) nuk duhet të paguhet asnjë tarifë 

0.00 

7.24. Korigjimi i të dhënave në regjistër 

7.24.1. 
Nëse të dhënat që duhen të korrigjohen janë futur në regjistër sipas dokumentacionit të 

dorëzuar nga palët, korrigjimi i tyre bëhet duke paguar nga pala tarifën prej  

20.00 

7.24.2. 

Nëse të dhënat që duhen të korrigjohen janë futur në regjistër me veprimin e Zyres 

kadastrale Komunale ose nga Agjencia Kadastrale e Kosovës atëherë korrigjimi bëhet 

pa pagesë. 

0.00 

7.25. Regjistrimi i të drejtave tjera 
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7.25.1. 

Regjistrimi i të drejtave, ngarkesave,barrës pronësore të tjera mbi pronën e 

paluajtshme e të cilat nuk janë përfshirë në dispozitat e UA do të regjistrohen duke 

paguar tarifën në shumën prej 

40.00 

7.26. Shërbimet e Sektorit për Pronës 

7.26.1. 
Dhënja e pronës së paluajtëshme komunale në shfrytëzim dhe; 

Këmbimi I pronës së paluajtëshme private me pronën e paluajtëshme komunale   

0.00 

7.26.2. Kthimi I tokës së shpronësuar 0.00 

 

7.27. Nga pagesa e tarifave të lartëshënuara, për pikat 7.9.1 deri në 7.9.4., janë të liruar rastet sociale, 

invalidët e luftës të të gjitha kategorive; familja e ngushtë e dëshmorëve, viktimave civile dhe të 

zhdukurve të UCK’së; veteranët dhe viktimat e dhunës seksuale të luftës si dhe personat me nevoja të 

veqanta. Provë për ketë janë vërtetimet përkatëse. 

 

 

 

Neni 8 

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 
 

8.1. Taksë për ushtrimin e veprimtarisë afariste (aplikohet në baza vjetore)  

Nr. Lloji I shërbimit Shuma në € 

8.1.1. Veprimtaritë bankare 800.00 € 
 Për çdo njësi 400.00 € 

8.1.2. Shërbime, transaksione, si pagesa – dërgesa monetare 500.00 € 
 Për çdo njësi 100.00€ 

8.1.3. Agjensionet mikro financiare jo bankare 700.00 € 
8.1.4. Kompanitë e sigurimeve për bazë 900.00 € 
8.1.5. Për çdo njësi 400.00 € 
8.1.6. Shërbimet e operatorëve telefonim, Intranet, TV etj 800.00 € 
8.1.7. Për çdo njësi 600.00 € 
8.1.8. Postat që kryejnë shërbime postare 800.00 € 
8.1.9. Për çdo njësi 100.00 € 

8.1.10. Ndërmarrja publike – me përjashtim të atyre Komunale 800.00 € 
8.1.11. Ndërmarrja KEDS / KESCO 1,000.00 € 
8.1.12. Universitetet private 500.00 € 
8.1.13. Arsimi privat parauniversitar 500.00 € 
8.1.14. Lotaritë dhe lojërat e fatit, me karakter të ngushtë bastoret 500.00 € 
8.1.15. Shiqimi teknik i automjeteve 500.00 € 
8.1.16. Qendrat tregtare 600.00 € 
8.1.17. Supermarketet  200.00 € 
8.1.18. Hotelet  200.00 € 
8.1.19. Sallat e dasmave 200.00 € 
8.1.20. Restaurantet 100.00 € 
8.1.21. Ordinancat / Spitalet private 100.00 € 
8.1.22. Barnatore Humane 150.00€ 
8.1.23. Barnatore Bujqesore 50.00€ 
8.1.24. Autolarjet 50.00 € 
8.1.25. Avokatura 50.00 € 
8.1.26. Noter / Përmbarues 100.00 € 
8.1.27. Taksi  30.00 € për njësi 
8.1.28. Car Rental 30.00 € për njësi 
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8.1.29. Frizere / Floktar 30.00 € 
8.1.30. Ndërmarrje ndërtimore 100.00 € 
8.1.31. Zyrë projektuese 100.00€ 
8.1.32. Agjensione Shërbyese Kontabile 100.00€ 
8.1.33. Thertore 200.00 € 
8.1.34. Mishtore 100.00 € 
8.1.35. Ndërmarrje prodhuese 80.00 € 
8.1.36. Prodhimi i materialeve ndërtimore 300.00 € 
8.1.37. Fitnes, Rekreacion, Sport, Pishina, Poligon 100.00 € 
8.1. 38. Autoservis, Autolarje, Riparues 100.00 € 
8.1.39. Video / Audio Produksion 100.00 € 
8.1.40. Auto shkolla 100.00 € 
8.1.41. Agjensione Turistike  100.00 € 
8.1.42. Tregtia me shumicë e lëndëve të lëngta, gazëta   300.00    

8.1.43. Veprimtaritë zbavitëse: bixhozi dhe të vënit bast 2,000.00   

8.1.44. Tregtia me shumicë e pijeve alkoholike dhe pijeve të tjera    300.00   

8.1.45. Tregtia me shumicë e duhanit të përpunuar    300.00   

8.1.46. Restoranet me klube nate  1,000.00   

8.2. Tarifa për zgjatjen e orarit të punës  

8.2.1. Qebaptore, kafeteri, supermarkete, dyqane tregtare, ushqimore dhe te 

ngjashme;  

  5.00 /  

për 1 orë  

 

8.2.2. Veprimtari hoteliere (hotel, motel, restaurant, disko klub); 20.00 /  

për 1orë  

8.2.3. Veprimtari hoteliere (hotel, motel, restaurant, disko klub); 

 

   200.00 / për 1 

muaj   

8.2.4. Qebaptore, kafeteri, supermarkete, dyqane tregtare, ushqimore dhe te 

ngjashme;  

100.00 / për 1 

muaj 

Shërbime /kërkesa tjera  

8.3. Kërkesë për vërtetim për stazh pune dhe vërtetim për konfirmim të  

përvojës së veprimtarisë 

1.00  

 

8.4. Kërkesë për vërtetim që familja nuk posedon biznes (për Bursë studentore)  2.00  

8.5. Kërkesë për vërtetim për posedim të biznesit personal/familjarë për qëllim 

të marrjes së Vizës 2.00 

8.6. Pëlqimi për hulumtimin dhe shfrytëzimin e mineraleve  0.00 

8.7. Shërbimet e Qendrës Komunale e Biznesit  (përcaktuar me U.A. Nr.18/2011 ARBK) 

8.7.1. Regjistrim i Biznesit Individual - B.I 0.00  

8.7.2. Regjistrimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuara  0.00  

8.7.3. Regjistrim i Shoqërisë Aksionare - SH. A.  0.00  

8.7.4. Regjistrim i Ortakëri e përgjithsme - O. P.  0.00 

8.7.5. Regjistrimi i Shoqërisë komandite - Sh. K. M 0.00  

8.7.6. Regjistrim i Kooperativave  bujqësore 0.00  

8.7.7. Regjistrim i Shoqërisë së Huaj 0.00  

8.7.8. Ndërrimi i Emrit të Biznesit Individual 5.00 

8.7.9. Ndërrimi i Emrit të Shoqërise me Përgjegjesi të Kufizuar 10.00 

8.7.10 Ndërrimi i Emrit të Shoqërise Aksionare 10.00 

8.7.11 Ndërrimi i Emrit të Ortakërisë së përgjithshme 5.00 

8.7.12 Ndërrimi i Emrit të Shoqërise Komandite 10.00 

8.7.13 Ndërrimi i Emrit të Shoqërise së Huaj tregtare 10.00 

8.7.14 Ndërrimi i  Adresës se Biznesit Individual 5.00 

8.7.15 Ndërrimi i Adresës së Shoqërise me Përgjegjesi të Kufizuar 10.00 
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8.7.16 Ndërrimi i  Adresës së Shoqërise Aksionare 10.00 

8.7.17 Ndërrimi i  Adresës së Ortakerise te pergjithshme 5.00 

8.7.18 Ndërrimi i  Adresës së Shoqërise Komandite 10.00 

8.7.19 Ndërrimi i  Adreses se Shoqerise së Huaj Tregtare 10.00 

8.7.20 Ndërrim/Shtim i njësisë për Biznesit Individual 5.00 

8.7.21 Ndërrim/Shtim i njësisë për Ortakëri 5.00 

8.7.22 Ndërrim/Shtim i njësisë për Shoqërinë me Përgjegjesi të Kufizuar 10.00 

8.7.23 Ndërrim/Shtim i njësisë për Shoqerinë e Huaj Tregtare 10.00 

8.7.24 Ndërrim/Shtim i njësisë për Shoqërise Aksionare 10.00 

8.7.25 Ndërrim/Shtim i njësisë për Shoqëri Komandite 10.00 

8.7.26 Shtim i aktivitetit për Biznesit Individual 00 

8.7.27 Shtim i aktivitetit për Ortakëri 00 

8.7.28 Shtim i aktivitetit për Shoqërinë me Përgjegjesi të Kufizuar 10.00 

8.7.29 Shtim i aktivitetit për Shoqerinë e Huaj Tregtare 10.00 

8.7.30 Shtim i aktivitetit për Shoqërise Aksionare 10.00 

8.7.31 Shtim i aktivitetit për Shoqëri Komandite 10.00 

8.7.32 Ndërrim/Shtim i punëtorëve për Biznesit Individual 00 

8.7.33 Ndërrim/Shtim i punëtorëve për Ortakëri Te pergjithshme 00 

8.7.34 Ndërrim/Shtim i punëtorëve për Shoqërinë me Përgjegjesi të Kufizuar 00 

8.7.35 Ndërrim/Shtim i punëtorëve për Shoqerinë e Huaj Tregtare 00 

8.7.36 Ndërrim/Shtim i punëtorëve për Shoqërise Aksionare 00 

8.7.37 Ndërrim/Shtim i punëtorëve për Shoqëri Komandite 00 

8.7.38 Ndërrim/Shtim i kapitalit për Ortakëri 00 

8.7.39 Ndërrim/Shtim i kapitalit për Shoqërinë me Përgjegjesi të Kufizuar 10.00 

8.7.40 Ndërrim/Shtim i kapitalit për Shoqerin e Huaj Tregtare 10.00 

8.7.41 Ndërrim/Shtim i kapitalit për Shoqërit Aksionare 10.00 

8.7.42 Ndërrim/Shtim i kapitalit për Shoqëri Komandite 10.00 

8.7.43 Ndërrim/Shtim i drejtorit për Ortakëri 00 

8.7.44 Ndërrim/Shtim i drejtorit për Shoqërinë me Përgjegjesi të Kufizuar 00 

8.7.45 Ndërrim/Shtim i drejtorit për Shoqerinë e Huaj Tregtare 00 

8.7.46 Ndërrim/Shtim i drejtorit për Shoqerinë Komandite 20.00 

8.7.47 Ndërrim/Shtim i drejtorit për Shoqërisë Aksionare 20.00 

8.7.48 Ndërrim/Shtim i agjentit të regjistruar për Ortakëri të përgjithshme 5.00 

8.7.49 

Ndërrim/Shtim i agjentit të regjistruar për Shoqërinë me Përgjegjesi të 

Kufizuar 00 

8.7.50 Ndërrim/Shtim i agjentit të regjistruar për Shoqerinë e Huaj Tregtare 00 

8.7.51 Ndërrim/Shtim i agjentit të regjistruar për Shoqëri Komandite 00 

8.7.52 Ndërrim/Shtim i agjentit të regjistruar për Shoqërise Aksionare 00 

8.7.53 Ndërrim/Shtim i aksionarëve për Ortakëri të përgjithshme 10.00 

8.7.54 Ndërrim/Shtim i aksionarëve për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar 10.00 

8.7.55 Ndërrim/Shtim i aksionarëve për Shoqerinë e Huaj Tregtare 10.00 

8.7.56 Ndërrim/Shtim i aksionarëve për Shoqërisë Aksionare 10.00 

8.7.57 Shuarja e Biznesit Individual 00 

8.7.58 Shuaraja e Ortakërise të përgjithshme 00 

8.7.59 Shuaraja e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar 00 

8.7.60 Shuaraja e Shoqerisë së Huaj Tregtare 00 

8.7.61 Shuaraja e Shoqërisë Aksionare 00 

8.7.62 Shuaraja e Shoqërisë Komandite 00 

8.7.63 Certifikata e re e Biznesit 2.00 

8.7.64 Vërtetimi për pronarët dhe drejtorët 2.00 

8.7.65 Vërtetimi i kopjes si kopje autentike/(për faqe) 2.00 

8.7.66 Dorëzimi i informatave detale për biznesin/(për faqe)  0.20  
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Neni 9 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa 

 
 9.1.  Shfrytëzimi i pronës komunale për qëllime komerciale 

9.1.1. Qiraja për shfrytëzimin e pronës së paluajtëshme të komunës, që do të paguhet nga 

përdoruesi i pronës komunale, do të përcaktohet zakonisht si rezultat i një procedure të hapur 

konkurrente. 

  

9.1.2. Normat e dhëna në tabelën e mëposhtme kanë karakter sygjerues dhe do të shërbejnë si 

referencë për vendosjen e cmimit fillestar për një ankand publik apo ndonjë procedurë tjetër 

të hapur konkurruese.  

  

9.1.3. Në rastet kur cmimi nuk mund të përcaktohet përmes procedurës së hapur konkurruese, 

aplikohen normat nga tabela e mëposhtme dhe ato si të tilla mund të ndryshohen vetëm 

përmes ndonjë vendimi të komunës i cili po ashtu duhet të përfshijë arsyet e ndonjë devijimi 

nga ajo që është prezantuar më poshtë në tabelë. 

 

9.1.4. Shfrytëzimi i ndërtesave-lokaleve afariste të pronës komunale bazohet në vlerën e 

qerasë për metër katror (m2) të shfrytëzuar nga qeramarrësi, varësisht se në cilën zonë 

ndodhet prona-lokali. 

a) Zona e parë (I-rë) - Përfshinë hapsirën brenda kufinjëve të qytetit. Duke filluar nga 

udhëkryqi në mes rrugëve “Skënderbeu” dhe “Nëna Tereze”(sheshi i Qarshisë së 

Vogël) dhe vazhdon deri te semaforat në qendër të qytetit (posta kryesore e qytetit). 

b) Zona e dytë (II-të) - Përfshinë hapsirën brenda kufinjëve të qytetit. Duke filluar nga 

semaforat në qendër të qytetit e gjer te Sh. A. “Emin Duraku”. Pastaj, nga sheshi i 

Qarshisë së Vogël, përgjat rrugës “Skënderbeu” deri në rrugën tranzitore “Tirana”. 

Poashtu, nga semaforat në qendrën e qytetit, përrrethë lumit Krena deri tek Ura e 

Taliqit. Ish-shtëpia e mallrave Emin Duraku dhe rruga në drejtim të KEK-ut. 

c) Zona e tretë (III-të)  - Përfshinë rrugën Ismail Qemali, nga objekti i Muzeut i 

Historisë përgjatë rrugës Sylejman Hadum Aga, rugës Izet Hima deri në lagjen Mulla 

Jusuf. 

d) Barakat të cilat gjenden në zonën e dytë, për shkak të ndërtimit me material të dobët, 

paguajnë qera 50% më të ulët se objektet tjera. 

e) Lartësia e qerasë mujore për lokalet afariste që gjenden nëpër fshatra është për 20%, 

më e ulët se qeraja bazë e Zonës së tretë (III-të). 

                                                                                                                                     

   Çmimi fillestar - tabela 

 

1. Zona e parë (I-rë)  Lartësia e qerasë mujore 

      

   € 8,00 / m2 

 

 

2. 

 

Zona e dytë (II-të) 

 

 

Lartësia e qerasë mujore 

 

      

   € 6,00 / m2 

 

3. 

 

Zona e tretë (III-të) 

 

 

Lartësia e qerasë mujore 

      

   € 4,00 / m2 

 

9.1.5. Qeramarrësit të cilët nuk e paguajnë qeranë për tre muaj detyrohen ta lirojnë lokalin afarist  

me procedurë të menjëhershme  

Shërbimet tjera 

9.2. Kërkesë për vërtetim të pagesës së tatimit në prone 0.00 
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9.3. Tarifat për pajisje me leje për automjetet motorike (leja në baza vjetore)  

9.3.1. Automjetet dhe taxi-automjetet (benzin/naftë) - deri 3500 ccm 10.00 

9.3.2. Automjetet dhe taxi-automjetet (benzin/naftë) - mbi 3500 ccm 20.00 

9.3.3. Kamionet që bëjnë transportin e mallrave (benzin/naftë) - deri 3.5t 10.00 

9.3.4. Kamionet që bëjnë transportin e mallrave (benzin/naftë) – mbi 3.5t 20.00 

9.3.5. Autobusë deri 25 ulëse  20.00 

9.3.6. Autobusë mbi 25 ulëse (për cdo ulëse shtesë) 0.80 

9.3.7. Nga tarifa e lejes për mjete motorike lirohen të gjitha automjetet e emergjencës (zjarrfikësit dhe  

makinat e ndihmës së shpejtë), provë për këtë është leja e qarkullimit të automjetit.   

  

 

 

Neni 10 

Drejtoria për Shërbime Publike 
 

10.1. Tarifat për qarkullimin e automjeteve të rënda motorike në rrugët ku është ndaluar 

qarkullimi i automjeteve në fjalë: 

10.1.1 Rrugët ‘Ismail Qemajli’, ‘Nënë Tereza’ dhe ‘Skënderbeu’ - 1 deri 3 ditë 10.00 

10.1.2 Në të gjitha rrugët tjera - 1 deri 3 ditë    5.00 

10.1.3 Leje mujore  30.00 

10.1.4 Leje - 1 deri 15 ditë  15.00 

10.2.  Tarifa vjetore për regjistrimin e auto-taxi’ve dhe linjave të autobusëve 

10.2.1 Regjistrimi për punë me auto-taxi   50.00 

10.2.2 Vazhdimi i regjistrimit të lejeve për auto-taxi 10.00 

10.2.3 Regjistrimi dhe vazhdimi i linjave të autobusit në trafikun urban dhe 

periferik 

40.00 

10.3.  Tarifa për parkimin e automjeteve (i ndarë sipas zonave) 

10.3.1 Parkimi - Zona I (rrugët: ‘Nëna Terezë’, ‘Skënderbeu’, ‘I.Qemajli’ dhe,  

para Spitalit ‘Isa Grezda’)  

1 orë / 0.30  

10.3.2 Parkimi mujor (Zona I) 3.00   

10.3.3 Parkimi 6 mujor (Zona I) 5 .00 

10.3.4 Parkimi vjetor (Zona I) 10.00 

10.3.5 Parkimi për të gjitha rrugët tjera  1 orë / 0,20  

10.3.6 Parkimi mujor (për të gjitha rrugët tjera) 1.00 

10.3.7 Parkimi 6 mujor (për të gjitha rrugët tjera) 3.00 

10.3.8 Parkimi vjetor (për të gjitha rrugët tjera) 5.00 

10.4. Tarifat për bartjen e automjeteve nga trafiku  –  shërbimet e transportit me “Marimang”  

10.4.1 Zhvendosja e motocikletës, veturës dhe traktorit pa rimorkio, brenda qytetit, 

deri në vendin për vendosje dhe, ruajtja e tyre deri në 24 orë  

30.00  

10.4.2 Tërheqja e autobusit, mjetit transportues, rimorkios ose gjysëm-rimorkios, 

brenda qytetit deri në vendin për vendosje dhe, ruajtja e tyre deri në 24 orë  

100.00 

10.4.3 Zhvendosja e automjeteve, nga zonat jasht qytetit pa ngarkesë është 0.25 € për 

një kilometër (km), ndërsa me ngarkesë 0.50 € për km. 

0.25/km 

gjer në 

0.50/km 

10.4.4 Në rastin kur zhvendosja e automjetit vetëm fillon por nuk bëhet zhvendosja 

deri në vendin e ruajtes, zbatohet cmimi si vijon: 

Në zonën urbane 15.00 €  ndërsa jasht zonës urbane 30.00 €   

15.00    

gjer në  

30.00   

10.4.5 Kur automjeti i zhvendosur, pas kalimit të kohës prej 24 orësh, nuk mirret nga 

pronari ose shfrytëzuesi, sic përcaktohet në këtë rregullore, për cdo ditë të 

ruajtjes apo qëndrrimit të mëtutjeshëm të automjetit do të paguhet cmimi prej 

5.00 €. 

5.00 / për 

cdo ditë 

10.4.6 Për zhbllokimin e automjeteve, autobusëve, mjeteve transportsuese, mjeteve të 

punës dhe rimorkiove duhet paguar cmim prej 15.00 €.  

15.00 
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10.4.7 Nëse për automjetin e bllokuar, pas kalimit të kohës prej 24 orëve, pronari ose 

shfrytëzuesi i automjetit nuk i përmbushë detyrimet sic i përcakton kjo 

rregullore për zhbllokimin e automjetit, ruajtja përkatësisht qëndrimi i 

mëtutjeshëm i mjetit nën bllokimm, për cdo ditë qëndrrimi dhe ruajtje do të 

paguhet cmimi prej 5.00 €. 

5.00/ për 

cdo ditë 

 Shërbime / kërkesa tjera  

10.5. Kërkesë për mirëmbajtje të ndriçimit publik dhe shtrirje të re e ndriçimit publik 0.00 

10.6. Kërkesë për Stabilizim të furnizimit me energji elektrike (furnizimi me trafo të 

reja) 

0.00 

10.7. Kerkesë për pastrimin e pikave të zeza (deponia egër) 0.00 

10.8. Kërkesë për pajisje me leje për furnizim të lokaleve afariste 0.00 

10.9. Kërkesë për pajisje me leje për bllokimin e rrugës (intervenim ne rruge) 0.00 

10.10.  Kërkesa për dhënie të pëlqimit për fillimin e hulumtimit të eficiencës së 

energjisë 

0.00 

10.11. Kërkesë për ndërtimin të ri të pikës për furnizim me ujë të pijes 0.00 

10.12. Kërkesë për marrjen e  pëlqimit për prerjen e drunjëve të dëmtuar në teritorin e 

komunës  

0.00 

10.13. Kërkesë për pëlqim për bartjen e kufomave brenda vendit 0.00 

10.14. Kërkesë për pëlqim për kthimin e kufomës (mbetjet mortore) nga jashtë vendit 0.00 

10.15. Kërkesë për dhënie të pëlqimit për fillim të hulumtimit për ndërtim të 

hidrocentraleve dhe centraleve tjera (erës, diellit, biomasës) dhe të eficencës së 

energjisë 

0.00 

10.16. Kërkesë për rregullimin e ndonjë pjese të kanalizimit të dëmtuar 0.00 

10.17. Kërkesë për ndërtim të ndonjë pjese (në rrugë të caktuar) të kanalizimit të ri 0.00 

10.18. Kërkesë për rregullimin (mirëmbajtjen) e rrjetit të ujësjellësit  0.00 

 
Neni 11 

Drejtoria për Punët Inspektuese 
 

11.1. Kërkesë për plotësimin e kushteve minimale higjieno-teknike, sanitare për subjektet afariste. 

11.1.1 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit. (Sektori A) 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 80 € 
11.1.2 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike minierave dhe guroreve (industria e nxjerrjes). (Sektori B) 

0 m² deri në 30 m² 

është 100 € 

Mbi 30 m² është 200 € 
11.1.3 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike industrisë përpunuese. (Sektori C) 

0 m² deri në 30 m² 

është 100 € 

Mbi 30 m² është 200 € 
11.1.4 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike furnizimit me rryme, gaz, avull dhe ajër te kondicionuar. 

(Sektori D) 

0 m² deri në 30 m² 

është 100 € 

Mbi 30 m² është 200 € 

11.1.5 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike furnizimit me ujë, kanalizim, veprimtaritë e menaxhimit 

dhe trajtimit te mbeturinave. (Sektori E) 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 

 
11.1.6 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike e ndërtimtarisë. (Sektori F) 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 
11.1.7 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 0 m² deri në 30 m² 
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sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike tregtisë me shumice, pakice, riparimi i mjeteve motorike 

dhe motoçikletave. (Sektori G) 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 

 
11.1.8 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike të transportit dhe megazinimit. (Sektori H) 

0 m² deri në 30 m² 

është 100 € 

Mbi 30 m² është 200 € 
11.1.9 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike te akomodimit dhe shërbimit ushqimore. (Sektori I) 

0 m² deri në 30 m² 

është 100 € 

Mbi 30 m² është 200 € 
11.1.10 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike e informimit dhe komunikimit. (Sektori J) 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 

 
11.1.11 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike financiare dhe të sigurimit. (Sektori K) 

0 m² deri në 30 m² 

është 100 € 

Mbi 30 m² është 200 € 
11.1.12 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike e patundshmërive. (Sektori L) 

0 m² deri në 30 m² 

është 100 € 

Mbi 30 m² është 200 € 
11.1.13 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike profesionale, shkencore dhe teknike. (Sektori M) 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 

 
 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike te shërbimeve administrative dhe mbështetëse. (Sektori N) 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 

 
 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike e administrimit publik, mbrojtjes, sigurimi social dhe i 

detyrueshëm. (Sektori O) 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 

 
 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike e arsimit (Sektori P) 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 

 
 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike  te shëndetit te njeriut dhe te punës sociale. (Sektori Q) 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 

 
 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike  e arteve, argëtimit dhe rekreacionit. (Sektori R) 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 

 
 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria tjera 

shërbyese (Sektori S) 

 

 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 

 

 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 
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ekonomike  familjare si punëdhënës, mallrat dhe shërbimet e 

padiferencuara, veprimtaritë e ekonomive familjare për përdorim 

vetanak. (Sektori T) 

 

Mbi 30 m² është 100 € 

 

 Pëlqim mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno teknike e 

sanitare për lokalet afariste në të cilat ushtrohet veprimtaria 

ekonomike  e trupave dhe organizatave ndërkombëtare. (Sektori U) 

0 m² deri në 30 m² 

është 50 € 

Mbi 30 m² është 100 € 

 
 Pagesat e parapara me larte janë vetëm për kodet/veprimtaritë primare  
 Për çdo kod/veprimtari shtese/sekondare. 5 € 
 Për nevoja te sqarimit te veprimtarive ekonomike te paraparë me këtë 

rregullore duhet të i referohet Vendimit të Qeverise me Nr.04/123 i 

datës 05.04.2013 (Klasifikimi i Veprimtarive Ekonomike Nac Rev.2). 

 

11.2.  Pëlqim sanitarë për ndërtim, ri-ndërtim të objekteve  

11.2.1. Sipërfaqet prodhuese 0.10 € m2 
11.2.2. Sipërfaqet prodhuese – Lokalet administrative (avokatura, agjenci 

turistike, operator te sigurimeve, veprimtarit bankare, veprimtarit 

telefonike, etj.) 

2.40 € m2 

11.2.3. Objektet tjera si: edukativo-arsimore, shëndetësore, sportit, kulturës, 

objekteve për furnizim me ujë të pijshëm, objekteve për deponimin e 

mbeturinave, krematoriumet, etj. 

1.00 € m2 

11.2.4. Për lokalet afariste deri ne 50 m2 1.00 € m2 
11.2.5. Për lokalet afariste prej 51 m2 deri ne 100 m2 1.20 € m2 
11.2.6. Për lokalet afariste mbi 101 m2 deri ne 200 m2 1.40 € m2 
11.2.7. Për lokalet afariste prej 201 m2 deri ne 500 m2 1.60 € m2 
11.2.8. Për lokalet afariste prej 501 m2 deri ne 1000 m2 2.00 € m2 
11.2.9. Për lokalet afariste mbi 1000 m2 2.00 € m2 
11.2.10 Tregjet 1.00 € m2 

11.3. Kërkesë e subjekteve afariste hoteliere dhe prodhuese për certifikimin e punës me pije alkoolike 

(vjetorë)   

11.3.1.   

11.3.2.   

11.3.3.   

11.3.4.   

11.3.5.   

11.3.6.   

11.3.7.   

11.3.8.   

11.3.9   

11.3.10   

Shërbime tjera 

11. 4.   

11.5.   

11.6.   

 

 

  

 Neni 12 

Drejtoria për Arsim 

 

Nr. Lloji I shërbimit Shuma në € 
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12.1. Duplikati i dëftesës 1.00 

12.2. Duplikati i diplomës 1.00   

12.3. Kërkesë për mbulimin e shpenzimeve të transportit 0.00 

12.4. Kërkesë për bursë studentore 0.00 

12.5. Për qëndrim ditor në qerdhen e fëmijëve si dhe banim-strehim në konvikte  

12.5.1 Pagesa për qëndrim ditor të fëmijëve  35.00 / muaj 

12.5.2 Pagesa për akomodim të nxënësve dhe studentëve në konvikt 70.00 / muaj 

12.5.3 Pagesa për akomodim ditorë gjatë sezonës së verës (fjetje – HOSTEL)  5.00 / ditë  

12.5.4 Pagesa për ushqim gjatë sezonës së verës (dy racione)  2.00 / ditë  

12.5.5 Pagesa për shfrytëzim të hapsirave të studimit/zyreve gjatë sezonës së 

verës (OJQ, biznese, etj) 

5.00 / ditë  

50.00 / muaj 

12.6. Pagesa për shfrytëzimin e hapsirës së brendshme dhe të jashtme të objekteve të shkollave 

fillore, shkollave të mesme të ulët dhe shkollave të mesme të lartë 

12.6.1 Salla e edukatës fizike për shfrytëzim nga shkollat private fillore, të 

mesme, universitetet, kolegjet  (provimet, garat e dijes, etj) 

50.00 / ditë 

12.6.2 Salla e edukatës fizike për rekreacion    15.00 / 1 orë   

12.6.3 Fusha për hendboll, basketboll, volejboll  5.00 / 1 orë 

12.6.4 Fusha për futboll (me barë artificial) 10.00 / 1 orë 

12.6.5 Fusha për futboll (e asfaltuar) 5.00 / 1 orë 

12.7. Pagesa për shfrytëzimin e hapsirës së brendshme të objektit të Shkollës së Muzikës 

12.7.1 Koncerte komerciale Kohëzgjatje  2 orë 150.00  

12.7.2 Promovime, debate, tubime Kohëzgjatje nën 2 orë 30.00 

12.7.3 Debate, konferenca  Kohëzgjatja 1 ditë  50.00  

12.7.4 Galeria e shkollës Kohëzgjatja 1 ditë 20.00 

12.7.5 Galeria e shkollës Kohëzgjatja 1 javë 50.00 

12.8. Pagesa për shfrytëzimin e hapsirës së brendshme dhe të jashtme të objekteve të shkollave 

fillore, shkollave të mesme të ulët dhe shkollave të mesme të lartë. (Lartësia e qerasë -cmimi për 

shfrytëzim- përcaktohet me ndonjë procedurë të hapur konkuruese. Cmimi i dhënë në pikën 8.1. dhe 

8.2. do të shërbejnë si referencë për vendosjen e cmimit fillestar për një ankand publik apo ndonjë 

procedurë tjetër të hapur konkurruese). 

12.9. Mbarimi I shkollimit me sistem të vjetër arsimorë 

12.9.1 Provimi i klasës (paraqitja e provimit të klasës – të gjitha lëndët) 20.00 

12.9.2 Provimi i lëndës (paraqitja e një lënde) 3.00 

12.9.3 Provimi i Diplomës (paraqitja e provimit) 40.00 

12.10. Provimet dhe vlerësimet (Participimi I vijuesve të arsimit dhe aftësimit për të rritur U.A 

11/2011) –Vetëm për shkollat e licencuara, Gjakovë. Shkolla e Mesme Teknike ‘Nexhmedin Nixha’. 

12.10.1 Regjistrimi i vitit (1 klasë) 100.00 

12.10.2 Praktika profesionale  50.00 

12.10.3 Provimi diferencial  10.00 

12.10.4 Provimet përfundimtare të klasës, certifikata  30.00 

12.10.5 Diploma e përfundimit të shkollimit  20.00 

 

 

 

Neni 13 

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

 

12.8.1 Shfrytëzimi i hapsirës për qëllime komerciale 

(fast food, etj) - qera mujore 

Për m2 / nën 1000 nxënës  Cmimi 

fillestarë  

5.00 

12.8.2 Shfrytëzimi i hapsirës për qëllime komerciale 

(fast food, etj) – qera mujore 

Për m2 / mbi 1000 nxënës  Cmimi 

fillestarë  

8.00 
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Nr. Lloji I shërbimit Shuma € 

13.1 Kërkesë  për ndihma financiare për sëmundje të rënda 0.00 

13.2 Kërkesë për strehim 0.00 

13.3 Kërkesë për trajtim mjeksorë jashtë institucioneve shëndetësore publike  0.00  

13.4 Kërkesë për pajisje me vërtetim shëndetësorë 0.00 

13.5. Shërbimet shëndetësore të nivelit parësor (përcaktuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 04 / 

2007 për mbledhjen dhe shfrytëzimin e mjeteve nga bashkëpagesat e shfrytëzuesve të shërbimeve 

shëndetësore dhe të hyrave vetanake të institucioneve shëndetësore)  

Çmimorja e bashkëpagesave për shërbimet shëndetësore të nivelit parësor - Shtojca 1/a  

13.5.1 Ekzaminimi mjekësor në punkt QMF ose në QKM, pa analiza laboratorike ose 

pa procedura plotësuese diagnostike me aparaturë 

 

1.00 

13.5.2 Ekzaminimi specialistik në QMF - QKMF me udhëzim të mjekut të familjes 2.00 

13.5.3 Ekzaminimi specialistik në QMF - QKMF pa udhëzim të mjekut të familjes 5.00 

13.5.4 Ekzaminimi në shtëpi, përpos në raste emergjente 6.00 

13.5.5 Medikamenti nga lista esenciale, ofruar në barnatorën publike 0.30 

13.5.6 Ultrazëri standard 2.00 

13.5.7 Radiografia 2.00 

13.5.8 EKG 0.50 

13.5.9 Analiza laboratorike - vetëm hemogrami dhe urina 1.00 

13.5.10 Analizat laboratorike (komplet) 3.00 

13.5.11 Caktimi i sheqerit në gjak me glikometër sipas kërkesës së shfrytëzuesit të 

shërbimeve shëndetësore 

1.00 

13.5.12 Audiograma 1.00 

13.5.13 Shpërlarja e veshit 1.00 

13.5.14 Dhënja e injeksionit intramuskular në shtëpi, përpos në rastet emergjente 1.00 

 

13.5.15 

Dhënja e injeksionit intravenoz në shtëpi, përpos në rastet emergjente 1.00 

13.5.16 Përpunimi i plagëve me qepje dhe pastrim, deri në shërim të plagës (vetëm në 

vizitën e parë) 

3.00 

13.5.17 Trajtimi ditor me infuzione në institucionin shëndetësorë 1.00 

13.5.18 Certifikata për lejen e vozitjes e lëshuar nga konsiliumi i profesionistëve 18.00 

13.5.19 Certifikata mjekësore e lëshuar sipas kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve 

shëndetësore 

18.00 

13.5.20 Dhënja e raportit mjekësor, vërtetimit apo dokumentit tjetër në bazë të 

kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore 

5.00 

13.5.21 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore gjatë aktiviteteve sportive, etj. për 1 orë 25.00 

13.6.  Çmimorja e bashkëpagesave për shërbimet stomatologjike të nivelit parësor                                

QKMF të Komunave (Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare) dhe QMF (Qendra e Mjekësisë 

Familjare) -Shtojca 2/a 

13.6.1 Vizita e parë stomatologjike 1.00 

13.6.2 RTG i dhëmbit 1.50 

13.6.3 Mbushja e përhershme me amalgam 4.00 

13.6.4 Mbushja e përhershme me kompozitë 5.00 

13.6.5 Shërimi biologjik i dhëmbit me mbushje të përhershme (amalgam apo 

kompozit) 

5.00 

13.6.6 Amputimi vital i pulpës me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozit) 6.00 

13.6.7 Extirpimi vital i pulpës me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozit)  6.00 

13.6.8 Amputimi mortal i pulpës me mbushje të përhershme (amalgam apo 

kompozit) 

6.00 

13.6.9 Extirpimi mortal i pulpës me mbushje të përhershme (amalgam apo 

kompozit) 

6.00 

13.6.10 Terapia e kanalit të infektuar me mbushje të përhershme (amalgam apo 

kompozit) 

6.00 
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13.6.11 Rindërtimi konservativ i dhëmbit me mbushje të përhershme  6.00 

13.6.12 Revizioni i mbushjes së kanalit të rrënjës 1.00 

13.6.13 Fluorizimi i dhëmbëve sipas seancave 1.00 

13.6.14 Vulosja e fisurave  1.00 

13.6.15 Menjanimi i depozitimeve të buta 1.00 

13.6.16 Menjanimi i depozitimeve të forta (heqja e gurzëve të dhëmbëve me ultra 

tingull) 

3.00 

13.6.17 Kiretazha e gjepave parodontal (një dhëmbë) 1.00 

13.6.18 Nxjerrja e dhëmbit 1.50 

13.6.19 Incizioni infra dhe extra oral 1.50 

13.6.20 Heqja e kurorës me anë të prerjes 1.00 

13.6.21 Riparimi i protezës (ngjitja) 1.50 

13.7.  Çmimorja e bashkëpagesave për shërbimet stomatologjike të nivelit dytësor 

QKMF (në qendrat e regjioneve) -Shtojca 2/b 

13.7.1 Vizita e parë stomatologjike 1.50 

13.7.2 RTG I dhëmbit 1.50 

13.7.3 RTG ortopantomogrami 3.00 

13.7.4 Mbushje e përherëshme me amalgamë 4.00 

13.7.5 Mbushje e përhershmë me kompozitë 5.00 

13.7.6 Shërimi biologjik I dhëmbit me mbushje të përhershme (amalgamë apo 

kompozitë) 

6.00 

13.7.7 Ampulimi vital I pulpës me mbushje të përherëshme (amalgamë apo 

kompozitë) 

6.00 

13.7.8 Extirpimi vital I pulpës me mbushje të përhershme (amalgamë apo 

kompozitë) 

6.00 

13.7.9 Ampulimi mortal I pulpës me mbushje të përherëshme (amalgamë apo 

kompozitë) 

6.00 

13.7.10 Extirpimi mortal I pulpës me mbushje të përhershme (amalgamë apo  

kompozitë) 

6.00 

13.7.11 Terapia e kanalit të infektuar me mbushje të përherëshme (amalgamë apo 

kompozitë) 

6.00 

13.7.12 Rindërtimi konservativ I dhëmbit me mbushje të përherëshme 8.00 

13.7.13 Revizioni I mbushjes së kanalit të rrënjës 1.00 

13.7.14 Fluorizimi I dhëmbëve sipas seancave 1.00 

13.7.15 Vulosja e fisurave 1.00 

13.7.16 Mënjanimi I depozitimeve të buta 1.00 

13.7.17 Mënjanimi I depozitimeve të forta (heqja e gurëzve të dhëmbëve me 

ultratingull) 

4.00 

13.7.18 Kiretazha e xhepave parodontal (një dhëmb) 1.00 

13.7.19 Ndërhyrjet operative parodontale 12.00 

13.7.20 Elektroforeza e barërave (një seancë) 1.50 

13.7.21 Splintet (fiksimi I dhëmbëve) 7.00 

13.7.22 Dekortikimi selektiv I dhëmbit 1.00 

13.7.23 Nxerrja e dhëmbit 1.50 

13.7.24 Nxjerrja e dhëmbit në mënyrë operative 4.00 

13.7.25 Nivelimi I zgjatimit alveolar 6.00 

13.7.26 Incizioni intra dhe ekstra oral 1.50 

13.7.27 Apikotomia 12.00 

13.7.28 Plastika e sinusit 12.00 

13.7.29 Frenektomia 2.00 

13.7.30 Trajtimet kirurgjiko-paraprotetikore (ndërhyrja locale operative në inde të 

forta dhe të buta) 

8.00 

13.7.31 Ekzaminimi mjekësor (stomatologjik) në ambulancën specialistike të 3.00 
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Kirurgjisë Maksillofaciale me udhëzim të mjekut nga institucioni regjional 

13.7.32 Ekzaminimi mjekësor (stomatologjik) në ambulancën specialistike të 

Kirurgjisë Maksillofaciale pa udhëzim të mjekut nga institucioni regjional 

10.00 

13.7.33 Kurora ose anëtari prej metal-qeramike 20.00 

13.7.34 Rindërtimi I derdhur apo I gatshëm 3.00 

13.7.35 Reparatura e kurorave dhe urave 3.00 

13.7.36 Heqja e kurorës me anë të prerjes 1.50 

13.7.37 Proteza parciale apo totale prej rezinës 20.00 

13.7.38 Riparimi I protezës (ngjitja) 2.00 

13.7.39 Zëvendësimi I dhëmbit të humbur në protezë (deri në tre dhëmbë) 3.00 

13.7.40 Ribazimi direct apo indirect I protezës 3.00 

13.7.41 Protezë e skeletuar metalike (komplet me dhëmbë) 35.00 

13.7.42 Aparati ortodontik aktiv 25.00 

13.7.43 Aparati ortodontik funksional 35.00 

13.7.44 Riparimi I aparatit ortodontik 3.00 

13.7.45 Ruajtësi I hapësirës 6.00 

13.7.46 Certifikata mjekësore e lëshuar sipas kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve 

shëndetësore 

18.00 

 

 

13.8. Përjashtimi (lirimi) nga bashkëpagesa  

13.8.1. Përjashtimi nga pagesat, i dhënë në Nenin 3 të kësaj Rregullore, nuk vlenë për pagesat e 

shërbimeve të QKMF (Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare), QMF (Qendra e Mjekësisë 

Familjare) dhe Punktet e Mjekësisë Familjare.  

 

13.8.2. Shërbimet shëndetësore sigurohen falas, për grupet e posacme të popullatës dhe për disa forma 

të kujdesit shëndetësorë, në përputhje me Ligjin për Shëndetësi Nr. 04/2004.   

 

13.8.3.Kujdesi shëndetësorë sigurohet falas në institucionet publike shëndetësore të nivelit parësorë 

për grupe të posaçme të popullatës si vijon: 

a) Fëmijët dhe të rinjtë deri në moshën 15 vjeçare; 

b) Nxënësit dhe studentët deri në fund të shkollimit të rregullt; 

c) Qytetarët mbi moshën 65 vjeçare 

d) Anëtarët e ngushtë të familjeve të dëshmorëve, viktimave civile dhe të zhdukurve të UÇK-së; 
invalidët e luftës dhe anëtarët e ngushtë të familjeve të tyre, invalidët e tjerë si dhe 

shfrytëzuesit e skemave të ndihmës sociale dhe anëtarët e ngushtë të familjeve të tyre;  

e) Personat me nevoja të vecanta (aftësi të kufizuara).  

f) Veteranët të UÇK-së dhe anëtaret e familjes së tyre të ngushtë. 

g) Viktimat e dhunës seksuale të luftës. 

 

13.8.4. Format e kujdesit shëndetësor që sigurohen dhe zbatohen falas nё institucionet publike 

shёndetёsore të nivelit parësorë, janë si vijon: 

a) Kujdesi shëndetësor parandalues: 

i. zbulimi i hershëm i sëmundjeve ngjitëse dhe zbatimi i detyrueshëm i imunizimit,  

ii. zbulimi i hershëm dhe trajtimi adekuat i sëmundjeve që shkaktojnë zvogëlimin e 

aftësive fizike dhe mendore,  

b) Kujdesi shëndetësor riprodhues, që përfshin kujdesin shёndetёsor gjatё shtatzёnisё si dhe 

metodat e planifikimit tё familjes pёrveç ndёrprerjes sё dhunshme tё shtatzёnisё;  

c) Kujdesi shëndetësor për pacientët të cilët lëngojnë nga sëmundjet, çrregullimet dhe lëndimet 

të cilat e rrezikojnë seriozisht ose e vështirësojnë jetën e tyre, të cilat do të rregullohen me akt 

të veçantë nën-ligjor;  

d) Kujdesi shëndetësor në kushte spitalore për qytetarin në stadin terminal duhet të ofrohet në 

shtëpinë e qytetarit nga ana e qendrës së mjekësisë familjare. 
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13.8.5. Vizita e përsëritur brenda 24 orëve (përsëritja e terapisë) lirohet nga bashkëpagesa, për të 

gjithë qytetarët.   

 

  

13.9. Qendra për Punë Sociale - Shërbimet  

13.9.1 Kërkesë për  pajtim familjarë dhe mendimi për besimin e fëmijëve 0.00  

13.9.2 Kërkesë për martesë para moshës madhore 0.00 

13.9.3 Kërkesë për përkrahje financiare për fëmijë me aftësi të kufizuar të 

përhershme 0.00 

13.9.4 Kërkesë për Ndihmë Sociale 0.00 

13.9.5 Kërkesë për mbrojtje nga dhuna në familje 0.00 

13.9.6  Kërkesë për vërtetim qe është shfrytëzues apo jo shfrytëzues I ndihmës 

sociale 0.00 

13.9.7 Kërkesë për ndihma te menjëhershme sociale 0.00 

13.9.8 Kërkesë për kujdestari të përkohshme 0.00  

13.9.9 Kërkesë për vërtetim që nuk obligime financiare (ndaj personave tjerë, 

bankave apo komunës)  0.00 

13.9.10 Kërkesë për vërtetim  që nuk  është nën kujdestari dhe nuk I është marrë 

zotësia e veprimit 0.00 

 

 

 Neni 14 

Drejtoria  për  Kulturë,  Rini  dhe  Sport 

    

14.1. Shfrytëzimi i hapsirave të brendshme të Pallatit të Sporteve  

14.1.1  Salla e madhe e sporteve për klubet 

sportive, shkollat dhe OJQ’të që punojnë 

në rritjen e interesimit për sporte. 

1  orë 10.00 

14.1.2  Salla e madhe e sporteve, për rekreacion  1  orë 20.00 

14.1.3 Trim kabineti për: klubet sportive, 

shkollat dhe OJQ’të që punojnë në rritjen 

e interesimit për sporte. 

1  orë 10.00 

14.1.4 Trim kabineti për rekreacion 1  orë  1.00 / person 

14.1.5 Trim kabineti për rekreacion muaj 20.00 / person 

14.1.6 Mbajtja e tubimeve kohëzgjatje deri në 4 orë 150.00 

14.1.7 Mbajtja e tubimeve 1 ditë 250.00 

14.2. Shfrytëzimi i Sallës së Madhe të Sporteve për zhvillimin e garave zyrtare sportive 

14.2.1 Zhvillimi i garave (ndeshjeve sportive) Kohëzgjatje deri në 3 orë 100.00 

14.2.2 Zhvillimi i garave (ndeshjeve sportive) Kohëzgjatje deri në 5 orë 120.00 

14.2.3 Zhvillimi i garave (ndeshjeve sportive) 1 ditë 180.00 

14.3. Shfrytëzimi i Sallës së Madhe të Sporteve për koncert me karakter komercial  

14.3.1 Mbajtja e koncertit  Kohëzgjatje deri në 2 orë 200.00 

14.3.2 Mbajtja e koncertit Kohëzgjatje deri në 4 orë 300.00 

14.4. Shfrytëzimi i hapsirave jasht Pallatit të Sporteve 

14.4.1 Fusha  për futboll të vogël 1 orë       10.00 

14.4.2 Fusha për hendboll 1 orë            5.00  

14.4.3 Fusha për basketboll 1 orë            10.00  

14.4.4 Fusha për volejboll 1 orë 5.00  

14.5. Shfrytëzimi i hapsirave të brendshme të Pallatit të Sporteve për reklamim  

14.5.1 Hapësira në madhësinë prej 3.5m x 0.40m 12  muaj  150.00   

14.5.2 Hapësira në madhësinë prej 7m x 0.40m 12  muaj  300.00 
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Shfrytëzimi i hapsirave të Pallatit të Kulturës “Asim Vokshi” bëhet me kompenzimin me të holla 

sipas çmimeve të caktuara më poshtë: 

14.6. Shfrytëzimi i hapsirave të Pallatit të Kulturës “Asim Vokshi”  

Nr Përshkrimi Salla univerzale Salla solemne Salla e leximit Salla e provave 

14.6.1 Koncert -Shkolla Fillore 

dhe të Mesme (3 orë) 

150.00  

 

50.00 

 

n/a n/a 

14.6.2 Koncert –Shkolla Fillore 

dhe të Mesme (mbi 3 orë) 

200.00 

 

 

70.00 

 

n/a 

 

n/a 

14.6.3 Koncertet komerciale 350.00 

 

n/a n/a n/a 

14.6.4 Debate, promovime, 

puntori  (1 orë) 

100.00 

 

50.00 

 

30.00 

 

n/a 

 

14.6.5 Shfaqje teatrale 

 

150.00  

(100% e biletave)  

 

n/a 

 

n/a 

 

0.00 

14.6.6 Shfaqje fëmijësh 

kukullash  

30%  e biletave 

 

n/a n/a 0.00 

14.6.7 Grupet amatore një orë 

provat 

20.00 10.00 10.00 10.00 

14.6.8 Ekspozitat / Galeria  

(hapja zyrtare dhe 7 ditë 

për ekspozitë) 

 

50.00 

 

 

14.7. Shfrytëzimi i hapsirave të objektit të bibliotekës së qytetit për shfrytëzim nga subjektet tjera 

fitimprurëse dhe jo-fitimprurëse (që nuk i takojnë institucioneve publike)   

14.7.1 Sallat e leximit për takime, puntori, debate, 

trajnim, prezentime  

Kohëzgjatja nën 4 orë 20.00 

14.7.2 Sallat e leximit për takime, puntori, debate, 

trajnim 

1 ditë 30.00 

14.7.3 Salla e leximit  për shfrytëzim nga shkollat 

private fillore, të mesme, universitetet, 

kolegjet  (diplomimet, garat e dijes, etj) 

Kohëzgjatja nën 4 orë 20.00 

14.7.4 Salla e leximit  për shfrytëzim nga shkollat 

private fillore, të mesme, universitetet, 

kolegjet (për provime) 

1 ditë  40.00 

14.8. Shfrytëzimi i hapsirave të muzeve (Muzeu Etnologjik, Muzeu Historik, Muzeu i Muzikës)    

14.8.1 Trajnime / Punëtori 1 ditë 50.00 

14.8.2 Qëllime komerciale (incizimi i spoteve,etj) 1 ditë 100.00 

14.8.3 Ekspozita  hapja solemne + 10 ditë 50.00 

14.8.4 Taksa për vizitë Muzeut  Taksë individuale  1.00 

14.8.5 Taksa për vizitë Muzeut  Grupet mbi 5 persona 60% e  taksës 

individuale  

14.8.6. Nga pagesa e hyrjes, në të gjitha Muzetë e Komunës së Gjakovës, lirohen:  

a) Fëmijët dhe të rinjët e Komunës së Gjakovës të moshës nën 18 vjecare. 

b) Fëmijët nën 12 vjet, nga Komunat tjera të Kosovës dhe nga vendet tjera jasht Republikës së 

Kosovës.  

c) Studentët nga Komuna e Gjakovës (bartës të kartelës studentore).   

d) Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës mbi 65 vjecare.  
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e) Veteranët, familja e ngushtë e dëshmorëve dhe familja e ngushtë e martirëve të luftës. 

f) Qytetarët e hendikepuar të shoqëruar me një përcjellës.  

g) Bartësit e kartelave të UNESCO dhe ICOM.  

h) Bartësi I kartelës për gazetarë.  

i) Të ftuarit individual dhe delegacionet e ftuara nga Qeveria Komunale dhe/apo Qeveria 

Qëndrore dhe Agjencionet e saja.  

j) Ciceronët profesional të turizmit që posedojnë lejen e punës së Ciceronit nga Ministria e 

Industrisë dhe Tregëtisë.  

 

 

 

Neni 15 

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 

 

Nr.  Lloji I shërbimit  Pagesa (€) 

15.1 Kërkesë për verifikimet e dëmeve te shkaktuar nga faktori natyrë, faktori njeri 

dhe të tjerë.   n/a 

15.2 Kërkesa për zgjatjen e orarit të punës për lokalet afariste. n/a 

15.3 Kërkesa për asistencë policore (gjatë eventeve kulturore, sportive, protestave, 

etj). n/a 

15.4 Marrja e pëlqimit të plotësimit të kushteve kundër-zjarrit për ndërtimet e larta 

(ne nivelin komunal: lartësia e objektit P+4, kategoria 3 dhe 4) n/a 

15.5 Kërkesa verbale për intervenim emergjent 112  n/a 

15.6 Kërkesë për lëshimin e vërtetimit mbi statusin e shërbimit ushtarak n/a 

15.7 Kërkesë për konstatimin e rrezikshmërisë n/a 

15.8 Kërkesë për verifikimin e zonës së minuar n/a 

 

 

Neni 16 

Gjobat për Shkeljen e Rregulloreve Komunale 

 

16.1. Dispozitat ndëshkuese për shkelje të Ligjeve ose Regulloreve Komunale janë të përshkruara 

në Rregullore të cilat e rregullojnë fushat e caktuara.    

 

16.2. Lartësia e gjobës është proporcionale me fajësinë e bërë nga shkelësi i dispozitave të 

rregulloreve komunale. 

 

16.3. Në rastet kur subjektet nuk i përgjigjen pagesës, së tarifave dhe ngarkesave komunale të 

parapara me këtë Rregullore, do të kërkohet ekzekutimi i dhunshëm pëmes Gjykatës 

kompetente. 

 

 

Neni 17 

 Dispozitat Përfundimtare  

 

17.1. Për të gjitha taksat, tarifa dhe ngarkesat, që nuk janë të parapara me këtë Rregullore, do të 

aplikohen taksat, tarifat dhe ngarkesat e caktuara me ligj, udhëzime administrative dhe akte 

tjera nënligjore. 

 
17.2. Të gjitha ndrryshimet në taksa, tarifa dhe ngarkesa, të cilat bëhen pas miratimit të kësaj 

Rregulloreje, do të pasqyrohen me automatizëm në ‘Rregullorën për Taksa, Tarifa dhe 

Ngarkesa nga Shërbimet Komunale’.    
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Neni 18 

Shfuqizimi 
 

Me miratimin e kësaj Rregulloreje, shfuqizohet ‘Rregullorja mbi Tarifat dhe Ngarkesat nga 

Shërbimet dhe Veprimtaritë Komunale’ 01.Nr011-43964 , e datës 30.06.2015.  Shfuqizohet 

Rregulolrja për Ndryshimin dhe Plotësimin e  Rregullorës mbi Taksat dhe Tarifat nga 

Shërbimet dhe Veprimtaritë Komunale 01Nr. 011-85295  të datës 26.11.2015.  Gjithashtu 

shfuqizohet Rregulolrja për Ndryshimin dhe Plotësimin e  Rregullorës mbi Taksat dhe 

Tarifat nga Shërbimet dhe Veprimtaritë Komunale 01Nr. 011 23736 të datës  03.05.2016, si 

dhe shfuqizohet    Rregulolrja për Ndryshimin dhe Plotësimin e  Rregullorës mbi Taksat 

dhe Tarifat nga Shërbimet dhe Veprimtaritë Komunale 01Nr. 011//04-7431 e datës 

30.03.2017 .   

   

 

 

 

 
Neni 19 

Hyrja në fuqi 

 

Kjo Rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit të Ministrisë së 

Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), si dhe publikimit në gjuhë zyrtare në ueb faqen e 

Komunës.  

 

 

 

 

 

Kuvendi i Komunës së Gjakovës                                     Kryesuesi i Kuvendit  

 

01.Nr. _____________ 2019                                                             _________________ 

                                                                                                               z. Anton Shala  

Gjakovë, ____________ 

 

 

 

 

 


