


 

Kushtet për aplikim: 

1.Personat fizik dhe juridik me rastin e aplikimit për të marr në shfrytëzim pronën 

e paluajtshme të Komunës duhet të bashkangjesin këto dokumente: 

2.Formularin e plotësuar të cilin e gjenë në QSHQ; 

 1.2.Kopja e letërnjoftimit për personat fizik ; 

1.3.Certifikata e regjistrimit të biznesit për personat juridik ;  

1.4.Historiati i biznesit që aplikon ; 

1.5.Veprimtaria që do të zhvillojë; 

 1.6.Projekti ideor ; 

1.7.Vërtetimi nga Komuna për përmbushjen e obligimeve të tatimit në pronë dhe 

taksave komunale; 

2.Në rast se dokumentet të cilat kërkohen në aplikimin për marrjen në shfrytëzim 

të pronës së paluajtshme të Komunës nuk janë të kompletuara, kërkesa refuzohet 

nga ana e drejtorisë përkatëse 

Për shoqëri civile: 

1.Dhënia në shfrytëzim e pronës së Komunës për organizatat e shoqërisë civile për 

periudhën më pak se një (1) vit jepet me procedura të njëjta siç është përcaktuar me 

këtë Rregullore. 

2.Dhënia në shfrytëzim e pronës së paluajtshme të Komunës për organizatat e 

shoqërisë civile jepet nga një (1)dië deri në dhjetë (10) ditë të cilat kanë për qëllim 

ushtrimin e veprimtarive në kuadër të kompetencave vetanake të Komunës, për 

promovimin e vlerave kulturore, historike, arkeologjike, sportive,  rinore,  

arkitekturen  historike, panairet e të ngjashme. 

3.Organizatat e shoqërisë civile të cilat kanë për qëllim ushtrimin e aktiviteteve të 

cekura në paragrafin 2 të këtij neni prona e paluajtshme iu jepet në shfrytëzim 



vetëm mbi bazën e kërkesës dhe aprovimit nga Drejtori i drejtorisë, duke 

përjashtuar shqyrtimin e kërkesës nga ana e komisionit vlerësues. 

 

4.Organizatat e shoqërisë civile të cilat ushtrojnë veprimtarinë apo aktivitetet 

rehabilituese për personat me nevoja të veçanta, prona e paluajtshme e Komunës 

mund të iu jepet në shfrytëzim për periudhën më pak se një (1) vit, vetëm mbi 

bazën e kërkesës dhe aprovimit nga Drejtori i Drejtorisë, duke përjashtuar 

shqyrtimin e kërkesës nga ana e komisionit vlerësues. 

 

Vëmendje: 

Kompenzimi për dhënien në shfrytëzim të pronës së palujtshme të Komunës për 

më pak se një vit përcaktohet me Rregullore të Komunës për taksa komunale 

E drejta e Ankesës: 

Pala e pakënaqur kundër procesit të vlerësimit të kërkesës ka të drejtë ankese në 

komisionin e ankesave të Komunës në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes së 

Vendimit. 

 

 


