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Republika e Kosovës                                                                                              Komuna e Prizrenit                   
Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti                                 Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 
  

Në mbështetje të dispozitave të nenit 12, paragrafi 12.1 dhe 12.2, shkronja c), nenit 14, paragrafi 14.1 dhe 

nenit 40 paragrafi 40.2, shkronja a) të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së 

Kosovës”, nr. 28/04 qershor 2008), nenit 15, shkronja f) të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 27/03 qershor 2008) dhe të dispozitave të nenit 27 paragrafi 1 e 

Statutit të Komunës së Prizrenit Nr. 01/011-5643, të datës 15 tetor 2008, Kuvendi i Komunës së Prizrenit 

në mbledhjen e mbajtur më _____________, miratoi këtë: 

 

 

RREGULLORE 

PËR KRITERET E VENDOSJES SË OBJEKTEVE TË 

PËRKOHSHME NË SIPERFAQE PUBLIKE DHE PRIVATE 
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Kapitulli I 

Dispozitat e përgjithshme 

 
Neni 1 

Qëllimi dhe fushat e zbatimit 

Me këtë Rregullore përcaktohet baza juridike dhe kriteret themelore për lejimin e vendosjes së objekteve 

të përkohshme në sipërfaqe publike dhe private. Rregullorja në zonën e Qytetit Prizrenit përcakton zonat 

në zonën e Qytetit të Prizrenit ku ato mund të vendosen dhe shfaqen objekte të përkohshme, llojet e 

objekteve, mënyra e vendosjes së tyre, si dhe kriteret për përcaktimin e tarifës. 

Neni 2 

Përkufizimet 

2.1 Sipërfaqe publike: në kuptim të kësaj Rregulloreje, konsiderohet çdo pjesë e tokës në territorin e 

komunës me të cilën menaxhon (Administron) Komuna e Prizrenit, e cila është e destinuar për 

nevojat publike dhe në interes të përgjithshëm shoqëror.  

2.2 Sipas qëllimit ato ndryshojnë: 

2.2.1 Zonat e transportit publik (pjesët e rrugëve publike që kalojnë nëpër qytet, rrugët në 

vendbanim, rrugët e pa klasifikuara, sheshet, urat, nënkalimet, mbikalimet, pasazhet për 

këmbësorë, pasazhet publike nëpër ndërtesa dhe në mes të ndërtesave dhe hapësirave të tjera 

të hapura para ndërtesave, tunelet, parkingjet, trotuaret, shtigjet për këmbësorë dhe biçikleta, 

ndalesat të transportit publik, etj.), 

2.2.2 Zonat e gjelbërta publike (parqet, parqet pyjore, terrenet sportive, lëndinat, shtigjet, zonat e 

gjelbërta përgjatë ndërtesave publike, vendet e pushimit, trotuaret dhe shtigjet që janë pjesë 

përbërëse e gjelbërimit, etj), 

2.2.3 Zonat e tjera pranë objekteve të destinuara për ngjarje publike, tregjet e hapura, panairet, 

stacionet, aeroportet, brigjet-fronte uji dhe zonat e tjera (të ngjashme) që janë të dukshme 

nga vendet publike ose kufijtë me to. 

2.3 Sipërfaqe private: në kuptim të kësaj Rregulloreje, konsiderohet sipërfaqja e cila është në posedim, 

shfrytëzim faktik dhe juridik të personit që posedon atë pjesë të sipërfaqes tokësore.  

2.4 Zonimi në bazë të vendosjes së objekteve të përkohshme: 

2.3.1 Zona e parë- Qendra Historike e Prizrenit.  

2.3.2 Zona e dytë- Zona Urbane. 

2.3.3 Zona e tretë- Zona Rurale. 
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2.5 Objekte të përkohshme: konsiderohen të gjitha ato objekte të cilat nuk mund të vendosen si të 

përhershme, të ndërtuara me material ndërtimor, dhe të cilat mund të largohen nëse bëhen ndryshime 

në planet rregullative urbane. 

 

2.6 Shfrytëzues të sipërfaqeve publike: konsiderohen të gjitha subjektet afariste (personat fizik dhe 

juridik) të cilët për nevoja të ushtrimit të biznesit të tyre paraqesin kërkesë pranë organit kompetent 

dhe të cilët në procedurë të rregullt administrative, pajisen me leje për shfrytëzimin e këtyre 

sipërfaqeve. 

2.7 Leje për vendosjen e objekteve të përkohshme: konsiderohet leja e lëshuar nga Drejtoria për 

Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinore, për shfrytëzimin e sipërfaqes publike, me destinim për 

vendosjen e njërit nga objektet e cekura në Nenin 3. 

 

1. DUPH: nënkuptojmë, Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinore.  

2. DEF: nënkuptojmë Drejtoria për Ekonomi dhe Financa. 

3. DSHP: nënkuptojmë Drejtoria për Shërbime Publike. 

4. DI: nënkuptojmë Drejtoria për Inspektoriat. 

5. QRTK: Qendra Rajonale per Trashëgimi Kulturore. 

6. KTKP: Keshilli për Trashëgimi Kulturore Prizren 

 

 

Neni 3 

Klasifikimet 

Objektet e përkohshme, sipas dispozitave të kësaj rregulloreje, janë klasifikuar në këto grupe:  

3.1 Varësisht nga mundësia për zhvendosjen e tyre nga një lokacion në lokacionin tjetër, pa u dëmtuar 

tërësia e konstruksionit fizik të tyre, konsiderohen këto objekte:  

3.1.1 Mbishkrimi (firmat), panotë dhe tabelat reklamuese, 

3.1.2 Ekranet elektronike reklamuese,  

3.1.3 Tabelat reklamuese me kinoprojektor,  

3.1.4 Tabelat reklamuese digjitale,  

3.1.5 Pllakatet reklamuese, 

3.1.6 Billboardet, 

3.1.7 Vitrina të ndriçuara (city-lightat), 

3.1.8 Panot murale, 

3.1.9 Banerët,  

3.1.10 Kabinat (foltoret) telefonike, 
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3.1.11 Strehët për pritje të autobusëve.  

3.1.12 Kiosqet (deri më 6m2),  

3.1.13 Garazhet montuese (deri më 20m2), 

3.1.14 Bankomatet (deri më 6m2),  

3.1.15 Kamp–shtëpizat (deri më 8m2),  

3.2 Objekte të përkohshme lëvizëse, sezonale dhe ekspozuese konsiderohen:  

3.2.1 Tavolinat dhe karriget të cilat vendosen në hapësirat pranë lokaleve hoteliere (restoranteve);  

3.2.2 Pajisjet për shitje të akulloreve, pufkave, misrit, gështenjave, pomfritit, brumërave të 

ndryshme dhe artikujve të ngjashëm; 

3.2.3 Automjetet lëvizëse për shitje të ushqimit të shpejtë; 

3.2.4 Terasat para lokaleve afariste; 

3.2.5 Tendat (çadrat) lëvizëse me mekanizëm si dhe ato me konstruksion dhe çadrat e veçanta; 

3.2.6 Lojërat (lunaparqet, autoparqet, cirqet, ringishpilet dhe poligonet për ngasjen e automjeteve 

motorike) për fëmijë dhe të rritur;  

3.2.7 Lojëra të ndryshme për fëmijë dhe të rritur;  

3.2.8 Gjeneratorët statik për furnizim me energji alternative në hapësira publike; 

3.2.9 Veturat për ekspozim me qëllim promocioni në hapësira publike; 

3.2.10 Objekte tjera të pa specifikuara në hapësira publike. 

3.3. Kompetent për lëshimin dhe vazhdimin e lejeve për vendosjen e objekteve të përkohshme të cekura 

në nenin 3 të kësaj Rregulloreje është DUPH-ja. 

 

Kapitulli II 

Menaxhimi, rregullimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e hapësirave publike  

për vendosjen e objekteve për reklamim  

Neni 4 

Menaxhimin e punëve për rregullim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje të hapësirave publike si dhe vendosjen e 

objekteve për reklamim mund t’a ushtrojë edhe personi juridik apo fizik bëhet nëpërmjet Ligjit për 

Prokurimin Publik (në tekstin e mëtejme personi juridiko/fizik i kontraktuar nga Komuna) ose me një 

marrëveshje të veçantë, Komuna, mund të lidhë një kontratë me ndërmarrjet publike për shfrytëzim dhe 
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mirëmbajtjen e hapësirave dhe objekteve publike si dhe zhvillimin e veprimtarisë për reklamim duke 

respektuar kushtet që i parashtron DUPH-ja.  

Neni 5 

Personi juridiko/fizik i kontraktuar nga Komuna ose ndërmarrjet publike, është i obliguar të rregullojë, 

mirëmbajë, hapësirat publike për reklamim 

 

KAPITULLI III 

Mbishkrimi (firma), panotë dhe tabelat reklamuese 

Neni 6 

6.1 Mbishkrim apo firmë konsiderohen të gjitha shënimet identifikuese të veprimtarisë afariste (biznesit) të 

vendosura në hapësirën mbi derë të hyrjes së objektit apo të shkruar në vitrinat e lokalit afarist. Firma 

duhet të përmbajë emrin e biznesit, emrin e pronarit të biznesit, adresa-selia ku zhvillohet biznesi dhe 

shënime tjera identifikuese si: (numri i telefonit-faksit, email etj.). Vendosja e firmës, me shënimet e 

cekura me lartë, është obligative për të gjitha subjektet afariste. 

6.2 Çdo përsëritje e shënimeve te cekura në nenin 6.1 

6.2.1 Pavarësisht madhësisë, formës së shkruarjes apo formës së vendosjes së tyre, 

6.2.2 Pavarësisht vendit të shkruarjes apo vendit të vendosjes së tyre, 

6.2.3 E shkruar dhe e vendosur në pronë publike apo private, me qëllim të reklamimit të 

veprimtarisë afariste, konsiderohet reklamë, pano reklamuese apo tabelë reklamuese, e cila 

mund të jetë edhe ndriçuese. 

6.3 Për vendosjen-shkruarjen e panos reklamuese apo tabelës reklamuese, paraprakisht duhet të merret 

leja përkatëse nga DUPH-ja, e cila lëshohet në bazë të kërkesës së paraqitur dhe në afat të cilin e 

kërkon paraqitësi i kërkesës. Pas skadimit të afatit, të përcaktuar në lejen e lëshuar, personi fizik apo 

juridik, duhet të paraqesë kërkesë për vazhdimin e saj ose me shkrim të lajmërojë organin i cili e ka 

lëshuar lejen se reklamën e vendosur–shkruar, apo firmën ndriçuese e ka mënjanuar–hequr. 

6.4 Pas pranimit të kërkesës, personi i autorizuar duhet të dalë në vendngjarje për të ekzaminuar dhe 

verifikuar: dimensionet, shfrytëzueshmërinë e reklamës (një, dy, tri apo katër anësorë), e thjeshtë apo 

ndriçuese dhe rregullsitë apo parregullsitë e vendosjes së tyre. 

6.5 Me anë të një kërkese mund të kërkohet vendosja e një apo më tepër reklamave-tabelave reklamuese 

dhe pagesa bëhet për secilën prej tyre. Për reklamat-tabelat reklamuese disa krahëshe pagesa bëhet 

për secilin krahë të dukshëm. 

6.6 Kërkesës (aplikacionit) duhet t`i bashkëngjitet: 

6.6.1 Fotokopja e letërnjoftimit të aplikantit, 

6.6.2 Çertifikata mbi regjistrimin e biznesit pranë Institucionit përkatës, 

6.6.3 Skica me dimensione dhe përshkrimi teknik. 
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6.7 Për vendosjen e reklamës, panos reklamuese dhe tabelës reklamuese sipas Lejes së Drejtorisë për 

Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinore, caktohet vlera për pagesë sipas Rregullores për Taksa 

Komunale.  

 

Neni 7 

Ekranet elektronike reklamuese, tabelat reklamuese me kinoprojektor dhe tabelat reklamuese 

digjitale 

7.1 Ekranet elektronike reklamuese, tabelat reklamuese me kinoprojektor dhe tabelat reklamuese digjitale, 

mund të vendosen nga secili subjekt afarist që bënë reklamim të veprimtarisë së vet afariste apo 

reklamim të bizneseve tjera, vetëm në bazë të lejes së lëshuar nga DUPH-ja. Ndriçimi i kutisë së 

reklamës duhet të jetë uniform dhe me intensitet konstant, me ngjyrë të bardhë, i harmonizuar me 

intensitetin e ndriçimit publik përgjatë rrugës, duke filluar nga 200-300 lux. Dritaret e reklamave 

gjithashtu mund të mos ndriçohen. 

7.2 Pas skadimit të afatit, të përcaktuar në lejen e lëshuar, personi fizik apo juridik, duhet të paraqesë 

kërkesë për vazhdimin e saj ose me shkrim të lajmëron organin i cili e ka lëshuar lejen se ka 

mënjanuar–hequr pajisjet reklamuese të cekura në nenin 7.1. 

7.3 Pas pranimit te kërkesës, personi i autorizuar duhet të dalë në vendshikim për të ekzaminuar dhe 

verifikuar: dimensionet dhe rregullsitë apo parregullsitë e vendosjes së tyre. 

7.4 Kërkesës (aplikacionit) duhet t`i bashkëngjitet: 

7.4.1 Fotokopja e letërnjoftimit të aplikantit, 

7.4.2 Çertifikata mbi regjistrimin e biznesit pranë Institucionit përkatës, 

7.4.3 Skica me dimensione, instalimi elektrik i reklamës dhe mënyra se si do të furnizohet me 

rrymë kjo reklame, 

7.4.4 Atesti statik dhe i qëndrueshmërisë (stabilitetit). 

7.5 Në emër të shfrytëzimit të sipërfaqes për vendosjen e ekraneve elektronike reklamuese, tabelave 

reklamuese me kinoprojektor dhe tabelave reklamuese digjitale caktohet vlera për pagesë sipas 

Rregullores për Taksa Komunale. 

Neni 8 

Pllakatet reklamuese, billboardet, vitrinat e ndriçuara (city-lightat), panotë murale dhe banerët 

8.1 Panotë e mëdha reklamuese janë reklama me sipërfaqe deri në 6m2 të cilat shfrytëzohen për reklama 

komerciale dhe të cilat mund të vendosen në pllato apo nëpër mure. Ato pano reklamuese të cilat 

vendosen si vetë mbajtëse mund të jenë prej 6-30m2: 

8.1.1 Billboardet,  

8.1.2 Vitrina të ndriçuara (city-lightet), 
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8.1.3 Panotë murale dhe 

8.1.4 Banerët. 

8.1.1.1 Billboarde janë reklama prej materiali të plastifikuar apo të ngjajshëm me material në të cilat janë 

të shtypura reklamat apo shërbimet afariste. Mund të vendosen në objektet sportive, biznesore-

afariste, objekte banuese dhe në terasa të kafiterive. 

8.1.2.1 Vitrina të ndriçuara (City-lightet) janë tabela me ndriçim të integruar në të cilat posterat dhe 

sendet reklamuese vendosen brenda kutisë së xhamit. Ndriçimi i kutisë së reklamës duhet të jetë 

uniform dhe me intensitet konstant, me ngjyrë të bardhë, i harmonizuar me intensitetin e ndriçimit 

publik përgjatë rrugës, duke filluar nga 200-300 lux. Dritaret e reklamave gjithashtu mund të mos 

ndriçohen.  

8.1.3.1 Panot murale janë vepër arti e pikturuar ose aplikuar direkt në një mur ose sipërfaqe tjetër të  

përhershme. Karakteristikë dalluese e pikturës murale është se elementet arkitektonike të hapësirës 

së dhënë janë futur në mënyrë harmonike në figurë. 

8.1.4.1 Banerët janë tabelat për njoftime kanë për qëllim informimin ditor të qytetarëve për tema të 

ndryshme si sociale, kulturore, sportive dhe ekonomike. 

8.2 Ky lloj i reklamave i referohet lokacioneve brenda zonës së qytetit (nëpër sipërfaqe gjelbëruese dhe 

në afërsi të kryqëzimit të rrugëve) si dhe jashtë zonave të qytetit (përballë rrugëve magjistrale apo 

rajonale). Tabelat mund të vendosen në zona publike, toka dhe ndërtesa në pronësi. Ato duhet të 

mbahen në një gjendje të rregullt dhe korrekte në mënyrë që të mos prishin pamjen e qytetit. Tabelat 

reklamuese, ngjyra, pamja ose vendi i vendosjes nuk duhet të imitojnë shenjat e trafikut, errësoj një 

shenjë të trafikut ose dukshmërinë në një kryqëzim dhe të errësoj vëmendjen e pjesëmarrësve në 

trafik. Nëse paneli është i ndriçuar ose ka ndriçim të integruar, ndriçimi duhet të jetë i përhershëm, me 

intensitet uniform dhe të lejueshëm të drejtuar në mënyrë që të mos verbojë pjesëmarrësit në trafik. 

Vendosja e reklamave ndriçuese në semaforë nuk lejohet. 

8.3 Kërkesës për vendosjen e këtyre reklamave duhet t`i bashkëngjitet:  

8.3.1 Kopja e letërnjoftimit;  

8.3.2 Çertifikata e biznesit;  

8.3.3 Pëlqimi nga Institucioni përkatës;  

8.3.4 Skica me dimensione, instalimi elektrik i reklamës dhe mënyra se si do të furnizohet me 

rrymë kjo reklame, 

8.3.5 Atesti statik dhe i qëndrueshmërisë (stabilitetit), dhe  

8.3.6 Skica e lokacionit.  

8.4 Organizatat e ndryshme-joprofitabile, të cilat vendosin përkohësisht pllakate, përmes të cilave 

organizojnë manifestime të ndryshme, janë të liruara nga pagesa e tarifës për vendosjen e tyre. Afati i 

qëndrimit te reklamës mund te jete prej një 1-14 ditë.  
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8.5 Shtyllat për flamuj-janë shtyllat në të cilat vendosen flamujt, këto shtylla vendosen para objekteve apo 

para pronave publike ku ka mundësi për vendosjen e tyre dhe ku nuk paraqesin pengese për të tjerët. 

8.6 Në emër të shfrytëzimit të sipërfaqes publike dhe për vendosjen ne prone private të billboardeve, city-

lighteve, panove murale dhe banerëve caktohet vlera për pagesë sipas Rregullores për Taksa 

Komunale. 

Neni 9 

Kabinat (foltoret) publike telefonike 

9.1 Për shfrytëzimin e sipërfaqes publike për vendosjen e kabinave telefonike paraprakisht duhet te 

kërkohet dhe merret leja përkatëse nga DUPH, e cila lëshohet ne bazë të kërkesës së paraqitur për 

afatin e kërkuar. 

9.2 Për vendosjen e kabinave publike telefonike, kërkesës duhet t`i bashkëngjiten këto dokumente:  

9.2.1 Kopja e letërnjoftimit të pronarit;  

9.2.2 Çertifikata e biznesit;  

9.2.3 Pëlqimi nga Institucioni përkatës,  

9.2.4 Skica me dimensione dhe përshkrimi teknik, 

9.2.5 Atesti statik i qëndrueshmërisë (statika tokëzimi), dhe  

9.2.6 Skica e lokacionit.  

9.3 Tarifa për një kabinë (foltore) telefonike të vendosur në sipërfaqe publike caktohet vlera për pagesë 

sipas Rregullores për Taksa Komunale.  

Neni 10 

Strehët për pritje të autobusëve 

10.1 Për vendosjen e strehëve për pritje të autobusëve brenda dhe jashtë qytetit, duhet të merret leje nga 

nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinore, pëlqimi nga Drejtoria e Shërbimeve 

Publike dhe nëse është brenda qendrës historike të Prizrenit duhet të merret pëlqimi nga QRTK-ja 

dhe KTKP-ja.  

10.2 Parashtruesi i kërkesës duhet të paraqesë planin hartografik të pikave të planifikuara për vendosjen e 

strehëve për pritje dhe dizajnin e tyre. 

10.3  Për vendosjen e strehëve për pritje të autobusëve, kërkesës duhet t`i bashkëngjiten këto dokumente:  

10.2.1 Kopja e letërnjoftimit të pronarit;  

10.2.2 Çertifikata e biznesit;  
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10.2.3 Pëlqimi nga Institucioni përkatës,  

10.2.4 Skica me dimensione dhe përshkrimi teknik, 

10.2.5 Atesti statik i qëndrueshmërisë (statika tokëzimi), dhe  

10.2.6 Skica e lokacionit.  

Neni 11 

Kiosqet 

11.1 Kiosqe konsiderohen objektet e përkohshme të tipit montues/demontues, të punuara nga materiali i 

lehtë ndërtimor si: druri, plastika, metali, apo duke i kombinuar këto materiale, me sipërfaqe deri në 

6.0m².  

11.2 Kiosqet duhet të jenë dizajnuara  në mënyrë standarde (e cila do të përcaktohet në bazë konkursit 

publike) për shitje vetëm përmes sportelit dhe jo jashtë hapësirës saj, në të kundërtën nuk mund të 

lejohet vendosja e tyre.  

11.3 Leja do të jipet vetëm për kiosqe që janë të destinuara për shitjen e shtypit ditor, revistave, duhanit, 

librave, lotarive, bizhuterive, kozmetikës, suvenireve, luleve, kafes, bukës, brumërave, si dhe të 

gjërave ushqimore me ambalazhime të vogla. 

11.4 Ndalohet ndërrimi i destinimit, shitja e çfarëdo malli tjetër si dhe ndërrimi i veprimtarisë, në 

kundërshtim me lejen e lëshuar nga Institucioni përkatës. 

11.5 Në emër të shfrytëzimit të sipërfaqes për vendosjen e kiosqeve caktohet vlera për pagesë sipas 

Rregullores për Taksa Komunale. 

 

Kapitulli IV 

Dhënia në shfrytëzim të përkohshëm e sipërfaqeve publike, me destinim për 

vendosjen e objekteve të përkohshme lëvizëse sezonale dhe ekspozuese, 

vendosja e tavolinave para lokaleve afariste hoteliere 

 
Neni 12 

12.1 Për vendosjen e tavolinave në hapësirat pranë lokaleve afariste hapësira ku mund të mbulohet me 

tenda ose mbulesa të përkohshme, ku ushtrohet veprimtari shërbyese hoteliere, kërkesës duhet t`i 

bashkangjiten këto dokumente:  

12.1.1 Kopja e letërnjoftimit të pronarit.  

12.1.2 Çertifikata e biznesit. 

12.1.3 Pëlqimi nga 51% banorëve të vendit (te banesat kolektive me afarizëm). 
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12.2 Leja për vendosjen e këtyre objekteve, do të lëshohet vetëm për periudhën kohore nga data 1 Mars 

deri më datën 30 Shtator, që konsiderohet si (përiudhë sezonale). Gjithashtu edhe për muajt në vijim 

nëse e shfrytëzojnë hapësirën publike, do të paguhet taksa sipas rregullores në fuqi.  

12.3 Tarifa për vendosjen e tavolinave në këto hapësira caktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale. 

12.4 Për vendosjen e objekteve për periudhat josezonale tarifat sipas paragrafi 12.3 të po këtij neni, 

zbriten për 50%.  

Neni 13 

Sipërfaqet (hapësirat) gjelbëruese 

13.1 Sipërfaqe (hapësira) gjelbëruese, sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje, konsiderohen të gjitha ato 

sipërfaqe që janë të gjelbëruara si: bari, lulet, drunjtë etj.  

13.2 Sipas madhësisë dhe pozitës së tyre, këto hapësira konsiderohen parqet, oazat gjelbëruese (hapësirat 

në kuadër të shesheve apo ndërtesave shumëkatëshe, hapësirat në kuadër të shkollave, objekteve 

shëndetësore dhe çdo institucioni publik), ishujt gjelbërues (hapësira në kuadër të trotuareve).  

13.3 Në hapësirat gjelbëruese, mund të vendosen objekte të interesit të përgjithshëm shoqëror, në bazë të 

lejes nga DUPH-ja, pëlqimin e 51% banorëve të vendit duke mos penguar qarkullimin e lirë si dhe 

pëlqimin nga DSHP-ja.  

13.4 Pas largimit të inventarit nga sipërfaqja e shfrytëzuar me vendosjen e të cilit është cenuar-dëmtuar 

hapësira gjelbëruese, shfrytëzuesi obligohet që këtë sipërfaqe ta kthej në gjendje të rregullt paraprake 

dhe për ketë, me shkrim ta njoftojë organin i cili ia ka lëshuar lejen. 

13.5 Kërkesës për shfrytëzimin e këtyre hapësirave, duhet bashkëngjitur këto dokumente: 

13.5.1 Çertifikatën mbi regjistrimin e biznesit. 

13.5.2 Pëlqimin nga DSHP-ja. 

13.5.3 Pëlqimi nga 51% banorëve të vendit (te banesat kolektive me afarizëm) 

Neni 14 

 
Shfrytëzimi i sipërfaqeve publike të veçanta (të trotuareve, shetitoreve, shesheve dhe 

tregjeve) 

 

 
14.1 Sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje do të përcaktohet në mënyrë të qartë vija rregullative për 

shfrytëzimin e hapësirës publike (trotuare, shëtitore, sheshe dhe tregje) respektivisht do të definohen 

hapësirat manipulative për lëvizje të lirë të qytetarëve dhe hapësira e cila do tu jepet në shfrytëzim 

bizneseve për ushtrimin e veprimtarive afariste. 

14.2 Hapësira manipulative për lëvizje të qytetarëve në kuadër të trotuareve përcaktohet nëse kanë gjërësi 

më të madhe se 1.5m atëhere mund të ipet leja. 
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14.3 Tek sipërfaqet publike – trotuaret me gjerësi të vogël nuk lejohet dhënja në shfrytëzim. 

 

Neni 15 

 

Shfrytëzimi i hapësirave publike pranë lokaleve 

në të cilat ushtrohet veprimtari tregtare 

 

 
15.1 Subjekteve afariste që ushtrojnë veprimtari tregtare me mallra ushqimore dhe tekstil, nuk mund t’u 

jepet në shfrytëzim sipërfaqe publike me qëllim të ekspozimit të hapur. 

15.2 Subjektet afariste që ushtrojnë veprimtari tregtare me mallra ushqimore dhe tekstil, mund t’u ipet ne 

shfrytëzim sipërfaqja publike, për ekspozimin e mbrojtur të mallit, përmes vitrinave lëvizëse vetëm 

në bazë të kritereve të përcaktuara me ketë Rregullore. 

15.3 Subjektet afariste, qe ushtrojnë veprimtari tregtare me mallra qe nuk janë ushqimor dhe tekstil, mund 

tu ipet në shfrytëzim hapësira publike sipas kritereve të përcaktuara me ketë Rregullore, për 

ekspozim të hapur, në shtande lëvizëse vertikale me gjerësi b=60 cm. 

15.4 Për vendosjen e këtyre vitrinave, para lokalit afarist, duhet të paraqitet kërkese dhe të merret leja nga 

DUPH-ja për dhënien në shfrytëzim të përkohëshëm të sipërfaqes publike. Tarifa për vendosjen 

caktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale. 

Neni 16 

Tezgë e hapura lëvizëse 

16.1 Lejohet vendosja e tezgave të hapura (tavolinë shitëse) lëvizëse për shitjen e gjësendeve si: librit 

joshkollorë, fotografive artistike, panoramave, lotarive, tiketave për lojëra të fatit, në hapësirë 

maksimalisht deri në 2 m².  

16.2 Për vendosjen e këtyre tezgave kërkesës duhet t`i bashkangjitet:  

16.2.1 Leja për ushtrimin e veprimtarisë dhe 

16.2.2 Fotografia e lokacionit 

16.3 Tarifa për vendosjen e tezgave të hapura lëvizëse caktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale. 

 

Neni 17 

 

Tezgë e hapura lëvizëse-stinore 

 

 

17.1 Nënkuptohen tezgat, të cilat vendosen vetëm për një sezon të caktuar dhe dhënia në shfrytëzim e 

sipërfaqes publike, për vendosjen e tyre, është e limituar në afate kohore 2 javë brenda vitit dhe e 
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destinuar për shitjen e gjësendeve të parapara për festa të ndryshme të fillimvitit dhe të fundvitit, siç 

janë: 

17.1.1 Urimet për vitin e ri, dekorimet, bredhat e improvizuar për dekorim, etj., 

17.1.2 Dhuratat për festat e Marsit. 

17.2 Procedura për marrjen e lejes është e njëjtë në të gjitha rastet, dhe pas skadimit të afatit konform me 

lejen e lëshuar, shfrytëzuesi është i obliguar që t`a largojë tezgën dhe sipërfaqen e shfrytëzuar t`a 

kthej në gjendjen e mëparshme. 

17.3 Në emër të shfrytëzimit të sipërfaqes publike tarifa për vendosjen e tezgës së hapura lëvizëse stinore 

caktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale. 

Neni 18 

Vendosja e pajisjeve për shitje të akulloreve 

18.1 Për vendosjen e pajisjeve si: frigoriferëve statik apo autofrigoriferëve, për kryerjen e shërbimeve të 

shitjes së akulloreve dhe pijeve freskuese, kërkesës duhet t`i bashkangjiten këto dokumente:  

18.1.1 Kopja e letërnjoftimit të pronarit.  

18.1.2 Skica e lokacionit.  

18.1.3 Çertifikata e biznesit.  

18.1.4 Pëlqimi prej inspekcionit sanitar.  

18.2 Tarifa për vendosjen e frigoriferëve statik apo autofrigoriferëve caktohet sipas Rregullores për Taksa 

Komunale.  

Neni 19 

Vendosja e pajisjeve për shitje të pufkave, misrit, gështenjave, pomfritit, brumërave të ndryshme 

dhe artikujve të ngjashëm 

19.1 Vendosja e pajisjeve (aparateve) për shitje të këtyre artikujve, mund të lejohet vetëm në bazë të 

kushteve të lokacionit të cilat i përcakton Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinorë dhe 

pas marrjes së pëlqimit nga Inspeksioni sanitar për plotësim të kushteve higjieno-sanitare.  

19.2 Për vendosjen e këtyre pajisjeve, lejohet vetëm 1.5 m² sipërfaqe.  

19.3 Kërkesës duhet t`i bashkangjiten këto dokumente:  

19.3.1 Kopja e letërnjoftimit të pronarit.  

19.3.2 Skica e lokacionit.  

19.3.3 Pëlqimi higjieno-sanitar nga Inspeksioni sanitar. 
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19.4 Tarifa për vendosjen e këtyre pajisjeve caktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale.  

 

 

 

Neni 20 

Vendosja e automjetit lëvizës për shitje të ushqimit të shpejtë 

20.1 Automjete lëvizëse për shitjen e ushqimeve të shpejta, konsiderohen auto-dyqani lëvizës, 

        apo kiosku lëvizës. 

20.2 Vendosja e këtij lloji të objekteve është e kufizuar në afat të përcaktuar kohor:  

20.2.1 Për një ditë apo disa ditë gjatë manifestimeve të ndryshme, panaireve, lojërave të                 

organizuara etj.  

20.2.2 Në periudhë sezonale deri në 3 (tre) muaj brenda një viti kalendarik.  

20.3 Kërkesës për vendosjen e këtij lloji të objekteve, duhet t`i bashkëngjiten këto dokumente:  

20.3.1 Kopja e letërnjoftimit të pronarit.  

20.3.2 Çertifikata e biznesit.  

20.3.3 Pëlqimi mbi kushtet higjieno-sanitare nga Inspeksioni sanitar.  

20.4 Tarifa për vendosjen e këtyre pajisjeve caktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale.  

Neni 21 

Terasat para lokaleve afariste 

21.1 Terasat janë objekte që vendosen pranë objekteve afariste gjatë sezonit veror dhe dimëror me ose pa 

rrethojë nga foliet plastike ose qelqi. 

21.2 Terasat duhet të jenë të harmonizuara sipas formës dhe pozitës së lokalit afarist. Duhet të jenë 

fleksibile për nga forma. 

21.3 Vendosja e këtyre terasave lejohet për:  

21.3.1 Bizneset që ushtrojnë veprimtari shërbyese hoteliere.  

21.3.2 Bizneset që ushtrojnë veprimtari tregtare.  

21.3.3 Aktivitete për OJQ-të, aktivitete fetare dhe të ndryshme.  

21.4 Kërkesës për vendosjen e këtyre terasave duhet t`i bashkangjiten këto dokumente:  
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21.4.1 Kopja e letërnjoftimit të pronarit.  

21.4.2 Çertifikata e regjistrimit të biznesit.  

21.4.3 Fotografia e lokacionit.    

21.4.4. Te banesat kolektive me afarizëm kërkohet 51% e nënshkrimeve të banorëve. 

21.5 Tarifa për vendosjen e këtyre objekteve caktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale.  

Neni 22 

Vendosja e tendave (çadrave) lëvizëse me mekanizëm 

22.1 Vendosja e këtyre tendave lejohet për:  

22.1.1 Bizneset që ushtrojnë veprimtari shërbyese hoteliere.  

22.1.2 Bizneset që ushtrojnë veprimtari tregtare.  

22.1.3 Aktivitete për OJQ-të, aktivitete fetare dhe te ndryshme.  

22.2 Kërkesës për vendosjen e këtyre tendave duhet t`i bashkangjiten këto dokumente:  

22.2.1 Kopja e letërnjoftimit të pronarit.  

22.2.2 Çertifikata e regjistrimit të biznesit.  

22.2.3 Fotografia e lokacionit.  

22.3 Tarifa për vendosjen e këtyre objekteve caktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale.  

22.4 Nuk lejohet vendosja e çadrave në hapësirat publike, ku mund të pengohet lëvizja e lirë e qytetarëve, 

vendosja e së cilës ndikon në pamjen dhe imazhin e lokacionit ku është vendosur e njëjta.  

Neni 23 

Vendosja e lojërave (lunaparqet, autoparqet, cirqet, ringishpilet dhe poligonet për ngasjen e 

automjeteve motorike) për fëmijë dhe të rritur 

23.1 Vendosja e lojërave (lunaparqet, autoparqet, cirqet, ringishpilet dhe poligonet për ngasjen e 

automjeteve motorike) për fëmijë dhe të rritur mund të bëhet vetëm në hapësirat të cilat i përcakton 

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinore.  

23.2 Kërkesës për vendosjen e këtyre lojërave, duhet t`i bashkangjiten këto dokumente:  

23.2.1 Kopja e letërnjoftimit të pronarit.  

23.2.2 Çertifikata e biznesit.  

23.2.3 Fotografia e lokacionit.  
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23.2.4 Atesti teknik për disa lloje të lojërave.  

23.3 Tarifa për vendosjen e këtyre objekteve caktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale. 

 

 

Neni 24 

Shfrytëzimi i hapësirës publike për vendosjen e gjeneratorëve statik 

 

24.1 Leja për vendosjen e gjeneratorëve statik jipet për afat kohor për 1 (një) vit, me të drejtë vazhdimi.  

24.2 Kërkesës për vendosjen e gjeneratorëve statik, duhet t`i bashkëngjiten këto dokumente:  

24.2.1 Kopja e letërnjoftimit të pronarit.  

24.2.2 Çertifikata e regjistrimit të biznesit.  

24.2.3 Specifikat e gjeneratorit (lloji).  

24.2.4 Atesti i mbrojtjes nga rreziqet.  

24.2.5 Atesti për siguri nga zhurma.  

24.2.6 Fotografia e lokacionit.  

24.3 Tarifa për vendosjen e gjeneratorit statik caktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale.  

Neni 25 

Veturat për ekspozim me qëllim promocioni në hapësira publike 

25.1 Kërkesës për vendosjen e automjetit për ekspozim duhet t`i bashkangjiten këto dokumente:  

25.1.1 Kopja e letërnjoftimit.  

25.1.2 Çertifikata e biznesit.  

25.1.3 Fotografia e lokacionit.  

25.2 Tarifa për vendosjen e veturave për ekspozim caktohet sipas Rregullores për Taksa Komunale. 

Neni 26 

 

Shfrytëzimi i hapësirës publike për objekte tjera të pa specifikuara 

 

 

Kërkesat eventuale për shfrytëzimin e hapësirave publike, për vendosjen e objekteve të përkohshme, apo 

pajisjeve tjera të pa përfshira në ketë Rregullore, organi kompetent do t’i zgjidh me aktvendim të veçantë, 

në bazë të analogjisë së dispozitave të kësaj rregulloreje. 
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Neni 27 

 

Menaxhimi, rregullimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e hapësirave private dhe në bashkpronësi për 

vendosjen e objekteve të përkohëshme( tavolinat, terasat, tendat, gjeneratorët statik, pajisje për 

shitje të akulloreve). 

 
27.1 Kërkesës për vendosjen e objekteve të përkohëshme të lartëshënuara duhet t`i bashkangjiten këto 

dokumente:  

27.1.1 Kopja e letërnjoftimit.  

27.1.2 Çertifikata e biznesit.  

      27.1.3 Pëlqimi mbi kushtet higjieno-sanitare nga inspekcioni sanitar (për shitje të akulloreve) 

27.1.4 Kontrata me 51% e banorëve, ku përveç tjerash përcaktohen edhe obligimet e shfrytëzuesit 

të hapësirës ndaj banorëve. 

 

Kapitulli V 

Ndalesat  
Neni 28 

 

28.1.Në hapësirat publike dhe private për objektet e përkohëshme ndalohet: 

  28.1.1 Lënia e objektit të përkohshëm (reklamës) që nuk funksionin, braktisur ose i dëmtuar; 

28.1.2 Vendosja e objekteve të përkohshme pa leje përkatëse nga DUPH-ja; 

28.1.3 Vendosja e objekteve të përkohshme pa lejen e DUPH-së ose personit juridik/fizik të 

kontraktuar nga Komuna; 

28.1.4 Vendosja e objekteve të përkohëshme në hapësirat ku pengojnë dukshmërinë e qarkullimit 

të trafikut; 

28.1.5 Vendosja e objekteve te përkohshme ku do të pengonte pamjen vizuele dhe qasjen e 

lirshme në monument; 

28.1.6 Vendosja e reklamave varëse; 

28.1.7 Punë të tjera që sjellin papastërti dhe dëmtim të hapësirës publike.  
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28.1.8 Reklamimi i duhanit, pijeve alkoolike, substancave narkotike dhe produkte tjera të 

ngjashme. 

 

 

Kapitulli VI 

Mbikëqyrja, zbatimi dhe masat administrative 
 

Neni 29 

29.1 Gjatë kontrollit, inspektori me procesverbal e konstaton gjendjen dhe me aktvendim mund të 

urdhërojë: 

29.1.1 Në afatin e caktuar të mënjanojë parregullsitë e konstatuara, me rastin e vendosjes së 

objektit, 

29.1.2 Të ndalojë shfrytëzimin e hapësirës publike dhe private për vendosjen e objekteve të 

përkohshme, përdorimin e tyre apo të pajisjeve deri në mënjanimin e parregullsive, 

29.1.3 Të ndalojë shfrytëzimin e hapësirës, deri në marrjen e lejes nga organi kompetent.  

Neni 30 

30.1 Inspektori, me aktvendim do të urdhërojë largimin e të gjitha objekteve të parapara në nenin 3 të 

kësaj Rregulloreje, në këto raste: 

30.1.1 Nëse objektet e cekura në nenin 3 janë të vendosura, ose shfrytëzohen pa leje nga DUPH-

ja. 

30.1.2 Nëse me rastin e vendosjes së objekteve të parapara në nenin 3 nuk janë respektuar kriteret 

e përcaktuara me lejen e lëshuar, respektivisht kushtet urbano-teknike të përcaktuara nga 

DUPH-ja. 

30.1.3 Në bazë të gjendjes së konstatuar me procesverbal, inspektori do të merr aktvendim me të 

cilin do të urdhërojë mënjanimin e parregullsive të konstatuara, duke caktuar afatin për 

eliminimin e parregullsive. 

30.1.4 Po që se në afatin e caktuar personit të cilit i është lëshuar aktvendimi, nuk e zbaton atë, 

ndaj tij do të zhvillohet procedura kundërvajtëse konform ligjit për kundërvajtje. 

30.1.5 Objektet e parapara në nenin 3 të kësaj Rregulloreje, do të konfiskohen në bazë të 

konkluzionit për ekzekutim, përkatësisht do të merren nga pronari dhe do të vendosen në 

objektet e posaçme. 

30.2  Shpenzimet e marrjes së dhunshme të objekteve të përkohshme të vendosura në hapësira publike 

nga ana inspekcionit komunal, bie në llogari të pronarit. Objektet e konfiskuara do ti kthehen 

pronarit pas pagesës së shpenzimeve të krijuara gjatë konfiskimit të dhunshëm.  

30.3 Për kthimin e objekteve të konfiskuara pala obligohet ti paraqitet organit kompetent-inspekcionit 

komunal në afat prej 72 orësh nga ora e marrjes së objektit. Po qëse palët nuk paraqiten tek organi 

kompetent-inspekcioni komunal në afatin e paraparë, objektet e përkohshme do t’i deponojë në 
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objekte të posaçme pa të drejtë kthimi apo do t’i kthehen palëve me kusht të pagesës së taksës për 

mbajtjen e objektit në objekte të posaçme. 

 

 

       

Neni 31 

Pronarët apo shfrytëzuesit e përkohshëm të hapësirave publike dhe private, janë të obliguar që në afatet e 

caktuara me procesverbal ose me aktvendim të mënjanojnë parregullsitë e konstatuara dhe të urdhëruara 

nga inspektori i inspekcionit kompetent dhe janë të obliguar që t`i mundësojnë inspektorëve kontrollimin 

e dokumentacionit, në bazë të të cilit është bërë vendosja e objektit të përkohshëm në hapësirat publike 

dhe private.  

 

Kapitulli VII 

Dispozitat ndëshkimore 

Neni 32 

 

Çdo vendosje e objekteve të përkohshme në sipërfaqet publike, në të cilat Komuna e ka të drejtën e 

administrimit, si dhe vendosja e objekteve te përkohshme në sipërfaqe private, në kundërshtim me 

dispozitat e kësaj Rregulloreje do të konsiderohet si vendosje e kundërligjshme. 

Neni 33 

 

33.1 Dënohet me gjobë në shumën prej 50 € deri 500 € për kundërvajtje personat fizik dhe personat 

përgjegjës të personit juridik nëse veprojnë në kundërshtim me nenin 3, 28 dhe 30 të kësaj 

Rregulloreje.  

33.2 Dënohet me gjobë në shumën prej 100 € deri 1000 € për kundërvajtje personat fizik që ushtrojnë 

biznes individual nëse veprojnë në kundërshtim me nenin 3, 28 dhe 30 të kësaj Rregulloreje. 

33.3 Dënohet me gjobë në shumën prej 300 € deri 3000 € për kundërvajtje personat juridik nëse veprojnë 

në kundërshtim me nenin 3, 28 dhe 30 të kësaj Rregulloreje. 

Neni 34 

 

34.1 Me gjobë mandatore do të ndëshkohet personi fizik  në shumë prej 50 €, personi fizik që ushtron 

biznes individual ndëshkohet në shumë prej 100 €, personi përgjegjës i personit juridik ndëshkohet 

në shumë prej150 € dhe personi juridik ndëshkohet në shumë prej 200 €, në rast se bënë shkelje 

sipas dispozitave të përcaktuara në nenin 28 sipas kësaj Rregulloreje.  

34.2 Nëse personi fizik, personi juridik dhe personi përgjegjës i personit juridik brenda afatit kohor dy 

javor e bën pagesën e gjobës mandatore i ulët gjoba në 50%. 
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Neni 35 

 

Në rast zbatimi te masave për largimin e objektit të përkohshëm te paraparë me dispozitat e kësaj 

Rregulloreje, pronari i objektit me shpenzime të veta do ta largojë objektin, nuk do të gëzojë kurrfarë të 

drejtë në kompensim material dhe do ta humb të drejtën që në të ardhmen të kërkojë dhënien e ndonjë 

lokacioni tjetër në shfrytëzim. 

 

 

Kapitulli VIII 

Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 

 
Neni 36 

 

Personat fizik dhe personat juridik të cilët ushtrojnë veprimtari afariste fitimprurëse, pronarët e objekteve 

të përkohshme dhe shfrytëzuesit e hapësirave publike dhe private në territorin e komunës së Prizrenit, pas 

hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje, janë të obliguar që të paraqiten tek organet kompetente, për 

harmonizimin e dokumentacionit, sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje. 

Neni 37 

Të gjithë personat fizik dhe personat juridik duhet të bëjnë kërkesë për harmonizimin e dokumentacionit, 

në lidhje me objektet e potencuara në nenin 3 më së largu brenda afatit prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në 

fuqi të kësaj rregulloreje. 

Neni 38 

Dispozitat e kësaj rregullore nuk zbatohen për qendrën historike të qytetit të Prizrenit.  

Neni 39 

Për çdo çështje që nuk është rregulluar me dispozitat e kësaj Rregulloreje, aplikohen dispozitat e akteve 

juridike, ligjeve, apo rregulloreve komunale në fuqi. 

Neni 40 

Për aplikimin dhe zbatimin e kësaj Rregulloreje, secila në fushëveprimin e caktuar obligohen: Drejtoria 

për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinore, Drejtoria për Ekonomi dhe Financa, Drejtoria për Shërbime 

Publike dhe Drejtoria për Inspekcione. 

Neni 41 

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit nga Kuvendi i Komunës së Prizrenit. 


