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``                          
  REPUBLIKA E KOSOVËS                                             KOMUNA E LIPJANIT 
  REPUBLIC OF KOSOVO                                                                                                MUNICIPALITY OF LIPJAN 
  REPUBLIKA KOSOVA                                                                                                            SKUPŠTINA LIPLJAN 

 

DREJTORATI PER PLANIFIKIM, URBANIZËM DHE MBROJTJE TË MJEDISIT 

 
Bazuar në nenin 22 dhe 23 të Ligjit për ndërtim nr. 04/L-110, dhe nenit 14 të Udhëzimit Administrativ MMPH 
Nr.02/18 për Taksat administrative për Leje ndërtimore, Leje rrënimi dhe Tarifat për rregullimin e 
infrastrukturës, si dhe Pëlqimi nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Nr.prot.251/21 
dt.03.02.2021, Komuna e Lipjanit - Drejtorati për Planifikim Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjesidit shpallë: 
 

NJOFTIM  PUBLIK 
TAKSAT ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE, LEJE  RRËNIMI  DHE 

TARIFAT  PËR RREGULLIMIN E  INFRASTRUKTURËS 

 
 
Komuna e Lipjanit – Drejtorati për Planifikim , Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit  ju informon se ka bër 
llogaritjen e Taksave administrative për Leje ndërtimore, Leje rrënimi dhe Tarifat për rregullimin e 
infrastrukturës për vitin 2021, si vijon: 
 

 Taksa Adminsitrative për  leje ndërtimore për kategorinë e I-rë në lartësi prej ................1.50 €/m2   

 Taksa Adminsitrative për leje ndërtimore për kategorinë e II-të në lartësi prej .................3.00 €/m2   

 Tarifa  rregullative për rritjen e densitetit të infrastrukturës në lartësi prej ......173€/për kokë banori  

 Taksa Adminsitrative për leje të rrënimit në lartësi prej .....................................................0.50€/ m2 

 Për objektet që nuk mund të  maten me m2: 
            Për projektet me vlerë investive :...................................................<2milion euro 0.005 x X + 2300€ 

Për projektet me vlerë investive :.................................................>2milion euro 0.0008 x X+20000€ 
Ku X është vlera  investive e projektit. 

 
Taksat e propozuara jane në dispozicion të publikut për dhënien e komenteve dhe sugjerimeve nga 
data 05.02.2021 deri më 20.02.2021. 
  
Komentet dhe sygjerimet tuaja mund t’I dërgoni  me shkresë zyrtare përmes QSHQ  ose në  email zyrtar të 
Komunës së Lipjanit: 
 komunalipjan@rks-gov.net 
Dpumm/lipjan@rks-gov.net 
 
Ne vijim i keni Tabelat e përllogaritura ne bazë të formulës së përcaktuar ne Udhëzimin Administrativ 
Nr.02/18  dhe Pëlqimi nga MEA Nr.prot. Nr.prot.251/21 dt.03.02.2021. 
 
 
 
 

 
Emina Rexhiq 

Drejtoreshë e DPUMM 
_______________ 
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