
Republika e Kosov€s Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

KUVENDI I KOMUNES SI PRIZRENIT
Komiteti p6r Politik€ dhe Financa
Nr. 001/060 - 90934
M€: 20 qershor 2022
Prizren

N6 baz€ td nenit 52 paragrafit l, tO Ligjit pdr Vet€qeverisje Lokale, dhe nenit 59 paragrafit I t€
Statutit tB KomunEs s€ Prizrenit, Nr. 01/01 1-5643, dt. l5 tetor 2008, th€rras Mbledhjen e Komitetit
pEr Politik€ dhe Financa e cila do t€ mbahet me 28 qershor 2022 (e mart0), n€ sallEn pEr mbajtjen
e mbledhjeve te KPF-s€, nE "Shtepine e Bardhe", duke filluar n€ or0n 10:00.

Prandaj, ftoheni q€ n€ cil0sinE e an€tarit te Komitetit p€r Politikil dhe Financa, t€ merrni pjesti nE

punEn e k€saj mbledhjeje, duke ju p€rmbajtur or0s, dat€s dhe vendit t€ caktuar.
P€r pundn e kesaj mbledhjeje, propozoj kEtE:

REND DITE

l. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit tE Dit€s;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit per rishqyrtimin e Rregullores 01/2021 p9r Taksat

Komunale Nr. t€ protokollit 001/011-141354, sipas k€rkes€s s€ MAPL-s€, Nr.43-782-2-
2021 dt.0s.10.2021.

3. Shqyrtimi dhe miratimi i Kornizes Afatmesme Buxhetore Komunale (KAB), 2023-2025;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit pEr lejimin e shpalljes s0 ftes€s publike pilr

konkurim p€r anEtar€ tt, K€shillit p€r Trash€gimi Kulturore t€ Qendr6s Historike te
Prizrenit;

5. Propozim - NismE p€r bashkepunim komunal nd€rkomb6tar (Prizren-Bodrum);
6. Propozim - Nism6 p0r bashkEpunim komunal nd€rkomb€tar (Prizren-Edrine);
7. InformatE rreth Raportit td pun€s dhe Financiar tE Kompleksit Evropa;
8. Informat6 rreth raportit t€ punes t€ K0shillit tE QendrEs Historike t€ Prizrenit.

e KPF
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Republika e Kosov€s
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

ffiINEPRIZREN
Komitet za Politiku i Finansije
Br. 001/060 - 90934
Dana: 20 jun2022
Prizren

Na osnovu Elana 52 paragraf l, Zakona za Lokalnu Samoupravu i dlana 59 paragrafa l,
Statuta OpStine Prizren, br. 0l/011-5643, od dana 15 oktobra 2008 godine, sazivam sastanak

Komiteta za Politiku i Finansije, koji 6e se odrZati dana 28 iuna2022 (utorak), u Sali za sastanke

KPF-je, u "Beloj Kudi", sa podetkom od 10:00 iasova.
Stoga, se pozivate da u svojstvu dlana KPF-je, prisustvujete na rad ovog sastanka,

pridrZavaju6i se dasu, danu i odredenom mestu.

Zarad ovog sastanka, predlaZem ovaj:

DNEVNI RED

l. Razmatranje i usvajanje Dnevnog Reda;

2. Razmatranje i usvajanje predloga za ponovno razmatranje Pravilnika 0l/2021 za

Komunalne Takse br. Protokola 001/0ll-I41354, prema zahtevu MALS, Br. 43-782-2-
2021 od dana 05.10.2021.

3. Razmatranje i usvajanje Srednjorodnog Okvira Budeta (SOB) 2023'2025;
4. Razmatranje i usvajanje predlog - odluke za odobravanje objavljivanja javnog pozivaza

konkurisanj e za dlana saveta Kulturnog Nasleda Istorijskog Centra Prizrena.

5. Predlog - Inicijativa za medunarodnu op5tinsku saradnju (Prizren-Bodrum);

6. Predlog - Inicijativa za medunarodnu opStinsku saradnju (Prizren-Edime);

7. Informacija o radu i finansijskom izvjestaju Evropskog kompleksa;
8. Informacija o izve5taju o radu Saveta istorijskog centra Prizrena.
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Eh

i\-Z
*l.:-*



Republika e Kosov6s Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Siyasi ve Maliye Komite
No. 001/060 - 90934
Tarih: 20 Haziran 2022
Prizren

03lL - 040 sayrh Yerel Oz Ydnetim Kanun'un 52. Maddesi ve l5 Ekim 2008 tarihli ve
0l/01l-5643 sayrh Prizren Belediye Tiizti[tin 59. Maddesi, 1. Frkrasr gerelince 28Haziran2022
tarihinde (Sah giinii) saat 10:00'da"Beyaz Evde" Siyasi ve Maliye Komitesi oturum salonunda
dtizenlenecek olan SMK toplanttstnt galrnyorum.

Siyasi ve Maliye Komitesi 0yesi niteli[inde igbu oturum gahgmasr igin belirtilen saat, tarih
ve yerde katrlmak tizere davetlisiniz.

Oturum gahgmasr igin agafirdaki gtindemi oneriyorum:

CUNDEM

I
2

J
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Gtindemin gdriig0lmesi ve kabul edilmesi;
43-782-2-2021 sayr ve 05.10.2021 tarihli YYIB talebine gtire 001/011-141354 protokol no.

Belediye Vergileri igin 0112021 sayrh Ydnetmeli[in yeniden gdrtigtlmesi igin tinerisinin
gdrtigtilmesi ve kabul edilmesi;
2023-2025 Belediyenin Orta Vadeli B0tgesinin (OVB) gdrtigtilmesi ve kabul edilmesi;
Prizren'in Tarihi Merkezi Ktiltiirel Miras Konseyine iiye olarak kamu bagvuru davetinin
ilan edilmesine izin verilmesi igin 6neri -kararm gOrtigtilmesi ve kabul edilmesi;
Uluslararasr belediye igbirlili Girigimi-Onerisi (Prizren-Bodrum);
Uluslararasr belediye igbirligi Girigimi-0nerisi (Prizren-Edime);
Avrupa Kompleksinin Qahgma ve Maliye Raporu hakkrnda Bilgisi;
Prizren'in Tarihi Merkezi Konseyi gahgma Raporu hakkrnda Bilgisi.
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Republika e Kosovës                                                                                                     Komuna e Prizrenit                   

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti                                       Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 
Kuvendi Komunal i Komunës së Prizrenit: 
  
Në mbështetje të nenit 11 dhe nenit 12, paragrafi 2, pika c), të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje 
Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 28/2008, 04 Qershor 2008), të Kreut II dhe 
Kreut III të Ligjit Nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal (Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës Nr. 27/2008, 03 Qershor 2008), i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 05/L-108 (Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 28/2016, 03 Gusht 2018), të nenit 25, paragrafit 1 shkronja a) 
dhe h), nenit 27, nenit 50 dhe nenit 72 paragrafit 1, pika 1, 2, 3 dhe 6, të Statutit të Komunës së 
Prizrenit (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 01/011-5643, më 15 tetor 2008,  
 
Miratoi:  
 
 
 
 
 

RREGULLORE PËR TAKSAT KOMUNALE 
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KAPITULLI I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e aktiviteteve të cilat i nënshtrohen taksës komunale në 
Komunën e Prizrenit (këtu e tutje “Komuna”), lartësinë e taksave komunale, përcaktimin e kategorive 
të liruara nga kjo taksë dhe përcaktimin e kundërvajtjeve dhe sanksioneve kundërvajtëse për shkeljet 
e dispozitave të kësaj Rregulloreje. 
 

Neni 2 

Fushëveprimi 

 
Dispozitat e kësaj Rregulloreje janë të obligueshme për të gjithë personat fizik dhe juridik që nëpërmjet 
ndonjë aktiviteti të zhvilluar obligohen të paguajnë taksë komunale të përcaktuar me këtë Rregullore 
si dhe për të gjitha njësitë e Komunës që zbatojnë dispozitat e kësaj Rregulloreje. 
 

Neni 3 

Përkufizimet 

 
3.1. Shprehjet e përdorura në këtë Rregullore kanë këto kuptime: 

3.1.1. Taksë komunale – nënkupton shumën fikse dhe të pakthyeshme të pagesës sipas 
dispozitave të kësaj Rregulloreje, që paguhet nga personat juridik dhe fizik autoriteteve të Komunës 
në mënyrën e paraparë në këtë Rregullore, në emër të: 

3.1.1.1. Lëshimit të certifikatave dhe dokumenteve tjera zyrtare të lëshuara nga Komuna; 
3.1.1.2. Shërbimeve administrative të pranuara nga Komuna; 
3.1.1.3. Pronësisë së mjeteve motorike në territorin e Komunës; 
3.1.1.4.  Ndërtimit, rrënimit të objekteve dhe ndërhyrjeve në infrastrukturë komunale në 
territorin e Komunës; dhe 
3.1.1.5. Shfrytëzimit të objekteve, hapësirës apo të mirave tjera publike në territorin e Komunës. 

3.1.2. Taksa qendrore – nënkupton taksat që përcaktohen nga Qeveria e Republikës së Kosovës, 
të cilat mblidhen nga Komuna; 
3.1.3. Vit fiskal – nënkupton periudhën nga data një (1) janar deri më datën tridhjetë e një (31) 
janar të të njëjtit vit; 
3.1.4. Person – nënkupton personin fizik dhe juridik; 
3.1.5. Person fizik – nënkupton personin fizik jo afarist që nuk ka të regjistruar aktivitet biznesi; 
dhe personi fizik afarist që ka të regjistruar biznes në bazë të legjislacionit në fuqi dhe që zhvillon 
aktivitet të rregullt afarist; 
3.1.6. Person juridik – nënkupton një shoqëri ose një organizatë tjetër biznesi që ka statusin e një 
personi juridik sipas legjislacionit në fuqi për shoqëritë tregtare dhe çdo legjislacion tjetër të 
aplikueshëm në Kosovë; 
3.1.7. Shoqëri Tregtare – nënkupton termin e përgjithshëm që përfshin çfarëdo lloji të shoqërisë 
tregtare të themeluar në Kosovë sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare apo ndonjë ligji tjetër.  
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KAPITULLI II 
KORNIZAT E PËRGJITHSHME TË TAKSAVE KOMUNALE 

 

Neni 4 

Parimet e përgjithshme të taksave komunale  

 
4.1. Të gjitha taksat komunale përcaktohen me këtë Rregullore dhe me ndonjë Rregullore tjetër 
komunale. 
4.2. Të gjitha taksat komunale përcaktohen marrë parasysh parimin e mosdiskriminimit dhe të 
proporcionalitetit, sipas dispozitave ligjore në fuqi.  
4.3. Taksat komunale që rezultojnë si pasojë e ndonjë veprimi apo shërbimi të kryer nga organet e 
Komunës, bazohen në koston e atij veprimi që i është shkaktuar Komunës. 
4.4. Asnjë taksë komunale që nuk është e përcaktuar me këtë Rregullore apo në ndonjë Rregullore 
tjetër komunale nuk mund të kërkohet që të paguhet. 
 

Neni 5 

Pagesa e taksave komunale 

 
5.1. Të gjitha pagesat e taksave komunale që duhet të kryhen sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje, 
bëhen sipas shumave të përcaktuara në këtë Rregullore dhe paguhen në valutën euro (€). 
5.2. Të gjitha pagesat mbi dhjetë (10 €) euro bëhen nëpërmjet bankave apo institucioneve financiare 
të licencuara, nëpërmjet një urdhërpagesë të pranuar nga zyrtari përkatës komunal, në xhirollogarinë e 
Komunës të përcaktuar me vendimin e Kryetarit të Komunës. 
5.3. Të gjitha pagesat deri në dhjetë (10 €) euro bëhen pranë institucioneve përkatëse komunale. 
5.4. Për pagesat e realizuara sipas paragrafit tre (3) të këtij neni, Komuna lëshon vërtetim përkatës. 
5.5. Të gjitha pagesat e realizuara sipas paragrafit tre (3) të këtij neni dhe pagesat e bëra nëpërmjet 
kioskave elektronike (e-kiosku), deponohen në xhirollogarinë e Komunës deri në fund të ditës së 
pranimit.  
 

Neni 6 

Lirimet nga taksat komunale 

 
6.1. Të gjitha kategoritë e liruara nga pagesa e taksave komunale sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje, 
përcaktohen me këtë Rregullore. 
6.2. Për çdo lloj lirimi nga taksat komunale të përcaktuara me këtë Rregullore, personat që përfitojnë 
nga ky lirim ofrojnë dokumentacionin përkatës që dëshmon përkatësinë e tyre për të përfituar nga 
lirimet. 
6.3. Për çdo lloj lirimi nga taksat komunale të përcaktuara me këtë Rregullore zyrtari përgjegjës i 
Komunës ia bashkëngjit lëndës shkresën me bazën ligjore për lirim nga pagesa. 
6.4. Nëse ndonjë procedura ku kërkohet pagesa e taksave komunale është filluar me kërkesë të më 
shumë se një personi, ku jo të gjithë janë të liruar nga pagesa e taksave komunale, atëherë taksa 
komunale paguhet nga ai person i cili nuk është i liruar nga pagesa. 
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DREJTORIA E ADMINISTRATËS 
 

Neni 7 
Taksat për lëshimin e certifikatave dhe dokumenteve të gjendjes civile 

 
7.1. Certifikatë Lindje 1 € 

7.2. Ekstrakt Lindje 1 € 

7.3. Certifikatë e Martesës 1 € 

7.4. Certifikatë e Statusit Martesor 1 € 

7.5. Certifikatë Shtetësie 1 € 

7.6. Certifikatë Vendbanimi 1 € 

7.7. Certifikatë për lajmërim /ç’lajmërim të vendbanimit 1 € 

7.8. Vërtetim nga Arkiva 1 € 

7.9. Certifikatë e Bashkësisë Familjare 1 € 

7.10. Certifikatë e Vdekjes 1 € 

7.11. Akti i Vdekjes 2 € 

7.12. Kurorëzimet gjatë orarit të punës 10 € 

7.13. Regjistrimet e mëvonshme të të lindurve në institucionet shëndetësore që kanë 

kaluar afatin ligjor 30/tridhjetë ditë) 
20 € 

7.14. Regjistrimet e mëvonshme e të të lindurve jashtë institucioneve shëndetësore 

brenda territorit të R. së Kosovës që kanë kaluar moshën 12 vjeçare  
20 € 

7.15. Regjistrimet e mëvonshme të të lindurve jashtë territorit të R. së Kosovës që nuk 

janë regjistruar në Shtetin e Lindjes 
20 € 

7.16. Regjistrimi i mëvonshëm i lindjes për persona të cilët nuk mund të ofrojnë asnjë 

dëshmi 
20 € 

7.17. Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes në institucionet shëndetësore brenda territorit 

të R. së Kosovës 
20 € 

7.18. Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes jashtë institucioneve shëndetësore brenda 

territorit të R. së Kosovës 
50 € 

7.19. Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes jashtë territorit të R. së Kosovës kur nuk 

është  regjistruar vdekja në shtetin e vdekjes 
50 € 

7.20. Regjistrimet e mëvonshme të vdekjeve kur nuk është regjistruar lindja dhe vdekja 50 € 

7.21. Korrigjimi i emrit personal 2 € 

7.22. Ndërrimi i emrit personal  40 € 

7.23. Ndërrimi i emrit personal (rikthimi i mbiemrit të vajzërisë/djalërisë pas 

shkurorëzimit) 
5 € 

7.24. Korrigjimi dhe plotësimi në dokumentet e arkivuara    2 € 

 

Neni 8 

Lirimet nga pagesa e taksës për lëshimin e certifikatave dhe dokumenteve zyrtare  

 
8.1. Nga pagesa e taksës për lëshimin e certifikatave dhe dokumenteve zyrtare janë të liruara kategoritë 
në vijim: 

8.1.1. Veteranët e luftës 
8.1.2. Invalidët e luftës së UÇK-së dhe familjarët e ngushtë të dëshmorëve dhe të zhdukurve të 
UÇK-së 
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8.1.3. Personat me aftësi të kufizuara 
8.1.4. Përfituesit e skemave sociale 
8.1.5. Pensionistët 
8.1.6. Organizatat jo-qeveritare 
8.1.7. Ish të burgosurit politik 
 

 

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 
 

Neni 9 

Taksat për t’u pajisur me Leje Mjedisore Komunale 

 
9.1. Për t’u pajisur me Leje Mjedisore Komunale, aplikuesi duhet të paguajë:  

9.1.1 në vlerën investive të projektit deri në 25,000 Euro, paguhet tarifa në vlerë prej 50 Euro; 
9.1.2 në vlerën investive të projektit mbi 25,000 Euro, paguhet 0.2 % e vlerës investive të 
projektit.    

9.2. Kjo tarifë është përcaktuar në bazë të Udhëzimit Administrativ të MMPH Nr.01/2017 për pajisje 
me Leje Mjedisore Komunale.  
 

Neni 10 
Taksa për t’u pajisur me leje për hyrje në shatërvan (vetëm për biznese) 

 
Leje për hyrje në shatërvan vetëm për biznese                                                                              0 € 

 
Neni 11 

Taksat për regjistrimin e automjeteve 

 
11.1. Për automjete deri në 3.5t                                                                                       10 € 

11.2. Për automjete mbi 3.5t                                                                                         20 € 

  
Neni 12 

Taksat për t’u pajisur me leje dhe licencë për TAXI 

 
12.1. Leje për taxi individual                             60 € 

12.2. Vazhdimi i lejes për taxi (pagesë vjetore)             20 € 

12.3. Leje për operatorë lokal për transport të udhëtarëve (pagesë çdo 5 vjet)                             150 € 

 

Neni 13 

Taksat për gërmim/dëmtim të rrugëve dhe sipërfaqeve të gjelbërta  

 
13.1. Taksa për gërmim/dëmtim të rrugëve me asfalt                          20 €/m’  

13.2. Taksa për gërmim/dëmtim të rrugëve me kube dhe kthimi në gjendje të mëparshme    10 €/m’ 

13.3. Taksa për gërmim/dëmtim të sipërfaqeve të gjelbërta, me zhavor, dhe sipërfaqe të tjera të 

papërpunuara dhe kthimi në gjendje të mëparshme                                         0 €/m’       

13.4. Nga taksa komunale për gërmim të rrugës, lirohen të gjithë operatorët të cilët me kërkesë të 
komunës do të investojnë në përmirësimin e infrastrukturës komunale. 
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Neni 14        

Tarifat e përgjithshme nga Sektori i Energjetikës dhe Telekomunikimit 

 
 Shfrytëzimi i hapësirës publike me orman dhe pajisje tjera për energjetikë dhe 

telekomunikim  
        10 € / m2 

   (tarifë vjetore) 

 

 

DREJTORIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL 
 

Neni 15 

Tarifat për shërbimet profesionale në zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve dhe lëshimin e lejeve për 
prerje në pyjet publike dhe private  

 

15.1. Për zgjedhjen, damkimin, dhe lëshimin e lejeve për prerjen e trungjeve të klasifikuar si asortiment 
teknik (industrial) dhe për trungjet e klasifikuar si dru për djegie, do të zbatohen tarifat si vijonë: 

15.1.1. për zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve të klasifikuar si dru teknik               3 €/m3 

15.1.2. për zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve të klasifikuar si dru zjarri, me vëllim më të vogël se 
7 m3 (me qëllim të përdorimit për nevoja shtëpiake)                                   1.50 €/m3   

15.1.3. për zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve të klasifikuar si dru zjari, me vëllim më të madh se 
7 m3                                                                                                                                   2 €/m3  

 

Neni 16 

Tarifat e përgjithshme 

 
16.1. Vlerësimi i dëmit të pyjeve, vreshtave, pemishteve dhe pasurive tjera bujqësore         0 € 

16.2. Certifikata për prodhues bujqësorë nga lëmia e bujqësisë dhe hidroekonomisë         0 € 

 

Neni 17 

Taksat për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore 

 
17.1. Shuma e pagesës për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore varet nga klasifikimi i tokës 
përkatëse, si në vijim: 

17.1.1. Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 1-4                          1 € / m2 

17.1.2. Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 5-6           0.75 € / m2 

17.1.3. Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 7-8          0.50 € / m2 

17.2. Nëse ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore është bërë në pajtim me planin hapësinor, do të 
zbatohet kompensimi në bazë të paragrafit 1 të këtij neni. 
17.3. Për ndërrim të përkohshëm të destinimit duhet të paguhet kompensimi 20% për metër katror 
sipas klasifikimit së përcaktuar në tarifat bazë në paragrafin 1 të këtij neni. 
17.4. Lartësia e kompensimit është përcaktuar sipas Udhëzimit Administrativ të MBPZHR Nr. 
41/2006 për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore.  
 
 

Neni 18 

Shfrytëzimi i kullotave dhe Lartësia e Taksës 
 
18.1 Lartësia e taksës për shfrytëzimin e kullosave është përcaktuar me Udhëzimin Administrativ për 
Shfrytëzimin e Kullosave.  
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18.2 Kullotat publike ipen në shfrytëzim me kontratë të lidhur në mes organit përgjegjës për 
menaxhimin e kullotave dhe personave të interesuar për marrjen e kullotave në shfrytëzim.  
18.3 Lartësia e taksës për shfrytëzimin e kullotave caktohet në bazë të llojit dhe kategorisë së bagëtisë. 
Taksa për shfrytëzimin e kullotave publike është 1.20 Eur për njësi blegtorale (NB). Tabela e 
mëposhtme paraqet njësitë blegtorale sipas llojit të bagëtisë dhe lartësinë e taksës për kokë të bagëtisë:  
 

Lloji i bagëtisë NB / kokë EUR / kokë 

1. Gjedhet mbi një vit 1 1.20 

2. Viçat 0.45 0.54 

3. Delet 0.18 0.22 

4. Qengjat 0.1 0,12 

5. Kuajtë dhe Gomarët  1 1.20 

6. Dosat  0.5 0.60 

7. Derrat  0.3 0.36 

8. Rosat 0.014 0.02 

   
 

DREJTORIA E INSPEKTORATEVE 
 

Neni 19 

Inspektorati i Ndërtimtarisë 

 
19.1. Kërkesë për kontroll inspektues në qytet dhe jashtë qytetit nga persona fizikë dhe juridik      0 € 

19.2. Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a janë duke u kryer punimet 

ndërtimore sipas lejes ndërtimore në objektet për banim individual                                0 €  

19.3. Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a janë duke u kryer punimet 

ndërtimore sipas lejes ndërtimore në objektet për banime kolektive, me afarizëm, etj.             0 €   

19.4. Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a janë duke u kryer punimet 

ndërtimore sipas lejes ndërtimore në objektet publike dhe private, ku investitor është Komuna e 

Prizrenit                            0 € 

19.5. Pëlqime të ndryshme nga sektori i ndërtimtarisë             0 € 

           

 
Neni 20 

Inspektorati i Tregut 

 
20.1. Kërkesë për kontroll inspektues në qytet dhe jashtë qytetit nga persona fizikë dhe juridik      0 € 

20.2. Kërkesë për asgjësim mallrash              20 € 

20.3. Pëlqim rreth plotësimit të kushteve minimale teknike të bizneseve individuale dhe  

shoqërive tregtare               15 € 

       

Neni 21 

Inspektorati Komunal 

 
Kërkesë për kontroll inspektues në qytet dhe jashtë qytetit nga persona fizikë dhe juridik             0 € 
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DREJTORIA E KADASTRËS DHE GJEODEZISË  
 

Neni 22 
Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme 

 

Tarifat e mëposhtme janë përcaktuar në bazë të Udhëzimit Administrativ të MMPH Nr. 09/2020 për 
tarifat e shërbimeve për regjistrimin e të drejtave të pronës së paluajtshme, Udhëzimit Administrativ 
të MMPH Nr. 12/2019 për ndarjen dhe regjistrimin e parcelës, si dhe Udhëzimit Administrativ të 
MMPH Nr. 11/2019 për ndarjen e ndërtesës dhe të pjesës së ndërtesës.  
 
22.1. Informatat nga sistemi i informacioneve kadastrale për tokën në Kosovë   

22.1.1. Vërtetim që personi fizik ose juridik nuk posedon prona  3 € 

22.1.2. Certifikata e pronësisë (deri në dhjetë faqe shënime të shtypura)  4 € 

22.1.3. Certifikata e pronësisë (mbi dhjetë faqe shënime të shtypura) 20 € 

22.1.4. Kopja e planit   4 € 

22.1.5. Kopje në formatin A3 me ortofoto (bardhë e zi)  4 € 

22.1.6. Kopje në formatin A3 me ortofoto (kolor)  5 € 

22.1.7. Historiati për një njësi kadastrale 20 € 

22.1.8. Vërtetime të ndryshme (për raste sociale pa pagesë)   5 € 

22.2. Baza Gjeodezike  

22.2.1. Pikat trigonometrike (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)   5 € 

22.2.2. Pikat lidhëse (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)   4 € 

22.2.3. Pikat poligonale (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)   3 € 

22.2.4. Pikë e nivelimit (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)     5 € 

22.2.5. Pikat në linjë (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)     2 € 

22.2.6. Pikat e detajit (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)     1 € 

22.3. Të dhënat në formë digjitale   

22.3.1. Parcela në format digjital deri në 1 ha, për një njësi     10 € 

22.3.2. Parcela në format digjital mbi 1 ha deri në 2 ha, për një njësi     20 € 

22.3.3. Parcela në format digjital mbi 2 ha deri në 5 ha, për një njësi     40 € 

22.3.4. Parcela në format digjital mbi 5 ha     60 € 

22.3.5. Ndërtesa në format digjital        5 € 

22.3.6. CD – kompakt disku (për parcela si dhe ndërtesa)   0.50 € 

22.4. Ndërrimi i kulturave të parcelave 

22.4.1. Ndërrimi i kulturës së një parcele pa matje gjeodezike     10 € 

22.4.2. Ndërrimi i kulturës së një parcele me matje bëhet sipas tarifave në pikat 5 dhe 6 të këtij 

neni. 

22.5. Ndarja e parcelave 

22.5.1. Ndarja e parcelës me sipërfaqe deri në 0.50 ha për një njësi 80 € 

22.5.2. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 0.50 ha deri në 1 ha për një njësi 90 € 

22.5.3. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 1 ha deri në 2.5 ha për një njësi 120 €  

22.5.4. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 2.5 ha deri në 5 ha për një njësi 140 € 

22.5.5. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 5 ha deri në 10 ha për një njësi 170 € 
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22.5.6. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 10 ha për një njësi 300 € 

22.5.7. Ndarja e parcelës në zona urbane sipas planit urbanistik për një njësi 150 € 

22.6. Bashkimi i parcelave  

22.6.1. Bashkimi i dy parcelave 80 € 

22.6.2. Për çdo parcelë tjetër në kufi 35 € 

22.6.3. Bashkimi i dy parcelave në zona urbane sipas planit urbanistik 150 € 

22.6.4. Për çdo parcelë tjetër në kufi 70 € 

22.7. Përcaktimi i kufijve të parcelave 
 

22.7.1. Për një parcelë me sipërfaqe deri 0.50 ha  130 € 

22.7.2. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 0.50 ha deri në 1 ha   180 € 

22.7.3. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 1 ha deri në 2.5 ha   220 € 

22.7.4. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 2.5 ha deri në 5 ha   330 € 

22.7.5. Për çdo hektar tjetër 100 € 

22.7.6. Për një parcelë urbane sipas planit urbanistik 300 € 

22.8. Ri-rregullimi i kufijve të parcelave  

22.8.1. Për një parcelë me sipërfaqe deri në 50 ha 80 € 

22.8.2. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 50 ha deri në 1 ha 100 € 

22.8.3. Për çdo parcelë tjetër mbi 1 ha 100 € 

22.9. Punët e veçanta gjeodezike sipas kërkesave të palëve  

22.9.1. Identifikimi i njësive kadastrale në zyre  10 € 

22.9.2. Identifikimi i njësive kadastrale në terren 30 € 

22.9.3. Konsulta profesionale (për orë) 10 € 

22.9.4. 
Bartja – piketimi në terren i të dhënave nga planet urbanistike për objekt 

individual 
1 €/m2 

22.9.5. 
Bartja – piketimi në terren i të dhënave nga planet urbanistike për objekte 

banimi kolektiv apo afarist  
1.50 €/m2 

22.10. Matja e ndërtesave 

22.10.1. Matja e bazamentit të ndërtesave individuale (shtëpi banimi) deri në 100 m² 100 € 

22.10.2. Matja e bazamentit të ndërtesave individuale (shtëpi banimi) mbi 100 m² 1 €/m2 

22.10.3. Matja e bazamentit të ndërtesave të banimit kolektiv 1.20 €/m2 

22.10.4. Matja e bazamentit të ndërtesave banesore / afariste  1.50 €/m2 

22.10.5. Matja e bazamentit të ndërtesave qeveritare dhe publike  1 € m2 

22.10.6. Matja e bazamentit të ndërtesave sportive  1 €/m2 

22.10.7. Matja e bazamentit të ndërtesave kulturore dhe fetare  0.50 € m2 

22.11. Matja e pjesëve të ndërtesave 
 

22.11.1. Matja dhe përpilimi i skicave të njësive banesore si dhe hapësirave të 

përbashkëta deri në 75 m², për njësi 
80 € 

22.11.2. Matja dhe përpilimi i skicave të njësive banesore si dhe hapësirave të 

përbashkëta mbi 75 m² 
1.20 €/m2 
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22.11.3. Ndarja e hapësirave të njësive afariste si dhe hapësirave të përbashkëta deri në 

75 m², për njësi 
110 €  

22.11.4. Ndarje e hapësirave të njësive afariste si dhe hapësirave të përbashkëta deri 

mbi 75 m² 
1.50 €/m2 

22.12. Regjistrimi i pronësisë në bazë të vlerës së transaksioneve  

22.12.1. Për vlerën e transaksionit deri në 10,000 €  30 € 

22.12.2. Për vlerën e transaksionit prej 10,001 € deri në 50,000 €  50 € 

22.12.3. Për vlerën e transaksionit prej 50,001 € deri në 100,000 €  70 € 

22.12.4. Për vlerën e transaksionit prej 100,001 € deri në 200,000 €  90 € 

22.12.5. Për vlerën e transaksionit prej 200,001 € deri në 500,000 €  120 € 

22.12.6. Për vlerën e transaksionit prej 500,001 € deri në 1,000,000 €  240 € 

22.12.7. Për vlerën e transaksionit mbi 1,000,000 €  500 € 

22.12.8. Për vlerën e transaksionit që është vërtetuar para vitit 1999 50 € 

22.13. Regjistrimi i pronësisë në bazë të dokumentit mbi dhuratën  

22.13.1. 
Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së dhurimit për anëtarin e familjes                                                                                                                         30 € 

22.13.2. Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së dhurimit për personin që nuk është 

anëtar i familjes dhe kur nuk është caktuar vlera e pronës                                                                                          
80 € 

22.13.3. Për regjistrimin e pronësisë sipas kontratës për dhurimin e pronës së paluajtshme, në të 

cilën është caktuar vlera e pronës dhe dhuratëmarrësi nuk është anëtar i familjes, zbatohet 

tarifa sipas pikës 12 të këtij neni.  

22.14. Regjistrimi i pronësisë në bazë të kontratës mbi mbajtjen e përjetshme  

22.14.1. Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së përjetshme për personin 

që është anëtar i familjes (për çdo pronar)                                                                          
30 € 

22.14.2. Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së përjetshme për personin 

që nuk është anëtar i familjes dhe kur nuk është caktuar vlera e pronës 
 80  € 

22.14.3. Për regjistrimin e pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së përjetshme, në të cilën është 

caktuar vlera e pronës dhe mbajtësi nuk është anëtar i familjes, zbatohet tarifa sipas pikës 

12 të këtij neni.   

22.15. Regjistrimi i pronësisë në bazë të titullit juridik të organeve administrative dhe 
gjyqësore  

22.15.1. Regjistrimi i të drejtës së pronësisë mbi pronën e paluajtshme apo të drejtave 

tjera sendore në bazë të vendimit të organit administrativ apo gjyqësor (për 

çdo pronar) 

30 € 

22.16. Regjistrimi i bashkëpronësisë apo pronësisë së përbashkët 

22.16.1. Tarifa për regjistrimin e të drejtës në bashkëpronësi apo pronësi të përbashkët 

për bashkëpronarin apo pronarin e përbashkët 
30 € 

22.16.2. Tarifa për regjistrimin e të drejtës në pronësi të përbashkët për bashkëshortët 30 € 

22.16.3. Tarifa për regjistrimin e njësisë kadastrale si pjesë e ndërtesës  22 € 

22.16.4. Regjistrimi i pronësisë së përbashkët të ndërtesave kolektive në bashkëpronësi 0 € 
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22.16.5. Regjistrimi i hapësirave të përbashkëta si njësi të veçanta 0 € 

22.17. Regjistrimi i ndarjes së bashkëpronësisë apo pronësisë së përbashkët  

22.17.1. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndarjes nga bashkëpronësia apo pronësia e 
përbashkët për secilin bashkëpronar që bëhet pronar individual 

30 € 

22.18. Regjistrimi i pronësisë apo posedimit në bazë të trashëgimisë dhe të shkëputjes së 
bashkësisë familjare 

22.18.1. Regjistrimi i pronësisë në bazë të trashëgimisë (për çdo trashëgimtar) 10 € 

22.18.2. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të trashëgimisë e cila rrjedh nga testameti (për 

çdo trashëgimtar) 
20 € 

22.18.3. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të shkëputjes së bashkësisë familjare për çdo 

anëtar të familjes që bëhet pronar 
20 € 

22.19. Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndërrimit/këmbimit të pronës së paluajtshme 

22.19.1. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndërrimit/këmbimit të pronës së 

paluajtshme për secilin pronar 
40 € 

22.20. Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e hipotekës  

22.20.1. Kërkesë (kredia) në vlerë deri në 30,000 € 20 € 

22.20.2. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  30,001 € deri në 50,000 € 30 € 

22.20.3. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  50,001 € deri në 100,000 € 60 € 

22.20.4. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  100,001 € deri në 200,000 € 90 € 

22.20.5. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  200,001 € deri në 500,000 € 120 € 

22.20.6. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  500,001 € deri në 1,000,000 € 240 € 

22.20.7. Kërkesë (kredia) në vlerë mbi 1,000,000 € 400 € 

22.20.8. Modifikimi i hipotekës së regjistruar 10 € 
22.20.9. Fshirja e hipotekës së regjistruar 0 € 

22.21. Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e servitutit  
 

22.21.1. Regjistrimi i së drejtës së servitutit për secilën parcelë dominante apo person  30 € 

22.21.2. Modifikimi i servitutit 10 € 

22.21.3. Fshirja e servitutit nga regjistri i të drejtave mbi pronën e paluajtshme 20 € 

22.22. Regjistrimi i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtje 

22.22.1. Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo njësi kadastrale, 

kur pronar është Qeveria apo Komuna, me kohëzgjatje deri në 10 vite 
10 € 

22.22.2. Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo njësi kadastrale, 

kur pronar është Qeveria apo Komuna, me kohëzgjatje prej 10 - 40 vite  
30 € 

22.22.3. Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo njësi kadastrale, 

kur pronar është Qeveria apo Komuna, me kohëzgjatje prej 40- 99 vite 
50 € 

22.22.4. Regjistrimi i qirasë nga personi fizik apo juridik  në kohëzgjatje deri në 10 vite 

për çdo njësi kadastrale 
10 € 

22.22.5. Regjistrimi i qirasë nga personi fizik apo juridik  në kohëzgjatje mbi 10 vite 

për çdo njësi kadastrale 
20 € 
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22.23. Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e barrave dhe ngarkesave tjera  

22.23.1. Regjistrimi i masës së sigurisë (masa e përkohshme) ku procedura gjyqësore 
ose një procedurë tjetër është udhëhequr më kërkesë private 

50 € 

22.23.2. Regjistrimi apo modifikimi i masës së sigurisë (masës së përkohshme) kur 
procedura gjyqësore ose një procedurë tjetër është udhëhequr sipas detyrës 
zyrtare 

0 € 

22.23.3. Regjistrimi i vërejtjes sipas Ligjit për Regjistrin e të Drejtave të Pronës së 
Paluajtshme 

40 € 

22.23.4. Regjistrimi i ndalesës nga përmbaruesi privat apo gjykata në procedurë 
përmbarimore për secilën njësi kadastrale 

30 € 

22.23.5. Regjistrimi i vërejtjes të mbajtësit të pronës së paluajtshme në momentin e 
lidhjes së kontratës mbi mbajtjen e përjetshme 

20 € 

22.23.6. Modifikimi i barrës apo ndonjë ngarkese tjetër 
 

10 € 

22.23.7. Fshirja e barrës apo ndonjë ngarkese tjetër 
 

0 € 

22.23.8. Regjistrimi i të drejtave tjera mbi pronën e paluajtshme të cilat nuk janë të 
përfshira me dispozitat e Udhëzimit Administrativ Nr. 09/2020 
 

50 € 

22.24. Korrigjimi i të dhënave kadastrale  

22.24.1. Korrigjimi i të dhënave kadastrale që konstatohet se janë regjistruar gabim si 

pasojë e dokumentacionit të dorëzuar nga pala 
30 € 

22.24.2. Korrigjimi i të dhënave kadastrale që konstatohet se janë regjistruar si pasojë 

e gabimit të zyrtarëve të ZKK apo AKK 
0 € 

22.24.3 Korrigjimi i numrit identifikues “KCID” në numrin personal të pronarëve 0 € 

22.25. Shërbimet administrative  

22.25.1. Regjistrimi, ndërrimi (bartja) apo fshirja e poseduesit të ri apo të drejtave mbi 

paluajtshmëritë 
20 € 

 

 

 

DREJTORIA E URBANIZMIT DHE E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 

 

Neni 23 

Taksat për leje ndërtimi, rrënimi, dhe rritje të densitetit 

 
Zbatohet Vendimi për përcaktimin e taksës administrative për lëshimin e lejes së ndërtimit dhe tarifat 
për rregullimin e infrastrukturës në Territorin e Qytetit të Prizrenit paraprakisht i miratuar nga 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
 

Neni 24 

Taksat për ndikim në infrastrukturë 

 
24.1. Çdo person që ndërton një ndërtesë të re apo rehabiliton substancialisht një ndërtesë ekzistuese, 
me anë të së cilës ndikohet drejtpërdrejtë infrastruktura komunale dhe ky veprim kërkon krijimin, 
përmirësimin, riparimin, apo zgjerimin e kësaj infrastrukture, paguan taksë komunale për ndikim në 
infrastrukturë. 
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24.2. Taksa komunale për ndikim të infrastrukturë përcaktohet bazuar në listën e shpenzimeve për 
llojet e ndryshme të infrastrukturës, si në vijim: 

24.2.1. Gropime në rrugë 
24.2.2. Vendosja e gypave të ujësjellësit, kanalizimit 
24.2.3. Shtrirja e rrjetit nëntokësor nga KEDS 
24.2.4. Shtrirja e rrjetit nëntokësor nga Telekom, Vala, Ipko 
24.2.5. Shtrirja e rrjetit kabllovik nga operatorë të ndryshëm 
24.2.6. Rregullimi i parqeve, shesheve të qytetit 
24.2.7. Asfaltimi i rrugëve 
24.2.8. Shtrimi i trotuareve, rrugëve me kubëza 
24.2.9. Rregullimi-revitalizimi i urave të qytetit 

24.3. Llogaritja e taksës komunale për ndikim në infrastrukturë bëhet në sipërfaqe bruto në metër në 
katror (m²) të objektit, sipas dokumentacionit teknik – projektit kryesor, për të cilin është dhënë 
miratimi dhe në bazë të të cilit lejohet ndërtimi. 
24.4. Pas vlerësimeve të bëra, Komuna lidh marrëveshje me shkrim me aplikuesin për lejes ndërtimore 
për ndërtimin e infrastrukturës. 

 

Neni 25 

Lirimi nga taksat e ndërtimit, rrënimit, ndikimit në infrastrukturë, dhe rritjes së densitetit 

 
25.1. Nga pagesa e taksës të ndërtimit, rrënimit, ndikimit në infrastrukturë dhe rritjes së densitetit janë 
të liruara kategoritë ndërtimore si në vijim: 

25.1.1. Ndërtimet të cilat financohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës; 
25.1.2. Ndërtimet të cilat financohen përmes donacioneve apo garantëve për interes të publikut 

në pajtim me legjislacionin në fuqi për menaxhimin e financave publike; 
25.1.3. Ndërtimet e objekteve për banim individual (shtëpi deri 100 m2) të cilat ndërtohen 

ekskluzivisht me donacione, për përfituesit e skemës së ndihmës sociale;  
25.1.4. Ri-ndërtimet e ndërtimeve të shkaktuara si rezultat i luftës, trazirave shoqërore ose forcës 

madhore, dhe; 
25.1.5. Ndërtimet e objekteve arsimore, kulturore, fetare, sportive, shëndetësore, si dhe qendrat 

rekreative, që ndërtohen me mjete buxhetore, me investime të komunitetit apo me donacione, 
si dhe objektet tjera që ndërtohen nga donatorë vendor ose të huaj dhe që janë të interesit të 
përgjithshëm. 

 
Neni 26 

Taksat komunale për vendosjen e përkohshme të objekteve të ndryshme në hapësirat publike 
 
26.1. Çdo person që vendos objekte të ndryshme në hapësirat publike, paguan taksë komunale si në 
vijim:  
26.1.1. Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese (lëvizëse) për zhvillim të 
veprimtarisë tregtare, përfshirë vitrinat; tavolinat shitëse-lëvizëse; stendat e hapura lëvizëse stinore; 
pajisjet për shitje të pofkave, misrit, gështenjave, pomfritit, petullave, palagaqeve dhe artikujve të 
ngjashëm; aparatet dhe frigoriferat statik për akullore; auto-frigoriferat; automjetet lëvizëse për shitjen 
e ushqimeve të shpejta; dhe veturat për ekspozim me qëllim të promovimit të lojërave shpërblyese, 
etj.:  
 
 Zona I  Zona II  Zona III 

Pagesa mujore për 
metër katror për 
objekte deri 10m2 

0.40 € 0.20 € 0.05 € 
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Pagesa mujore për 
metër katror për 

objekte mbi 10 m2  

 
1 € 

 
0.60 € 0.30 € 

26.1.2. Vendosja e tavolinave për shërbim para objektit ku ushtrohet veprimtaria ekonomike: 
 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore për 
metër katror (m2) 

 
0.20 € 0.10 € 0.05 € 

26.1.3. Vendosja e gjeneratorëve statik në hapësira publike, për gjenerator mbi 2m2: 
 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa vjetore për 
metër katror (m2)  

50 € 20 € 10 € 

 
26.1.4. Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese rekreative si kamp-
shtëpiza, lojëra për fëmijë, etj.: 

 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore për 
hapësirat mbi 10 m2, 

për metër katror (m2)  
0.20  € 0.10 € 0.05 € 

 
26.1.5. Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese (kioskat, barakat, garazhet 
etj.) 

 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore për 
baraka dhe 
garazhe, për metër 
katror (m2) 

4  € 3 € 1 € 

Pagesa mujore për 
kioska, për metër 
katror (m2) 

6.50€ 4 € 1.50 € 

 

Neni 27 

Taksa për rregullimin e tokës ndërtimore 

 
Zbatohet Vendimi për përcaktimin e taksës administrative për lëshimin e lejes së ndërtimit dhe 
tarifat për rregullimin e infrastrukturës në Territorin e Qytetit të Prizrenit paraprakisht i miratuar nga 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
 
 

DREJTORIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE 

 

Neni 28 

Tarifat dhe ngarkesat e ndryshme 

 
28.1. Certifikata mbi gjendjen ekonomike                  0 € 

28.2. Vërtetim për vizë për të gjitha shtetet                     0 € 
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Neni 29 

Taksat për Shërbimet në Qendrën Komunale të Regjistrimit të Bizneseve 

 
29.1. Taksat që aplikohen nga ARBK-QKRB për Shoqëritë Tregtare bazohen vetëm në llojin e 
shërbimit që ofrohet nga ARBK dhe nuk mund të bazohen në asnjë mënyrë në vlerën e qarkullimit 
apo në kapitalin e Shoqërisë Tregtare.  
29.2. Llojet e shoqërive tregtare të cilat janë të themeluara dhe ato që mund të themelohen në 
Republikën e Kosovës, sipas ligjeve në fuqi i nënshtrohen pagesës së taksave si në vijim:  
 

29.2.1. Taksat për Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, Ortakëri të Kufizuar, 
Degë të Shoqërisë së Huaj Tregtare, dhe Kooperativë Bujqësore: 

2.1.1. Harmonizimi ose rifreskimi komplet i statutit ose memorandumit                               10 €  

2.1.2. Regjistrimi fillestar i biznesit               0 €  

2.1.3. Kërkesa për shuarje të biznesit              0 €  

2.1.4. Regjistrimi dhe çdo ndryshim i njësisë           10 € 

2.1.5. Regjistrimi i emrit zyrtar dhe emrit tregtar të biznesit           0 €  

2.1.6. Bartja e emrit zyrtar dhe emrit tregtar të biznesit            0 €  

2.1.7. Ndryshime të personave të autorizuar (Përfaqësuesit e Autorizuar, Drejtorët dhe Bordi i 

Drejtorëve)                  0 € 

2.1.8. Ndryshimi i adresës dhe emrit të biznesit           10 € 

2.1.9. Ndryshimi i pronarëve, ndryshimi i kapitalit dhe vlerës së aksioneve        10 €  

2.1.10. Ndryshimi i veprimtarive të biznesit           10 €  

2.1.11. Ndryshimi i tipit të biznesit; bashkimi ose ndarja e Shoqërisë Tregtare        10 € 

2.1.12. Ndryshimi i numrit të punëtorëve; adresës së banimit të pronarit apo përfaqësueseve të 

autorizuar, dhe numrit të telefonit të biznesit                   0 €  

2.1.13. Certifikata kopje (duplikat) e biznesit apo me datë të re                      2 € 

2.1.14. Vërtetimi kopje (duplikat) për shuarje të biznesit                        0 €  

2.1.15. Vërtetim lidhur me biznesin, pronar apo drejtor                        2 € 

2.1.16. Vërtetimi (vulosja) e kopjeve autentike të dokumenteve (për faqe)                0.50 € 

2.1.17. Informatat, historia e biznesit apo fotokopje të dokumenteve të biznesit (për faqe)                      0.20 €  

2.1.18. Informat në formë elektronike për 10KB (për faqe)                              0 € 
 

29.2.2. Taksat për Biznes Individual dhe Ortakëri të Përgjithshme: 

2.2.1. Regjistrimi fillestar i biznesit                          0 € 

2.2.2. Kërkesa për shuarje të biznesit                         0 € 

2.2.3. Ndryshimi i adresës dhe emrit të biznesit                        5 €  

2.2.4. Ndryshime të personave të autorizuar (Përfaqësuesi i Autorizuar apo të tjerë)                 0 € 

2.2.5. Regjistrimi dhe çdo ndryshim i njësisë                         5 €  

2.2.6. Ndryshimi i formës së biznesit nga B.I. në O.P. apo e kundërta                      5 €  

2.2.7. Ndryshimi i numrit të punëtorëve; adresës së banimit të pronarit apo personave të autorizuar  

dhe numrit të telefonit të biznesit               0 €  

2.2.8. Certifikata kopje (duplikat) e biznesit apo me datë të re                       2 € 

2.2.9. Vërtetimi kopje(duplikat) për shuarje të biznesit                       0 €  

2.2.10. Vërtetim lidhur me biznesin, pronar apo drejtor                       2 € 

2.2.11. Vërtetim (vulosja) e kopjeve autentike të dokumenteve (për faqe)                0.50 €  

2.2.12. Informatat, historia e biznesit apo fotokopje të dokumenteve të biznesit (për faqe)                      0.20 €  

2.2.13. Informatat në formë elektronike për 10KB (për faqe)           0 € 
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29.2.3 Këto tarifa janë përcaktuar në bazë të Udhëzimit Administrativ (MTI) Nr. 11/2018 për 
përcaktimin e taksave për shërbimet e ofruara nga ARBK. 
 

 

DREJTORIA E SHËNDETËSISË 
 

Neni 30 

Çmimorja e bashkëpagesave për shërbimet shëndetësore të nivelit parësor 

 
Çmimorja është përcaktuar në bazë të Shtojcës 1 a të Udhëzimit Administrativ MSH 04/2007 
mbledhja dhe shfrytëzimi i mjeteve nga bashkëpagesat e shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetësore 
dhe të hyrave vetanake të institucioneve shëndetësore.  
 
 
 
 

Nr. Lloji i Shërbimit  

1 Egzaminimi mjekësor i mjekut të përgjithshëm në QKMF, QMF ose në AMF, pa 

analiza laboratorike dhe pa procedura plotësuese diagnoztike me aparaturë 

1 € 

2 Egzaminimi specialistik në QKMF, QMF me udhëzim të Mjekut të Familjes 2 € 

3 Egzaminimi specialistik në QKMF, QMF pa udhëzim të Mjekut të Familjes 5 € 

4 Egzaminimi në shtëpi, përpos në rastet emergjente 6 € 

5 Medikamenti nga lista esenciale, ofruar në barnatoren publike 0.3 € 

6 Ultrazëri standard 2 € 

7 Radiografia 2 € 

8 EKG 0.5 € 

9 Analizat laboratorike-hemogrami dhe urina 1 € 

10 Analizat laboratorike (komplet) 3 € 

11 Caktimi i sheqerit në gjak me glikometër sipas kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve 1 € 

12 Audiograma  1 € 

13 Shpërlarja e veshit  1 € 

14 Dhënja e injekcionit intramuskulor në shtëpi, përpos në rastet emergjente 1 € 

15 Dhënja e injekcionit intravenoz në shtëpi, përpos në rastet emergjente 1 € 

16 Përpunimi i plagëve me qepje dhe pastrimi deri në shërim të plagës (vetëm në vizitën 

e parë) 

3 € 

17 Trajtimi ditor me infuzione në institucionin shëndetësor 1 € 

18 Certifikata për lejen e vozitjes e lëshuar nga konsiliumi i profesionistëve 18 € 

19 Certifikata mjekësore e lëshuar sipas kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve 

shëndetësore 

18 € 

20 Dhënja e raportit mjekësor, vërtetimi apo dokumentit tjetër në baz të kërkesës së 

shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore 

5 € 

21 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore gjatë aktiviteteve sportive etj. (për një orë) 25 € 
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Neni 31 

Çmimorja e bashkëpagesave për shërbimet stomatologjike të nivelit parësor 

 
Çmimorja është përcaktuar në bazë të Shtojcës 2 a të Udhëzimit Administrativ MSH 04/2007 
mbledhja dhe shfrytëzimi i mjeteve nga bashkëpagesat e shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetësore 
dhe të hyrave vetanake të institucioneve shëndetësore. 
 

Nr. Lloji i Shërbimit  

1 Vizita e parë stomatologjike 1 € 

2 RTG i dhëmbit 1.5 € 

3 Mbështetje e përhershme me amalgam 4 € 

4 Mbushje e përhershme me kompozitë 5 € 

5 
Shërimi biologjik i dhëmbit me mbushje të përhershme (amalgam apo me 

kompozitë) 
5 € 

6 Amputimi vital i pulpës me mbushje të përhershme (amalgam apo me kompozitë) 6 € 

7 Extirpimi vital i pulpës  me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozitë) 6 € 

8 Amputimi mortal i pulpës  me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozitë) 6 € 

9 Extirpimi mortal i pulpës  me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozitë) 6 € 

10 Terapia e kanalit të infektuar me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozitë) 6 € 
11 Rindërtimi konservativ i dhëmbit me mbushje të përhershme 6 € 
12 Revizioni i mbushjes së kanalit të rrënjes 1 € 
13 Fluorizimi i dhëmbëve sipas seancave 1 € 
14 Vulosja e fisurave 1 € 
15 Mënjanimi i depozitimeve të buta 1 € 
16 Mënjanimi i depozitimeve të (forta heqja e gurëve të dhëmbëve me ultratingull) 3 € 
17 Kieretazha e xhepave paradonta (një dhëmb) 1 € 
18 Nxjerrja e dhëmbit 1.5 € 
19 Incizioni intra dhe ekstra oral 1.5 € 
20 Heqja e kurorës me anë të prerjes 1 € 
21 Riparimi i protezës (ngjitja) 1.5 € 

 

Neni 32 

Çmimorja për certifikatat shëndetësore  

 
32.1. Çmimorja është përcaktuar në bazë të Shtojcës 1a të Udhëzimit Administrativ MSH 04/2013 
Certifikatat shëndetësore. 
 

Nr. Lloji i Certifikatës   Çmimi 

1 Certifikata shëndetësore për 
edukim dhe shkollim  

1. Certifikata shëndetësore për regjistrim në 

çerdhe ose kopsht fëmijësh;  

10 € 

2. Certifikata shëndetësore për regjistrim në 

shkolla fillore, të mesme, të larta, fakultete, dhe 

nivele tjera të shkollimit;  

Certifikata shëndetësore për regjistrim në shkolla 

të veçanta të të gjitha niveleve dhe shkolla tjera 

për profesione të veçanta 
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2 Certifikata shëndetësore për 
punësim 

1. Certifikata shëndetësore për punësim  15 € 

2. Certifikata shëndetësore për punësim në 

vende me kushte të veçanta pune 

 
50 € 

 

3. Certifikata shëndetësore për punë 

profesionale në lëmin e komunikacionit.  

50 €  

3 Certifikata shëndetësore për paisje 
me patentë shoferi  

1. Certifikata shëndetësore për paisje me patentë 
shoferi për kategoritë A1, A, B1, B, BE, M, L 
dhe T  
 

20 € 
 
 

2. Certifikata shëndetësore për paisje me patentë 
shoferi për kategoritë C1, C, D1, D, CIE, CE, 
DIE, dhe DE 
 

 
50 € 

4 Certifikata shëndetësore për 
vlerësimin e aftësive psiko-fizike 
të përgjithme dhe të veçanta 

 50 € 

5 Certifikata shëndetësore për 
përcaktimin e zotësisë së veprimit  

 50 € 

6 Certifikata shëndetësore për 
përcaktimin e shkallës së 
lëndimeve trupore dhe/ose 
psikike  

 50 € 

7 Certifikata / libreza shëndetësore 
për vlerësimin e aftësive psiko-
fizike të sportistëve  

në sportin amator 
 

10 € 
 

Libreza shëndetësore për sportistë professional   20 € 
 

8 Certifikata shëndetësore për 
aftësine psiko-fizike të 
bashkëshortëve për adopotim të 
fëmijës 

 50 € 

9 Certifikata shëndetësore për 
aftësinë shëndetësore fizike dhe 
psikike për paisje me leje për armë 

 50 € 

10 Certifikata e vdekjës, në rastet kur 
ka nevojë për autopsy anatomo-
patologjike 

 50 € 

11 Libreza Sanitare   15 € 
 
32.2. Lirohen nga pagesa për nxjerrjën e Certifikatave pika 1, 1.1, 1.2 .1.3 dhe pika 7 numer 7.1 në 
sektorin publik, sipas Ligjit për shëndetësi. Përjashtohen moshat mbi 26 vjet dhe shtetasit e huaj.    
 
 
 

DREJTORIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS 
 

Neni 33 

Dokumentet e lëshuara për në botën e jashtme 
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33.1. Vërtetim për shtesa për fëmijë                                2 € 

33.2. Vërtetimi për gjendjen e notave dhe të mungesave të nxënësit                                 3 € 

33.3. Plotësimi dhe vulosja e formularëve të lëshuar nga institucionet arsimore ndërkombëtare dhe 

përfaqësitë diplomatike                           5 € 

Neni 34 

Mësimi për të rritur (niveli i mesëm) 

 
34.1. Regjistrimi i vitit                          100 € 

34.2. Lënda e praktikës profesionale                        50 € 

34.3. Provimi diferencial                              10 € 

34.4. Provimet përfundimtare të klasës (vlerësimi i brendshëm dhe lëshimi i certifikatës)             50 € 

34.5. Diploma e përfundimit të shkollimit                       50 € 

34.6. Lënda me shkrim dhe me gojë                        10 € 

34.7. Lënda me gojë                 8 € 

 

Neni 35 

Riprovimet e mësimit për të rritur pas kalimit të afatit ligjor të provimeve 

 
35.1. Lënda e praktikës profesionale                        15 € 

35.2. Lënda me shkrim dhe me gojë                        10 € 

35.3. Lënda me gojë                    8 € 

 

Neni 36 

Provimet e klasës 

36.1. Lënda e praktikës profesionale             10 € 

36.2. Lënda me shkrim dhe me gojë               8 € 

36.3. Lënda me gojë                 6 € 

 

Neni 37 

Kurset afatshkurta për ushtrimin e aktiviteteve zejtare 

37.1. Regjistrimi                        100 € 

37.2. Praktika profesionale (modulet praktike te profesionit)                                60 € 

37.3. Teoria Profesionale (teknologji e profesionit)                      20 € 

37.4. Teoria e përgjithshme (matematika e profesionit, ndërmarrësi, gjuhë dhe komunikim, informatikë)       40 € 

 

Neni 38 

Regjistrimi në arsimin para-universitar 

 
Aplikimi për regjistrim në klasën e dhjetë             5 € 
 
 

Neni 39 

Shfrytëzimi i hapësirave dhe objekteve sportive të institucioneve arsimore 

 
39.1. Hapësirë sportive në ambient të hapur                 5€/orë; 20€/ditë  

39.2. Hapësirë sportive në ambient të mbyllur – sallë                     10€/orë; 50€/ditë 
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Neni 40 

Tarifat për pagesa në institucionet e edukimit të hershëm 

 
Çmimorja është përcaktuar në bazë të Ligjit Nr. 02/L-52 mbi Edukimin Parashkollor, Neni 24 
Përcaktimi i tarifave të paguara nga prindërit, si dhe pas konsultimeve me prindër, përfaqësues nga 
institucione të edukimit të hershëm, të drejtorisë komunale të arsimit, të inspektoratit të arsimit, dhe 
pjesëtarë të shoqërisë civile, janë propozuar tarifat si në vijim:    

Nr. Përshkrimi             Çmimi 

1.  Tarifat mujore   

1.1 Tarifa mujore për një fëmijë në qerdhe: për dy prindërit në punë 50 € 

1.2 
Tarifa mujore për një fëmijë në qerdhe: 20% më pak për një prind në 
punë  

40 € 

1.3 Dy fëmijë (dy prindërit në punë): njëri tarifën e plotë, i dyti 20% më pak  90 € 

1.4 Dy fëmijë (njëri prind në punë): njëri tarifën e plotë, i dyti 30% më pak  78 € 

1.5 
Tre fëmijë (dy prindërit në punë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 30%, i treti 
50% më pak  

110 € 

1.6 
Tre fëmijë (njëri prind në punë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 30%, i treti 
50% më pak  

88 € 

1.7 Një fëmijë (të dy prindërit të papunë)  35 € 

1.8  
Dy fëmijë (të dy prindërit të papunë): njëri tarifën e plotë, i dyti 20% më 
pak  

63 € 

1.9 
Tre fëmijë (të dy prindërit të papunë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 30%, i 
treti 50% më pak  

77 € 

1.10  Fëmija i katërt dhe më tutje, është pa pagesë  0 € 

 
2.  

 
Kategoritë e liruara nga pagesa  

 

2.1 Fëmijët e familjeve me asistencë sociale 0 € 

2.2 Fëmijët me nevoja të veçanta arsimore  0 € 

2.3 Fëmijët e braktisur dhe pa përkujdesje prindërore 0 € 

2.4 Fëmijët e nënave vetë mbajtëse  0 € 

2.5 Fëmijët që jetojnë me një prind  0 € 

2.6  Fëmijët e veteranëve të luftës  0 € 

 
 
 

DREJTORIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE 
 

Neni 41 

Tarifat dhe ngarkesat e ndryshme 

 
41.1. Vërtetim për lirim nga shtetësia e Kosovës                0 € 

41.2. Vërtetim për pranimin e shtetësisë së Kosovës 0 € 

41.3. Vërtetim që personi nuk është nën kujdestari  0 € 

41.4. Vërtetim që personi nuk merr asistencë sociale  0 € 

41.5. Vërtetim për bashkimin familjar 0 € 

41.6. Vërtetim për mbajtje të armës 0 € 
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41.7. Çdo vërtetim tjetër  0 € 

41.8. Kerkesë për regjistrim të mëvonshëm të fëmijëve  0 € 

 
 
DREJTORIA E EMERGJENCËS DHE E SIGURISË 
 

Neni 42 

Tarifat dhe ngarkesat e ndryshme 

 
Të gjitha veprimet në kuadër të masave për mbrojtje nga zjarri dhe i tërë dokumentacioni në këtë lëmi 
lëshohen nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME) ashtu siç është përcaktuar me Ligjin 
Nr. 04/L-012 për Mbrojtje nga Zjarri. 
 

Neni 43 

Tarifat për miniera dhe minerale 

 
Do të zbatohet Ligji Nr.04/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-163 për miniera 
dhe minerale, Ligji për miniera dhe minerale Nr.03/L-163 si dhe udhëzimet administrative të 
zbatueshme për këtë lëmi. 

 

 

KAPITULLI III  
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 

Neni 44 

Shtojcat 

 
44.1. Në shtojcën e kësaj Rregulloreje janë të bashkëngjitura: 
44.1.1. Shtojca Nr. 1 ku janë listuar në formë tabelare të gjitha taksat komunale të përcaktuara sipas 
dispozitave të kësaj Rregulloreje;  
44.1.2. Shtojca Nr. 2 ku janë listuar në formë tabelare të gjitha taksat qendrore të përcaktuara nga 
Qeveria e Republikës së Kosovës; dhe 
44.1.3. Shtojca Nr. 3 ku janë listuar shërbimet tjera administrative. 

 

Neni 45 

Transparenca në taksat komunale 

 
Kuvendi Komunal përditëson Shtojcën Nr. 2 të kësaj Rregulloreje me një vendim dhe e publikon atë 
kurdo që Qeveria e Republikës së Kosovës apo ndonjë agjenci e pavarur ndryshon taksat ekzistuese 
qendrore apo përcakton ndonjë taksë tjetër. 
 

Neni 46 

Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje shfuqizohet Rregullore 01/2019 për taksa, tarifa, ngarkesa, dhe 
gjoba nga shërbimet dhe veprimtaritë komunale. Nr. 001/011-46063 të datës 28 Mars 2019.   
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Neni 47 

Hyrja në fuqi 

 
Kjo Rregullore hyn në fuqi pasi të plotësohen kushtet e parapara konform neneve 81 dhe 82 të LVL-
së si dhe pas publikimit në ueb faqen elektronike të Komunës në gjuhët zyrtare dhe në Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Kosovës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Kryesuesja e Kuvendit 
               Antigona Bytyqi 
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SHTOJCA NR.1 
Tarifat komunale të përcaktuara sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje 

 
DREJTORIA E ADMINISTRATËS 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Certifikatë Lindje 1 € 

2 Ekstrakt Lindje 1 € 

3 Certifikatë e Martesës 1 € 

4 Certifikatë e Statusit Martesor 1 € 

5 Certifikatë Shtetësie 1 € 

6 Certifikatë Vendbanimi 1 € 

7 Certifikatë për lajmërim /ç’lajmërim të vendbanimit 1 € 

8 Vërtetim nga Arkiva 1 € 

9 Certifikatë e Bashkësisë Familjare 1 € 

10 Certifikatë e Vdekjes 1 € 

11 Akti i Vdekjes 2 € 

12 Kurorëzimet gjatë orarit të punës 10 € 

13 Regjistrimet e mëvonshme të të lindurve në institucionet 
shëndetësore që kanë kaluar afatin ligjor 30/tridhjetë ditë) 

20 € 

14 Regjistrimet e mëvonshme e të të lindurve jashtë institucioneve 
shëndetësore brenda territorit të R. së Kosovës që kanë kaluar 
moshën 12 vjeçare  

20 € 

15 Regjistrimet e mëvonshme të të lindurve jashtë territorit të R. së 
Kosovës që nuk janë regjistruar në Shtetin e Lindjes 

20 € 

16 Regjistrimi i mëvonshëm i lindjes për persona të cilët nuk mund të 
ofrojnë asnjë dëshmi 

20 € 

17 Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes në institucionet 
shëndetësore brenda territorit të R. së Kosovës 

20 € 

18 Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes jashtë institucioneve 
shëndetësore brenda territorit të R. së Kosovës 

50 € 

19 Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes jashtë territorit të R. së 
Kosovës kur nuk është  regjistruar vdekja në shtetin e vdekjes 

50 € 

20 Regjistrimet e mëvonshme të vdekjeve kur nuk është regjistruar 
lindja dhe vdekja 

50 € 

21 Korrigjimi i emrit personal 2 € 

22 Ndërrimi i emrit personal  40 € 

23 Ndërrimi i emrit personal (rikthimi i mbiemrit të 
vajzërisë/djalërisë pas shkurorëzimit) 

5 € 

24 Korrigjimi dhe plotësimi në dokumentet e arkivuara    2 € 

 
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Regjistrimi i automjeteve deri në 3.5 t                                                                               10 € 

2 Regjistrimi i automjeteve mbi 3.5 t 20 € 

3 Leje për taxi individual 60 € 

4 Vazhdimi i lejes për taxi (pagesë vjetore)   20 € 

5 Leje për operatorë lokal për transport të udhëtarëve (pagesë çdo 5 
vjet)  

150 € 

6 Taksa për gërmim/dëmtim të rrugëve me asfalt 20 € /m’ 
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7 Taksa për gërmim/dëmtim të rrugëve me kube dhe kthimi në 
gjendje të mëparshme                 

10 € /m’ 

8 Taksa për gërmim/dëmtim të sipërfaqeve të gjelbërta, me zhavor, 
dhe sipërfaqe të tjera të papërpunuara dhe kthimi në gjendje të 
mëparshme     

0 € /m’ 

9 Shfrytëzimi i hapësirës publike me orman dhe pajisje tjera për 
energjetikë dhe telekomunikim 

10 € / m2  

(Tarifë vjetore) 

 
DREJTORIA E INSPEKTORATEVE 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Kërkesë për asgjësim mallrash  20 € 

2 Pëlqim rreth plotësimit të kushteve minimale teknike të bizneseve 
individuale dhe shoqërive tregtare 

15 € 

3 Kërkesë për therje për kokë gjedhi 5 € 

4 Kërkesë për therje për kokë viqi   2 € 

5 Kërkesë për therje për kokë njëthundraku 3 € 

6 Kërkesë për therje për kokë derri, më pak se 25 kg 0.50 € 

7 Kërkesë për therje për kokë derri, më shumë se 25 kg 1 € 

8 Kërkesë për therje për kokë deleje dhe dhije, më pak se 12 kg   0.15 € 

9 Kërkesë për therje për kokë deleje dhe dhije, më shumë se 12 kg 0.25 € 
 

10 Kërkesë për therje për kokë pule 0.005 € 

11 Kërkesë për therje për kokë pate dhe rose       0.001 € 
 

12 Kërkesë për therje për kokë bibe                                      0.025 € 
 

13 Kërkesë për therje për kokë lepuri (nga ferma)                                      0.005 € 

 
DREJTORIA E URBANIZMIT DHE E PLANIFIMIT HAPËSINOR 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese (lëvizëse) për zhvillim 
të veprimtarisë tregtare, përfshirë vitrinat; tavolinat shitëse-lëvizëse; stendat e hapura 
lëvizëse stinore; pajisjet për shitje të pofkave, misrit, gështenjave, pomfritit, petullave, 
palagaqeve dhe artikujve të ngjashëm; aparatet dhe frigoriferat statik për akullore; auto-
frigoriferat; automjetet lëvizëse për shitjen e ushqimeve të shpejta; dhe veturat për 
ekspozim me qëllim të promovimit të lojërave shpërblyese, etj.: 
 Zona I  Zona II  Zona III 

Pagesa mujore 
për metër katror 
për objekte deri 
10m2 

 

0.40 € 0.20 € 0.05 € 

Pagesa mujore 
për metër katror 
për objekte mbi 
10 m2  

 
1 € 

 
0.60 € 0.30 € 

 

2 Vendosja e tavolinave për shërbim para objektit ku ushtrohet veprimtaria ekonomike: 
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 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore 
për metër katror 
(m2)  

0.20 € 0.10 € 0.05 € 

 

3 Vendosja e gjeneratorëve statik në hapësira publike, për gjenerator mbi 2m2: 

  
 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa vjetore 
për metër katror 
(m2)  

50 €    20 € 10 € 

 

4 Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese rekreative si kamp-
shtëpiza, lojëra për fëmijë, etj.:  

 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore 
për   hapësirat 
mbi 10 m2, për 
metër katror (m2)  

0.20  €   0.10 € 0.05 € 

 

6 Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese (kioskat, barakat, 
garazhet etj.) 
 

 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore 
për baraka dhe 
garazhe, për 
metër katror (m2) 

4  € 3 € 1 € 

Pagesa mujore 
për kioska, për 
metër katror (m2) 

6.50€ 4 € 1.50 € 

 

 
DREJTORIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Vërtetim për shtesa për fëmijë            2 € 

2 Vërtetimi për gjendjen e notave dhe të mungesave të nxënësit 3 € 

3 Plotësimi dhe vulosja e formularëve të lëshuar nga institucionet 
arsimore ndërkombëtare dhe përfaqësitë diplomatike  

5 € 

Mësimi për të rritur (niveli i mesëm) 

4 Regjistrimi i vitit 100 € 

5 Lënda e praktikës profesionale 50 € 

6 Provimi diferencial 10 € 

7 Provimet përfundimtare të klasës (vlerësimi i brendshëm dhe  
lëshimi i certifikatës) 

50 € 

8 Diploma e përfundimit të shkollimit 50 € 

9 Lënda me shkrim dhe me gojë 10 € 

10 Lënda me gojë 8 € 

Riprovimet e mësimit për të rritur pas kalimit të afatit ligjor të provimeve 

11 Lënda e praktikës profesionale 15 € 
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12 Lënda me shkrim dhe me gojë 10 € 

13 Lënda me gojë 8 € 

Provimet e klasës 

14 Lënda e praktikës profesionale 10 € 

15 Lënda me shkrim dhe me gojë 8 € 

16 Lënda me gojë 6 € 

Kurset afatshkurta për ushtrimin e aktiviteteve zejtare 

17 Regjistrimi 100 € 

18 Praktika profesionale (modulet praktike te profesionit) 60 € 

19 Teoria Profesionale (teknologji e profesionit)   20 € 

20 Teoria e përgjithshme (matematika e profesionit, ndërmarrësi, 
gjuhë dhe komunikim, informatikë)  

40 € 

Regjistrimi në arsimin para-universitar 

21 Aplikimi për regjistrim në klasën e dhjetë 5 € 

Shfrytëzimi i hapësirave dhe objekteve sportive të institucioneve arsimore 

22 Hapësirë sportive në ambient të hapur          5€/orë; 20€/ditë  
  

23 Hapësirë sportive në ambient të mbyllur – sallë 10€/orë; 50€/ditë 

Tarifat për pagesa në institucionet e edukimit të hershëm (tarifa mujore) 

24 Tarifa mujore për një fëmijë në qerdhe: për dy prindërit në punë 50 € 

25 Tarifa mujore për një fëmijë në qerdhe: 20% më pak për një prind 
në punë  

40 € 

26 Dy fëmijë (dy prindërit në punë): njëri tarifën e plotë, i dyti 20% 
më pak  

90 € 

27 Dy fëmijë (njëri prind në punë): njëri tarifën e plotë, i dyti 30% më 
pak  

78 € 

28 Tre fëmijë (dy prindërit në punë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 30%, 
i treti 50% më pak  

110 € 

29 Tre fëmijë (njëri prind në punë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 30%, i 
treti 50% më pak  

88 € 

30 Një fëmijë (të dy prindërit të papunë)  35 € 

31 Dy fëmijë (të dy prindërit të papunë): njëri tarifën e plotë, i dyti 
20% më pak  

63 € 

32 Tre fëmijë (të dy prindërit të papunë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 
30%, i treti 50% më pak  

77 € 

33 Fëmija i katërt dhe më tutje, është pa pagesë  0 € 
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SHTOJCA NR. 2  
Tarifat qendrore të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës 

 
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Leje mjedisore komunale Në vlerën investive të 
projektit deri në 
25,000 Euro, paguhet 
tarifa në vlerë prej 50 
Euro; 
 
Në vlerën investive të 
projektit mbi 25,000 
Euro, paguhet 0.2 % 
e vlerës investive të 
projektit.    

 
DREJTORIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Leje për prerjen e trungjeve: zgjedhja dhe damkimi i trungjeve të 
klasifikuar si dru teknik 

3 €/m3 

2 Leje për prerjen e trungjeve: zgjedhja dhe damkimi i trungjeve të 
klasifikuar si dru zjarri, me vëllim më të vogël se 7 m3 (me qëllim 
të përdorimit për nevoja shtëpiake) 

1.50 €/m3 

3 Leje për prerjen e trungjeve: zgjedhja dhe damkimi i trungjeve të 
klasifikuar si dru zjarri, me vëllim më të madh se 7 m3  

2 €/m3 

4 Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 1-4 1 € / m2 

5 Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 5-6 0.75 € / m2 

6 Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 7-8 0.50 € / m2 

Për ndërrim të përkohshëm të destinimit duhet të paguhet kompensimi 20 %  për metër katror 
sipas klasifikimit së përcaktuar në tarifat bazë.  

7 Shfrytëzimi i kullosave dhe lartësia e taksave: 

Lloji i bagëtisë NB / kokë EUR / kokë 

1. Gjedhet mbi një vit 1 1.20 

2. Viçat 0.45 0.54 

3. Delet 0.18 0.22 

4. Qengjat 0.1 0,12 

5. Kuajtë dhe Gomarët  1 1.20 

6. Dosat  0.5 0.60 

7. Derrat  0,3 0.36 

8. Rosat 0.014 0.02 
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DREJTORIA E KADASTRËS DHE GJEODEZISË 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

Informatat nga sistemi i informacioneve kadastrale për tokën në Kosovë  

1 Vërtetim që personi fizik ose juridik nuk posedon prona 3 € 

2 Certifikata e pronësisë (deri në dhjetë faqe shënime të shtypura) 4 € 

3 Certifikata e pronësisë (mbi dhjetë faqe shënime të shtypura) 20 € 

4 Kopja e planit  4 € 

5 Kopje në formatin A3 me ortofoto (bardhë e zi) 4 € 

6 Kopje në formatin A3 me ortofoto (kolor) 5 € 

7 Historiati për një njësi kadastrale 20 € 

8 Vërtetime të ndryshme (për raste sociale pa pagesë) 5 € 

Baza gjeodezike 

9 Pikat trigonometrike (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)    5 € 

10 Pikat lidhëse (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)    4 € 

11 Pikat poligonale (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)    3 € 

12 Pikë e nivelimit (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)    5 € 

13 Pikat në linjë (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)    2 € 

14 Pikat e detajit (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)    1 € 

Të dhënat në formë digjitale 

15 Parcela në format digjital deri në 1 ha, për një njësi     10 € 

16 Parcela në format digjital mbi 1 ha deri në 2 ha, për një njësi 20 € 

17 Parcela në format digjital mbi 2 ha deri në 5 ha, për një njësi 40 € 

18 Parcela në format digjital mbi 5 ha 60 € 

19 Ndërtesa në format digjital  5 € 

20 CD – kompakt disku (për parcela si dhe ndërtesa) 0.50 € 

Ndërrimi i kulturave të parcelave 

21 Ndërrimi i kulturës së një parcele pa matje gjeodezike 10 € 

Ndarja e parcelave 

22 Ndarja e parcelës me sipërfaqe deri në 0.50 ha për një njësi 80 € 

23 
Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 0.50 ha deri në 1 ha për 
një njësi 

90 € 

25 
Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 1 ha deri në 2.5 ha për një 
njësi 

120 €  

25 Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 2.5 ha deri në 5 ha për një 
njësi 

140 € 

26 Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 5 ha deri në 10 ha për një 
njësi 

170 € 

27 Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 10 ha për një njësi 300 € 

28 Ndarja e parcelës në zona urbane sipas planit urbanistik për 
një njësi 

150 € 

Bashkimi i parcelave 
 

 

29 Bashkimi i dy parcelave 80 € 

30 Për çdo parcelë tjetër në kufi 35 € 

31 Bashkimi i dy parcelave në zona urbane sipas planit urbanistik 150 € 

32 Për çdo parcelë tjetër në kufi 70 € 

Përcaktimi i kufijve të parcelave 
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33 Për një parcelë me sipërfaqe deri 0.50 ha  130 € 

34 Për një parcelë me sipërfaqe mbi 0.50 ha deri në 1 ha   180 € 

35 Për një parcelë me sipërfaqe mbi 1 ha deri në 2.5 ha   220 € 

36 Për një parcelë me sipërfaqe mbi 2.5 ha deri në 5 ha   330 € 

37 Për çdo hektar tjetër 100 € 

38 Për një parcelë urbane sipas planit urbanistik 300 € 

Ri-rregullimi i kufijve të parcelave 

39 Për një parcelë me sipërfaqe deri në 50 ha 80 € 

40 Për një parcelë me sipërfaqe mbi 50 ha deri në 1 ha 100 € 

41 Për çdo parcelë tjetër mbi 1 ha 100 € 

Punët e veçanta gjeodezike sipas kërkesave të palëve 

42 Identifikimi i njësive kadastrale në zyre  10 € 

43 Identifikimi i njësive kadastrale në terren 30 € 

44 Konsulta profesionale (për orë) 10 € 

45 
Bartja – piketimi në terren i të dhënave nga planet urbanistike 
për objekt individual 

1 €/m2 

46 
Bartja – piketimi në terren i të dhënave nga planet urbanistike 
për objekte banimi kolektiv apo afarist  

1.50 €/m2 

Matja e ndërtesave 

47 Matja e bazamentit të ndërtesave individuale (shtëpi banimi) 
deri në 100 m² 

100 € 

48 Matja e bazamentit të ndërtesave individuale (shtëpi banimi) 
mbi 100 m² 

1 €/m2 

49 Matja e bazamentit të ndërtesave të banimit kolektiv 1.20 €/m2 

50 Matja e bazamentit të ndërtesave banesore / afariste  1.50 €/m2 

51 Matja e bazamentit të ndërtesave qeveritare dhe publike  1 € m2 

52 Matja e bazamentit të ndërtesave sportive  1 €/m2 

53 Matja e bazamentit të ndërtesave kulturore dhe fetare  0.50 € m2 

Matja e pjesëve të ndërtesave 

54 Matja dhe përpilimi i skicave të njësive banesore si dhe 
hapësirave të përbashkëta deri në 75 m², për njësi 

80 € 

55 Matja dhe përpilimi i skicave të njësive banesore si dhe 
hapësirave të përbashkëta mbi 75 m² 

1.20 €/m2 

56 Ndarja e hapësirave të njësive afariste si dhe hapësirave të 
përbashkëta deri në 75 m², për njësi 

110 €  

57 Ndarja e hapësirave të njësive afariste si dhe hapësirave të 
përbashkëta deri mbi 75 m² 

1.50 €/m2 

Regjistrimi i pronësisë në bazë të vlerës së transaksioneve 

58 Për vlerën e transaksionit deri në 10,000 €  30 € 

59 Për vlerën e transaksionit prej 10,001 € deri në 50,000 €  50 € 

60 Për vlerën e transaksionit prej 50,001 € deri në 100,000 €  70 € 

61 Për vlerën e transaksionit prej 100,001 € deri në 200,000 €  90 € 

62 Për vlerën e transaksionit prej 200,001 € deri në 500,000 €  120 € 

63 Për vlerën e transaksionit prej 500,001 € deri në 1,000,000 €  240 € 

64 Për vlerën e transaksionit mbi 1,000,000 €  500 € 

65 Për vlerën e transaksionit që është vërtetuar para vitit 1999  50 € 

Regjistrimi i pronësisë në bazë të dokumentit mbi dhuratën 



 

 

32 

 

66 Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së dhurimit për anëtarin 
e familjes                                                                                                                         

30 € 

67 Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së dhurimit për personin 
që nuk është anëtar i familjes dhe kur nuk është caktuar vlera e 
pronës                                                                                          

80 € 

Regjistrimi i pronësisë në bazë të kontratës mbi mbajtjen e përjetshme  

68 Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së 
përjetshme për personin që është anëtar i familjes (për çdo 
pronar)                                                                          

30 € 

69 Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së 
përjetshme për personin që nuk është anëtar i familjes dhe kur 
nuk është caktuar vlera e pronës 

 80  € 

Regjistrimi i pronësisë në bazë të titullit juridik të organeve administrative dhe gjyqësore  

71 Regjistrimi i të drejtës së pronësisë mbi pronën e paluajtshme 
apo të drejtave tjera sendore në bazë të vendimit të organit 
administrativ apo gjyqësor (për çdo pronar) 

30 € 

Regjistrimi i bashkëpronësisë apo pronësisë së përbashkët 

72 Tarifa për regjistrimin e të drejtës në bashkëpronësi apo 
pronësi të përbashkët për bashkëpronarin apo pronarin e 
përbashkët 

30 € 

73 Tarifa për regjistrimin e të drejtës në pronësi të përbashkët për 
bashkëshortët 

30 € 

74 Tarifa për regjistrimin e njësisë kadastrale si pjesë e ndërtesës  25 € 

75 Regjistrimi i pronësisë së përbashkët të ndërtesave kolektive në 
bashkëpronësi 

0 € 

76 Regjistrimi i hapësirave të përbashkëta si njësi të veçanta 0 € 

Regjistrimi i ndarjes së bashkëpronësisë apo pronësisë së përbashkët 

77 Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndarjes nga bashkëpronësia 
apo pronësia e përbashkët për secilin bashkëpronar që bëhet 
pronar individual 

30 € 

Regjistrimi i pronësisë apo posedimit në bazë të trashëgimisë dhe të shkëputjes së 
bashkësisë familjare 

78 Regjistrimi i pronësisë në bazë të trashëgimisë (për çdo 
trashëgimtar) 

10 € 

79 Regjistrimi i pronësisë në bazë të trashëgimisë e cila rrjedh nga 
testameti (për çdo trashëgimtar) 

20 € 

80 Regjistrimi i pronësisë në bazë të shkëputjes së bashkësisë 
familjare për çdo anëtar të familjes që bëhet pronar 

20 € 

Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndërrimit/këmbimit të pronës së paluajtshme 

81 Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndërrimit/këmbimit të 
pronës së paluajtshme për secilin pronar 

40 € 

Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e hipotekës 

82 Kërkesë (kredia) në vlerë deri në 30,000 € 20 € 

83 Kërkesë (kredia) në vlerë prej  30,001 € deri në 50,000 € 30 € 

84 Kërkesë (kredia) në vlerë prej  50,001 € deri në 100,000 € 60 € 

85 Kërkesë (kredia) në vlerë prej  100,001 € deri në 200,000 € 90 € 

86 Kërkesë (kredia) në vlerë prej  200,001 € deri në 500,000 € 120 € 

87 Kërkesë (kredia) në vlerë prej  500,001 € deri në 1,000,000 € 250 € 
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88 Kërkesë (kredia) në vlerë mbi 1,000,000 € 400 € 

89 Modifikimi i hipotekës së regjistruar 10 € 

90 Fshirja e hipotekës së regjistruar 0 € 

Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e servitutit 

91 Regjistrimi i së drejtës së servitutit për secilën parcelë 
dominante apo person  

30 € 

92 Modifikimi i servitutit 10 € 

93 Fshirja e servitutit nga regjistri i të drejtave mbi pronën e 
paluajtshme 

20 € 

Regjistrimi i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtje 

94 Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo 
njësi kadastrale, kur pronar është Qeveria apo Komuna, me 
kohëzgjatje deri në 10 vite 

10 € 

95 Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo 
njësi kadastrale, kur pronar është Qeveria apo Komuna, me 
kohëzgjatje prej 10 - 40 vite  

30 € 

96 Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo 
njësi kadastrale, kur pronar është Qeveria apo Komuna, me 
kohëzgjatje prej 40- 99 vite 

50 € 

97 Regjistrimi i qirasë nga personi fizik apo juridik  në kohëzgjatje 
deri në 10 vite për çdo njësi kadastrale 

10 € 

98 Regjistrimi i qirasë nga personi fizik apo juridik  në kohëzgjatje 
mbi 10 vite për çdo njësi kadastrale 

20 € 

Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e barrave dhe ngarkesave tjera 

99 Regjistrimi i masës së sigurisë (masa e përkohshme) ku 
procedura gjyqësore ose një procedurë tjetër është udhëhequr 
më kërkesë private 

50 € 

100 Regjistrimi apo modifikimi i masës së sigurisë (masës së 
përkohshme) kur procedura gjyqësore ose një procedurë tjetër 
është udhëhequr sipas detyrës zyrtare 

0 € 

101 Regjistrimi i vërejtjes sipas Ligjit për Regjistrin e të Drejtave të 
Pronës së Paluajtshme 

40 € 

102 Regjistrimi i ndalesës nga përmbaruesi privat apo gjykata në 
procedurë përmbarimore për secilën njësi kadastrale 

30 € 

103 Regjistrimi i vërejtjes të mbajtësit të pronës së paluajtshme në 
momentin e lidhjes së kontratës mbi mbajtjen e përjetshme 

20 € 

104 Modifikimi i barrës apo ndonjë ngarkese tjetër  
 

10 € 

105 Fshirja e barrës apo ndonjë ngarkese tjetër  
 

0 € 

106 Regjistrimi i të drejtave tjera mbi pronën e paluajtshme të cilat 
nuk janë të përfshira me dispozitat e Udhëzimit Administrativ 
Nr. 09/2020 
 

50 € 

Korrigjimi i të dhënave kadastrale 

107 Korrigjimi i të dhënave kadastrale që konstatohet se janë 
regjistruar gabim si pasojë e dokumentacionit të dorëzuar nga 
pala 

30 € 
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108 Korrigjimi i të dhënave kadastrale që konstatohet se janë 
regjistruar si pasojë e gabimit të zyrtarëve të ZKK apo AKK 

0 € 

109 Korrigjimi i numrit identifikues “KCID” në numrin personal 
të pronarëve 

0 € 

Shërbimet administrative 

110 Regjistrimi, ndërrimi (bartja) apo fshirja e poseduesit të ri apo 
të drejtave mbi paluajtshmëritë 

20 € 

 
 

DREJTORIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE (Tarifat që aplikohen nga ARBK) 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

Taksat për Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, Ortakëri e Kufizuar, 
Degë të Shoqërisë së Huaj Tregtare, dhe Kooperativë Bujqësore: 

1 Harmonizimi ose rifreskimi komplet i statutit ose 
memorandumit                          

10 € 

2 Regjistrimi fillestar i biznesit 0 € 

3 Kërkesa për shuarje të biznesit 0 € 

4 Regjistrimi dhe çdo ndryshim i njësisë 10 € 

5 Regjistrimi i emrit zyrtar dhe emrit tregtar të biznesit 0 € 

6 Bartja e emrit zyrtar dhe emrit tregtar të biznesit 0 € 

7 Ndryshime të personave të autorizuar (Përfaqësuesit e 
Autorizuar, Drejtorët dhe Bordi i Drejtorëve)  

0 € 

8 Ndryshimi i adresës dhe emrit të biznesit 10 € 

9 Ndryshimi i pronarëve, ndryshimi i kapitalit dhe vlerës së 
aksioneve 

10 € 

10 Ndryshimi i veprimtarive të biznesit 10 € 

11 Ndryshimi i tipit të biznesit; bashkimi ose ndarja e Shoqërisë 
Tregtare  

10 € 

12 Ndryshimi i numrit të punëtorëve; adresës së banimit të 
pronarit apo përfaqësueseve të autorizuar, dhe numrit të 
telefonit të biznesit 

0 € 

13 Certifikata kopje (duplikat) e biznesit apo me datë të re 2 € 

14 Vërtetimi kopje (duplikat) për shuarje të biznesit  0 € 

15 Vërtetim lidhur me biznesin, pronar apo drejtor  2 € 

16 Vërtetimi (vulosja) e kopjeve autentike të dokumenteve (për 
faqe) 

0.50 € 

17 Informatat, historia e biznesit apo fotokopje të dokumenteve 
të biznesit (për faqe  

0.20 € 

18  Informata në formë elektronike për 10KB (për faqe) 0 € 

Taksat për Biznes Individual dhe Ortakëri të Përgjithshme: 

19 Regjistrimi fillestar i biznesit  0 € 

20 Kërkesa për shuarje të biznesit 0 € 

21 Ndryshimi i adresës dhe emrit të biznesit 5 € 

22 Ndryshime të personave të autorizuar (Përfaqësuesi i 
Autorizuar apo të tjerë) 

0 € 

23 Regjistrimi dhe çdo ndryshim i njësisë  5 € 

25 Ndryshimi i formës së biznesit nga B.I. në O.P. apo e kundërta  5 € 

25 Ndryshimi i numrit të punëtorëve; adresës së banimit të pronarit 
apo personave të autorizuar dhe numrit të telefonit të biznesit 

0 € 



 

 

35 

 

26 Certifikata kopje (duplikat) e biznesit apo me datë të re  2 € 

27 Vërtetimi kopje(duplikat) për shuarje të biznesit 0 € 

28 Vërtetim lidhur me biznesin, pronar apo drejtor 2 € 

29 Vërtetim (vulosja) e kopjeve autentike të dokumenteve (për 
faqe) 

0.50 € 

30 Informatat, historia e biznesit apo fotokopje të dokumenteve 
të biznesit (për faqe)     

0.20 € 

31 Informatat në formë elektronike për 10KB (për faqe)  
         

0 € 

 
 
DREJTORIA E SHËNDETËSISË 

Nr. Emri i shërbimit: Tarifa 

Shërbimet shëndetësore të nivelit parësor 

 

1 Egzaminimi mjekësor i mjekut të përgjithshëm në QKMF, 
QMF ose në AMF, pa analiza laboratorike dhe pa procedura 
plotësuese diagnoztike me aparaturë 

1 

2 Egzaminimi specialistik në QKMF, QMF me udhëzim të 
Mjekut të Familjes 

2 

3 Egzaminimi specialistik në QKMF, QMF pa udhëzim të 
Mjekut të Familjes 

5 

4 Egzaminimi në shtëpi, përpos në rastet emergjente 6 

5 Medikamenti nga lista esenciale, ofruar në barnatoren publike 0.3 

6 Ultrazëri standard 2 

7 Radiografia 2 

8 EKG 0.5 

9 Analizat laboratorike-hemogrami dhe urina 1 

10 Analizat laboratorike (komplet) 3 

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

1 

12 Audiograma  1 

13 Shpërlarja e veshit  1 

14 Dhënja e injekcionit intramuskulor në shtëpi, përpos në rastet 
emergjente 

1 

15 Dhënja e injekcionit intravenoz në shtëpi, përpos në rastet 
emergjente 

1 

16 Përpunimi i plagëve me qepje dhe pastrimi deri në shërim të 
plagës (vetëm në vizitën e parë) 

3 

17 Trajtimi ditor me infuzione në institucionin shëndetësor 1 

18 Certifikata për lejen e vozitjes e lëshuar nga konsiliumi i 
profesionistëve 

18 

19 Certifikata mjekësore e lëshuar sipas kërkesës së shfrytëzuesit 
të shërbimeve shëndetësore 

18 

20 Dhënja e raportit mjekësor, vërtetimi apo dokumentit tjetër në 
baz të kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore 

5 

21 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore gjatë aktiviteteve sportive 
etj. (për një orë) 

25 

Shërbimet stomatologjike të nivelit parësor 
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22 Vizita e parë stomatologjike 1 

23 RTG i dhëmbit 1.5 

24 Mbështetje e përhershme me amalgam 4 

25 Mbushje e përhershme me kompozitë 5 

26 Shërimi biologjik i dhëmbit me mbushje të përhershme 
(amalgam apo me kompozitë) 

5 

27 Amputimi vital i pulpës me mbushje të përhershme (amalgam 
apo me kompozitë) 

6 

28 Extirpimi vital i pulpës  me mbushje të përhershme (amalgam 
apo kompozitë) 

6 

29 Amputimi mortal i pulpës  me mbushje të përhershme 
(amalgam apo kompozitë) 

6 

30 Extirpimi mortal i pulpës  me mbushje të përhershme 
(amalgam apo kompozitë) 

6 

31 Terapia e kanalit të infektuar me mbushje të përhershme 
(amalgam apo kompozitë) 

6 

32 Rindërtimi konservativ i dhëmbit me mbushje të përhershme 6 

33 Revizioni i mbushjes së kanalit të rrënjes 1 

34 Fluorizimi i dhëmbëve sipas seancave 1 

35 Vulosja e fisurave 1 

36 Mënjanimi i depozitimeve të buta 1 

37 Mënjanimi i depozitimeve të (forta heqja e gurëve të 
dhëmbëve me ultratingull) 

3 

38 Kieretazha e xhepave paradonta (një dhëmb) 1 

39 Nxjerrja e dhëmbit 1.5 

40 Incizioni intra dhe ekstra oral 1.5 

41 Heqja e kurorës me anë të prerjes 1 

42 Riparimi i protezës (ngjitja) 1.5 

43 Certifikata shëndetësore për regjistrim në çerdhe ose kopsht 
fëmijësh 

10 

44 Certifikata shëndetësore për regjistrim në shkolla fillore, të 
mesme, të larta, fakultete, dhe nivele tjera të shkollimit;  

10 

45 Certifikata shëndetësore për regjistrim në shkolla të veçanta të 
të gjitha niveleve dhe shkolla tjera për profesione të veçanta 

10 

46 Certifikata shëndetësore për punësim  15 

47 Certifikata shëndetësore për punësim në vende me kushte të 
veçanta pune 

50 

48 Certifikata shëndetësore për punë profesionale në lëmin e 
komunikacionit.  

50 

49 Certifikata shëndetësore për paisje me patentë shoferi për 
kategoritë A1, A, B1, B, BE, M, L dhe T  

20 

50 Certifikata shëndetësore për paisje me patentë shoferi për 
kategoritë C1, C, D1, D, CIE, CE, DIE, dhe DE 

50 

51 Certifikata shëndetësore për vlerësimin e aftësive psiko-fizike 
të përgjithme dhe të veçanta 

50 

52 Certifikata shëndetësore për përcaktimin e zotësisë së veprimit  50 

53 Certifikata shëndetësore për përcaktimin e shkallës së 
lëndimeve trupore dhe/ose psikike  

50 

54 Certifikata / libreza shëndetësore për vlerësimin e aftësive 
psiko-fizike të sportistëve në sportin amator 

10 
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55 Certifikata / libreza shëndetësore për vlerësimin e aftësive 
psiko-fizike të sportistëve për sportistë profesional 

20 

56 Certifikata shëndetësore për aftësine psiko-fizike të 
bashkëshortëve për adopotim të fëmijës 

50 

57 Certifikata shëndetësore për aftësinë shëndetësore fizike dhe 
psikike për paisje me leje për armë 

50 

58 Certifikata e vdekjës, në rastet kur ka nevojë për autopsy 
anatomo-patologjike 

50 

59 Libreza Sanitare  15 
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SHTOJCA NR. 3  
Shërbimet tjera administrative 

 
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 

Nr. Emri i shërbimit administrativ Tarifa 

1 Leje për hyrje në shatërvan vetëm për biznese                                                                                    0 € 

 
DREJTORIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL 

Nr. Emri i shërbimit administrativ Tarifa 

1 Vlerësimi i dëmit të pyjeve, vreshtave, pemishteve dhe pasurive 
tjera bujqësore 

0 € 

2 Certifikata për prodhues bujqësorë nga lëmia e bujqësisë dhe 
hidroekonomisë 

0 € 

 
DREJTORIA E INSPEKTORATEVE  

Nr. Emri i shërbimit administrativ Tarifa 

1 Kërkesë për kontroll inspektues në qytet dhe jashtë qytetit nga 
persona fizikë dhe juridik 

0 € 

2 Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a 
janë duke u kryer punimet  ndërtimore sipas lejes ndërtimore në 
objektet për banim individual 

0 € 

3 Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a 
janë duke u kryer punimet ndërtimore sipas lejes ndërtimore në 
objektet për banime kolektive, me afarizëm, etj. 

0 € 

4 Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a 
janë duke u kryer punimet ndërtimore sipas lejes ndërtimore në 
objektet publike dhe private, ku investitor është Komuna e 
Prizrenit   

0 € 

5 Pëlqime të ndryshme nga sektori i ndërtimtarisë 0 € 

 
DREJTORIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE 

Nr. Emri i shërbimit administrativ Tarifa 

1 Certifikata mbi gjendjen ekonomike                
     

0 € 

2 Vërtetim për vizë për të gjitha shtetet 0 € 

 
DREJTORIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE  

Nr. Emri i shërbimit administrativ Tarifa 

1 Vërtetim për lirim nga shtetësia e Kosovës 0 € 

2 Vërtetim për pranimin e shtetësisë së Kosovës 0 € 

3 Vërtetim që personi nuk është nën kujdestari  0 € 

4 Vërtetim që personi nuk merr asistencë sociale  0 € 

5 Vërtetim për bashkimin familjar 0 € 

6 Vërtetim për mbajtje të armës 0 € 

7 Çdo vërtetim tjetër  0 € 

8 Kerkesë për regjistrim të mëvonshëm të fëmijëve  0 € 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Republika e Kosovës                                                                                                               Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                                Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

Kuvendi i Komunës së Prizrenit 

Nr. 001/011-......... 
Më: ..... qershor 2022 

Prizren 

 

Në bazë të nenit 12 paragrafit 1 dhe 2 shkronja d), të Ligjit nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale, neni 

3 pika 1 dhe 7, nenit 14 të Ligjit nr. 04/L-066 për Qendrën Historike të Prizrenit, nenit 5  të Udhëzimit 

Administrativ MMPH - nr. 12/2014 për Emërimin e Anëtarëve për Trashëgimit Kulturore të Prizrenit. 

nenit 27 paragrafit 1 dhe nenit 58 paragrafit 2 të Statutit të Komunës së Prizrenit, Kuvendit i Komunës 

së Prizrenit, në mbledhjen e mbajtur më ......... qershor 2022 miratoi këtë:  
 

PROPOZIM-VENDIM 

PËR LEJIMIN E SHPALLJES SË FTESËS PUBLIKE PËR KONKURIM PËR ANËTARË TË 

KËSHILLIT PËR TRASHËGIMI KULTURORE TË QENDRËS HISTORIKE TË PRIZRENIT  

 

Neni 1  
 

Lejohet shpallja e Ftesës Publike për anëtarë të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike 

të Prizrenit, sipas dispozitave të Ligjit për Qendrën Historike të Prizrenit dhe Udhëzimit Administrativ 

MMPH - nr. 12/2014 për emërimin e anëtarëve për Trashëgimit Kulturore të Prizrenit.   
 

Neni 2  
 

Për zbatimin e procedurave të parapara me Ligjin për Qendrën Historike të Prizrenit dhe Udhëzimit 

Administrativ  MMPH - nr. 12/2014, për emërimin e anëtarëve të rinj në Këshillin  për Trashëgimi 

Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, pasi që mandati aktual i Këshillit përfundon me 28 korrik 

2022. 

Për qëllimet e lartcekura, themelohet Komisioni Ad Hoc prej 5 anëtarëve: 2 (dy) anëtarë,                          

______________ dhe ______________, emërohen nga Kuvendi i Komunës, kurse tre (3), anëtarë tjerë 

do të propozohen nga Shoqëria Civile, _______________, _________________, _________________. 

Anëtarët e Komisionit në mbledhjen e tyre të parë do të zgjedhin kryesuesin e këtij Komisioni.  
 

Neni 3  
 

Mandati i anëtarëve aktual të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, 

vazhdohet deri në emërimin-përzgjedhjen e anëtarëve të rinj të këtij Këshilli.  
                                                                            

Neni 4 

  

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Kryesuesi i Kuvendit të Komunës dhe anëtarët e emëruar 

të Komisionit.  

Neni 5 
 

Ky Vendim hyn në fuqi pas dërgimit në autoritetin mbikëqyrës, konform nenit 81, të Ligjit për 

Vetëqeverisje Lokale nr. 03/L-040, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare në web-faqen e  Komunës.  
 

Kryesuesja e Kuvendit 

                                                                                                                               Antigona Bytyqi  
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Republika e Kosovës                                                                                                     Komuna e Prizrenit                   

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti                                       Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 
Kuvendi Komunal i Komunës së Prizrenit: 
  
Në mbështetje të nenit 11 dhe nenit 12, paragrafi 2, pika c), të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje 
Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 28/2008, 04 Qershor 2008), të Kreut II dhe 
Kreut III të Ligjit Nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal (Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës Nr. 27/2008, 03 Qershor 2008), i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 05/L-108 (Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 28/2016, 03 Gusht 2018), të nenit 25, paragrafit 1 shkronja a) 
dhe h), nenit 27, nenit 50 dhe nenit 72 paragrafit 1, pika 1, 2, 3 dhe 6, të Statutit të Komunës së 
Prizrenit (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 01/011-5643, më 15 tetor 2008,  
 
Miratoi:  
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KAPITULLI I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e aktiviteteve të cilat i nënshtrohen taksës komunale në 
Komunën e Prizrenit (këtu e tutje “Komuna”), lartësinë e taksave komunale, përcaktimin e kategorive 
të liruara nga kjo taksë dhe përcaktimin e kundërvajtjeve dhe sanksioneve kundërvajtëse për shkeljet 
e dispozitave të kësaj Rregulloreje. 
 

Neni 2 

Fushëveprimi 

 
Dispozitat e kësaj Rregulloreje janë të obligueshme për të gjithë personat fizik dhe juridik që nëpërmjet 
ndonjë aktiviteti të zhvilluar obligohen të paguajnë taksë komunale të përcaktuar me këtë Rregullore 
si dhe për të gjitha njësitë e Komunës që zbatojnë dispozitat e kësaj Rregulloreje. 
 

Neni 3 

Përkufizimet 

 
3.1. Shprehjet e përdorura në këtë Rregullore kanë këto kuptime: 

3.1.1. Taksë komunale – nënkupton shumën fikse dhe të pakthyeshme të pagesës sipas 
dispozitave të kësaj Rregulloreje, që paguhet nga personat juridik dhe fizik autoriteteve të Komunës 
në mënyrën e paraparë në këtë Rregullore, në emër të: 

3.1.1.1. Lëshimit të certifikatave dhe dokumenteve tjera zyrtare të lëshuara nga Komuna; 
3.1.1.2. Shërbimeve administrative të pranuara nga Komuna; 
3.1.1.3. Pronësisë së mjeteve motorike në territorin e Komunës; 
3.1.1.4.  Ndërtimit, rrënimit të objekteve dhe ndërhyrjeve në infrastrukturë komunale në 
territorin e Komunës; dhe 
3.1.1.5. Shfrytëzimit të objekteve, hapësirës apo të mirave tjera publike në territorin e Komunës. 

3.1.2. Taksa qendrore – nënkupton taksat që përcaktohen nga Qeveria e Republikës së Kosovës, 
të cilat mblidhen nga Komuna; 
3.1.3. Vit fiskal – nënkupton periudhën nga data një (1) janar deri më datën tridhjetë e një (31) 
janar të të njëjtit vit; 
3.1.4. Person – nënkupton personin fizik dhe juridik; 
3.1.5. Person fizik – nënkupton personin fizik jo afarist që nuk ka të regjistruar aktivitet biznesi; 
dhe personi fizik afarist që ka të regjistruar biznes në bazë të legjislacionit në fuqi dhe që zhvillon 
aktivitet të rregullt afarist; 
3.1.6. Person juridik – nënkupton një shoqëri ose një organizatë tjetër biznesi që ka statusin e një 
personi juridik sipas legjislacionit në fuqi për shoqëritë tregtare dhe çdo legjislacion tjetër të 
aplikueshëm në Kosovë; 
3.1.7. Shoqëri Tregtare – nënkupton termin e përgjithshëm që përfshin çfarëdo lloji të shoqërisë 
tregtare të themeluar në Kosovë sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare apo ndonjë ligji tjetër.  
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KAPITULLI II 
KORNIZAT E PËRGJITHSHME TË TAKSAVE KOMUNALE 

 

Neni 4 

Parimet e përgjithshme të taksave komunale  

 
4.1. Të gjitha taksat komunale përcaktohen me këtë Rregullore dhe me ndonjë Rregullore tjetër 
komunale. 
4.2. Të gjitha taksat komunale përcaktohen marrë parasysh parimin e mosdiskriminimit dhe të 
proporcionalitetit, sipas dispozitave ligjore në fuqi.  
4.3. Taksat komunale që rezultojnë si pasojë e ndonjë veprimi apo shërbimi të kryer nga organet e 
Komunës, bazohen në koston e atij veprimi që i është shkaktuar Komunës. 
4.4. Asnjë taksë komunale që nuk është e përcaktuar me këtë Rregullore apo në ndonjë Rregullore 
tjetër komunale nuk mund të kërkohet që të paguhet. 
 

Neni 5 

Pagesa e taksave komunale 

 
5.1. Të gjitha pagesat e taksave komunale që duhet të kryhen sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje, 
bëhen sipas shumave të përcaktuara në këtë Rregullore dhe paguhen në valutën euro (€). 
5.2. Të gjitha pagesat mbi dhjetë (10 €) euro bëhen nëpërmjet bankave apo institucioneve financiare 
të licencuara, nëpërmjet një urdhërpagesë të pranuar nga zyrtari përkatës komunal, në xhirollogarinë e 
Komunës të përcaktuar me vendimin e Kryetarit të Komunës. 
5.3. Të gjitha pagesat deri në dhjetë (10 €) euro bëhen pranë institucioneve përkatëse komunale. 
5.4. Për pagesat e realizuara sipas paragrafit tre (3) të këtij neni, Komuna lëshon vërtetim përkatës. 
5.5. Të gjitha pagesat e realizuara sipas paragrafit tre (3) të këtij neni dhe pagesat e bëra nëpërmjet 
kioskave elektronike (e-kiosku), deponohen në xhirollogarinë e Komunës deri në fund të ditës së 
pranimit.  
 

Neni 6 

Lirimet nga taksat komunale 

 
6.1. Të gjitha kategoritë e liruara nga pagesa e taksave komunale sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje, 
përcaktohen me këtë Rregullore. 
6.2. Për çdo lloj lirimi nga taksat komunale të përcaktuara me këtë Rregullore, personat që përfitojnë 
nga ky lirim ofrojnë dokumentacionin përkatës që dëshmon përkatësinë e tyre për të përfituar nga 
lirimet. 
6.3. Për çdo lloj lirimi nga taksat komunale të përcaktuara me këtë Rregullore zyrtari përgjegjës i 
Komunës ia bashkëngjit lëndës shkresën me bazën ligjore për lirim nga pagesa. 
6.4. Nëse ndonjë procedura ku kërkohet pagesa e taksave komunale është filluar me kërkesë të më 
shumë se një personi, ku jo të gjithë janë të liruar nga pagesa e taksave komunale, atëherë taksa 
komunale paguhet nga ai person i cili nuk është i liruar nga pagesa. 
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DREJTORIA E ADMINISTRATËS 
 

Neni 7 
Taksat për lëshimin e certifikatave dhe dokumenteve të gjendjes civile 

 
7.1. Certifikatë Lindje 1 € 

7.2. Ekstrakt Lindje 1 € 

7.3. Certifikatë e Martesës 1 € 

7.4. Certifikatë e Statusit Martesor 1 € 

7.5. Certifikatë Shtetësie 1 € 

7.6. Certifikatë Vendbanimi 1 € 

7.7. Certifikatë për lajmërim /ç’lajmërim të vendbanimit 1 € 

7.8. Vërtetim nga Arkiva 1 € 

7.9. Certifikatë e Bashkësisë Familjare 1 € 

7.10. Certifikatë e Vdekjes 1 € 

7.11. Akti i Vdekjes 2 € 

7.12. Kurorëzimet gjatë orarit të punës 10 € 

7.13. Regjistrimet e mëvonshme të të lindurve në institucionet shëndetësore që kanë 

kaluar afatin ligjor 30/tridhjetë ditë) 
20 € 

7.14. Regjistrimet e mëvonshme e të të lindurve jashtë institucioneve shëndetësore 

brenda territorit të R. së Kosovës që kanë kaluar moshën 12 vjeçare  
20 € 

7.15. Regjistrimet e mëvonshme të të lindurve jashtë territorit të R. së Kosovës që nuk 

janë regjistruar në Shtetin e Lindjes 
20 € 

7.16. Regjistrimi i mëvonshëm i lindjes për persona të cilët nuk mund të ofrojnë asnjë 

dëshmi 
20 € 

7.17. Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes në institucionet shëndetësore brenda territorit 

të R. së Kosovës 
20 € 

7.18. Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes jashtë institucioneve shëndetësore brenda 

territorit të R. së Kosovës 
50 € 

7.19. Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes jashtë territorit të R. së Kosovës kur nuk 

është  regjistruar vdekja në shtetin e vdekjes 
50 € 

7.20. Regjistrimet e mëvonshme të vdekjeve kur nuk është regjistruar lindja dhe vdekja 50 € 

7.21. Korrigjimi i emrit personal 2 € 

7.22. Ndërrimi i emrit personal  40 € 

7.23. Ndërrimi i emrit personal (rikthimi i mbiemrit të vajzërisë/djalërisë pas 

shkurorëzimit) 
5 € 

7.24. Korrigjimi dhe plotësimi në dokumentet e arkivuara    2 € 

 

Neni 8 

Lirimet nga pagesa e taksës për lëshimin e certifikatave dhe dokumenteve zyrtare  

 
8.1. Nga pagesa e taksës për lëshimin e certifikatave dhe dokumenteve zyrtare janë të liruara kategoritë 
në vijim: 

8.1.1. Veteranët e luftës 
8.1.2. Invalidët e luftës së UÇK-së dhe familjarët e ngushtë të dëshmorëve dhe të zhdukurve të 
UÇK-së 
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8.1.3. Personat me aftësi të kufizuara 
8.1.4. Përfituesit e skemave sociale 
8.1.5. Pensionistët 
8.1.6. Organizatat jo-qeveritare 
8.1.7. Ish të burgosurit politik 
 

 

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 
 

Neni 9 

Taksat për t’u pajisur me Leje Mjedisore Komunale 

 
9.1. Për t’u pajisur me Leje Mjedisore Komunale, aplikuesi duhet të paguajë:  

9.1.1 në vlerën investive të projektit deri në 25,000 Euro, paguhet tarifa në vlerë prej 50 Euro; 
9.1.2 në vlerën investive të projektit mbi 25,000 Euro, paguhet 0.2 % e vlerës investive të 
projektit.    

9.2. Kjo tarifë është përcaktuar në bazë të Udhëzimit Administrativ të MMPH Nr.01/2017 për pajisje 
me Leje Mjedisore Komunale.  
 

Neni 10 
Taksa për t’u pajisur me leje për hyrje në shatërvan (vetëm për biznese) 

 
Leje për hyrje në shatërvan vetëm për biznese                                                                              0 € 

 
Neni 11 

Taksat për regjistrimin e automjeteve 

 
11.1. Për automjete deri në 3.5t                                                                                       10 € 

11.2. Për automjete mbi 3.5t                                                                                         20 € 

  
Neni 12 

Taksat për t’u pajisur me leje dhe licencë për TAXI 

 
12.1. Leje për taxi individual                             60 € 

12.2. Vazhdimi i lejes për taxi (pagesë vjetore)             20 € 

12.3. Leje për operatorë lokal për transport të udhëtarëve (pagesë çdo 5 vjet)                             150 € 

 

Neni 13 

Taksat për gërmim/dëmtim të rrugëve dhe sipërfaqeve të gjelbërta  

 
13.1. Taksa për gërmim/dëmtim të rrugëve me asfalt                          20 €/m’  

13.2. Taksa për gërmim/dëmtim të rrugëve me kube dhe kthimi në gjendje të mëparshme    10 €/m’ 

13.3. Taksa për gërmim/dëmtim të sipërfaqeve të gjelbërta, me zhavor, dhe sipërfaqe të tjera të 

papërpunuara dhe kthimi në gjendje të mëparshme                                         0 €/m’       

13.4. Nga taksa komunale për gërmim të rrugës, lirohen të gjithë operatorët të cilët me kërkesë të 
komunës do të investojnë në përmirësimin e infrastrukturës komunale. 
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Neni 14        

Tarifat e përgjithshme nga Sektori i Energjetikës dhe Telekomunikimit 

 
 Shfrytëzimi i hapësirës publike me orman dhe pajisje tjera për energjetikë dhe 

telekomunikim  
        10 € / m2 

   (tarifë vjetore) 

 

 

DREJTORIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL 
 

Neni 15 

Tarifat për shërbimet profesionale në zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve dhe lëshimin e lejeve për 
prerje në pyjet publike dhe private  

 

15.1. Për zgjedhjen, damkimin, dhe lëshimin e lejeve për prerjen e trungjeve të klasifikuar si asortiment 
teknik (industrial) dhe për trungjet e klasifikuar si dru për djegie, do të zbatohen tarifat si vijonë: 

15.1.1. për zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve të klasifikuar si dru teknik               3 €/m3 

15.1.2. për zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve të klasifikuar si dru zjarri, me vëllim më të vogël se 
7 m3 (me qëllim të përdorimit për nevoja shtëpiake)                                   1.50 €/m3   

15.1.3. për zgjedhjen dhe damkimin e trungjeve të klasifikuar si dru zjari, me vëllim më të madh se 
7 m3                                                                                                                                   2 €/m3  

 

Neni 16 

Tarifat e përgjithshme 

 
16.1. Vlerësimi i dëmit të pyjeve, vreshtave, pemishteve dhe pasurive tjera bujqësore         0 € 

16.2. Certifikata për prodhues bujqësorë nga lëmia e bujqësisë dhe hidroekonomisë         0 € 

 

Neni 17 

Taksat për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore 

 
17.1. Shuma e pagesës për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore varet nga klasifikimi i tokës 
përkatëse, si në vijim: 

17.1.1. Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 1-4                          1 € / m2 

17.1.2. Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 5-6           0.75 € / m2 

17.1.3. Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 7-8          0.50 € / m2 

17.2. Nëse ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore është bërë në pajtim me planin hapësinor, do të 
zbatohet kompensimi në bazë të paragrafit 1 të këtij neni. 
17.3. Për ndërrim të përkohshëm të destinimit duhet të paguhet kompensimi 20% për metër katror 
sipas klasifikimit së përcaktuar në tarifat bazë në paragrafin 1 të këtij neni. 
17.4. Lartësia e kompensimit është përcaktuar sipas Udhëzimit Administrativ të MBPZHR Nr. 
41/2006 për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore.  
 
 

Neni 18 

Shfrytëzimi i kullotave dhe Lartësia e Taksës 
 
18.1 Lartësia e taksës për shfrytëzimin e kullosave është përcaktuar me Udhëzimin Administrativ për 
Shfrytëzimin e Kullosave.  
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18.2 Kullotat publike ipen në shfrytëzim me kontratë të lidhur në mes organit përgjegjës për 
menaxhimin e kullotave dhe personave të interesuar për marrjen e kullotave në shfrytëzim.  
18.3 Lartësia e taksës për shfrytëzimin e kullotave caktohet në bazë të llojit dhe kategorisë së bagëtisë. 
Taksa për shfrytëzimin e kullotave publike është 1.20 Eur për njësi blegtorale (NB). Tabela e 
mëposhtme paraqet njësitë blegtorale sipas llojit të bagëtisë dhe lartësinë e taksës për kokë të bagëtisë:  
 

Lloji i bagëtisë NB / kokë EUR / kokë 

1. Gjedhet mbi një vit 1 1.20 

2. Viçat 0.45 0.54 

3. Delet 0.18 0.22 

4. Qengjat 0.1 0,12 

5. Kuajtë dhe Gomarët  1 1.20 

6. Dosat  0.5 0.60 

7. Derrat  0.3 0.36 

8. Rosat 0.014 0.02 

   
 

DREJTORIA E INSPEKTORATEVE 
 

Neni 19 

Inspektorati i Ndërtimtarisë 

 
19.1. Kërkesë për kontroll inspektues në qytet dhe jashtë qytetit nga persona fizikë dhe juridik      0 € 

19.2. Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a janë duke u kryer punimet 

ndërtimore sipas lejes ndërtimore në objektet për banim individual                                0 €  

19.3. Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a janë duke u kryer punimet 

ndërtimore sipas lejes ndërtimore në objektet për banime kolektive, me afarizëm, etj.             0 €   

19.4. Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a janë duke u kryer punimet 

ndërtimore sipas lejes ndërtimore në objektet publike dhe private, ku investitor është Komuna e 

Prizrenit                            0 € 

19.5. Pëlqime të ndryshme nga sektori i ndërtimtarisë             0 € 

           

 
Neni 20 

Inspektorati i Tregut 

 
20.1. Kërkesë për kontroll inspektues në qytet dhe jashtë qytetit nga persona fizikë dhe juridik      0 € 

20.2. Kërkesë për asgjësim mallrash              20 € 

20.3. Pëlqim rreth plotësimit të kushteve minimale teknike të bizneseve individuale dhe  

shoqërive tregtare               15 € 

       

Neni 21 

Inspektorati Komunal 

 
Kërkesë për kontroll inspektues në qytet dhe jashtë qytetit nga persona fizikë dhe juridik             0 € 
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DREJTORIA E KADASTRËS DHE GJEODEZISË  
 

Neni 22 
Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme 

 

Tarifat e mëposhtme janë përcaktuar në bazë të Udhëzimit Administrativ të MMPH Nr. 09/2020 për 
tarifat e shërbimeve për regjistrimin e të drejtave të pronës së paluajtshme, Udhëzimit Administrativ 
të MMPH Nr. 12/2019 për ndarjen dhe regjistrimin e parcelës, si dhe Udhëzimit Administrativ të 
MMPH Nr. 11/2019 për ndarjen e ndërtesës dhe të pjesës së ndërtesës.  
 
22.1. Informatat nga sistemi i informacioneve kadastrale për tokën në Kosovë   

22.1.1. Vërtetim që personi fizik ose juridik nuk posedon prona  3 € 

22.1.2. Certifikata e pronësisë (deri në dhjetë faqe shënime të shtypura)  4 € 

22.1.3. Certifikata e pronësisë (mbi dhjetë faqe shënime të shtypura) 20 € 

22.1.4. Kopja e planit   4 € 

22.1.5. Kopje në formatin A3 me ortofoto (bardhë e zi)  4 € 

22.1.6. Kopje në formatin A3 me ortofoto (kolor)  5 € 

22.1.7. Historiati për një njësi kadastrale 20 € 

22.1.8. Vërtetime të ndryshme (për raste sociale pa pagesë)   5 € 

22.2. Baza Gjeodezike  

22.2.1. Pikat trigonometrike (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)   5 € 

22.2.2. Pikat lidhëse (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)   4 € 

22.2.3. Pikat poligonale (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)   3 € 

22.2.4. Pikë e nivelimit (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)     5 € 

22.2.5. Pikat në linjë (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)     2 € 

22.2.6. Pikat e detajit (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)     1 € 

22.3. Të dhënat në formë digjitale   

22.3.1. Parcela në format digjital deri në 1 ha, për një njësi     10 € 

22.3.2. Parcela në format digjital mbi 1 ha deri në 2 ha, për një njësi     20 € 

22.3.3. Parcela në format digjital mbi 2 ha deri në 5 ha, për një njësi     40 € 

22.3.4. Parcela në format digjital mbi 5 ha     60 € 

22.3.5. Ndërtesa në format digjital        5 € 

22.3.6. CD – kompakt disku (për parcela si dhe ndërtesa)   0.50 € 

22.4. Ndërrimi i kulturave të parcelave 

22.4.1. Ndërrimi i kulturës së një parcele pa matje gjeodezike     10 € 

22.4.2. Ndërrimi i kulturës së një parcele me matje bëhet sipas tarifave në pikat 5 dhe 6 të këtij 

neni. 

22.5. Ndarja e parcelave 

22.5.1. Ndarja e parcelës me sipërfaqe deri në 0.50 ha për një njësi 80 € 

22.5.2. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 0.50 ha deri në 1 ha për një njësi 90 € 

22.5.3. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 1 ha deri në 2.5 ha për një njësi 120 €  

22.5.4. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 2.5 ha deri në 5 ha për një njësi 140 € 

22.5.5. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 5 ha deri në 10 ha për një njësi 170 € 
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22.5.6. Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 10 ha për një njësi 300 € 

22.5.7. Ndarja e parcelës në zona urbane sipas planit urbanistik për një njësi 150 € 

22.6. Bashkimi i parcelave  

22.6.1. Bashkimi i dy parcelave 80 € 

22.6.2. Për çdo parcelë tjetër në kufi 35 € 

22.6.3. Bashkimi i dy parcelave në zona urbane sipas planit urbanistik 150 € 

22.6.4. Për çdo parcelë tjetër në kufi 70 € 

22.7. Përcaktimi i kufijve të parcelave 
 

22.7.1. Për një parcelë me sipërfaqe deri 0.50 ha  130 € 

22.7.2. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 0.50 ha deri në 1 ha   180 € 

22.7.3. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 1 ha deri në 2.5 ha   220 € 

22.7.4. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 2.5 ha deri në 5 ha   330 € 

22.7.5. Për çdo hektar tjetër 100 € 

22.7.6. Për një parcelë urbane sipas planit urbanistik 300 € 

22.8. Ri-rregullimi i kufijve të parcelave  

22.8.1. Për një parcelë me sipërfaqe deri në 50 ha 80 € 

22.8.2. Për një parcelë me sipërfaqe mbi 50 ha deri në 1 ha 100 € 

22.8.3. Për çdo parcelë tjetër mbi 1 ha 100 € 

22.9. Punët e veçanta gjeodezike sipas kërkesave të palëve  

22.9.1. Identifikimi i njësive kadastrale në zyre  10 € 

22.9.2. Identifikimi i njësive kadastrale në terren 30 € 

22.9.3. Konsulta profesionale (për orë) 10 € 

22.9.4. 
Bartja – piketimi në terren i të dhënave nga planet urbanistike për objekt 

individual 
1 €/m2 

22.9.5. 
Bartja – piketimi në terren i të dhënave nga planet urbanistike për objekte 

banimi kolektiv apo afarist  
1.50 €/m2 

22.10. Matja e ndërtesave 

22.10.1. Matja e bazamentit të ndërtesave individuale (shtëpi banimi) deri në 100 m² 100 € 

22.10.2. Matja e bazamentit të ndërtesave individuale (shtëpi banimi) mbi 100 m² 1 €/m2 

22.10.3. Matja e bazamentit të ndërtesave të banimit kolektiv 1.20 €/m2 

22.10.4. Matja e bazamentit të ndërtesave banesore / afariste  1.50 €/m2 

22.10.5. Matja e bazamentit të ndërtesave qeveritare dhe publike  1 € m2 

22.10.6. Matja e bazamentit të ndërtesave sportive  1 €/m2 

22.10.7. Matja e bazamentit të ndërtesave kulturore dhe fetare  0.50 € m2 

22.11. Matja e pjesëve të ndërtesave 
 

22.11.1. Matja dhe përpilimi i skicave të njësive banesore si dhe hapësirave të 

përbashkëta deri në 75 m², për njësi 
80 € 

22.11.2. Matja dhe përpilimi i skicave të njësive banesore si dhe hapësirave të 

përbashkëta mbi 75 m² 
1.20 €/m2 
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22.11.3. Ndarja e hapësirave të njësive afariste si dhe hapësirave të përbashkëta deri në 

75 m², për njësi 
110 €  

22.11.4. Ndarje e hapësirave të njësive afariste si dhe hapësirave të përbashkëta deri 

mbi 75 m² 
1.50 €/m2 

22.12. Regjistrimi i pronësisë në bazë të vlerës së transaksioneve  

22.12.1. Për vlerën e transaksionit deri në 10,000 €  30 € 

22.12.2. Për vlerën e transaksionit prej 10,001 € deri në 50,000 €  50 € 

22.12.3. Për vlerën e transaksionit prej 50,001 € deri në 100,000 €  70 € 

22.12.4. Për vlerën e transaksionit prej 100,001 € deri në 200,000 €  90 € 

22.12.5. Për vlerën e transaksionit prej 200,001 € deri në 500,000 €  120 € 

22.12.6. Për vlerën e transaksionit prej 500,001 € deri në 1,000,000 €  240 € 

22.12.7. Për vlerën e transaksionit mbi 1,000,000 €  500 € 

22.12.8. Për vlerën e transaksionit që është vërtetuar para vitit 1999 50 € 

22.13. Regjistrimi i pronësisë në bazë të dokumentit mbi dhuratën  

22.13.1. 
Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së dhurimit për anëtarin e familjes                                                                                                                         30 € 

22.13.2. Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së dhurimit për personin që nuk është 

anëtar i familjes dhe kur nuk është caktuar vlera e pronës                                                                                          
80 € 

22.13.3. Për regjistrimin e pronësisë sipas kontratës për dhurimin e pronës së paluajtshme, në të 

cilën është caktuar vlera e pronës dhe dhuratëmarrësi nuk është anëtar i familjes, zbatohet 

tarifa sipas pikës 12 të këtij neni.  

22.14. Regjistrimi i pronësisë në bazë të kontratës mbi mbajtjen e përjetshme  

22.14.1. Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së përjetshme për personin 

që është anëtar i familjes (për çdo pronar)                                                                          
30 € 

22.14.2. Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së përjetshme për personin 

që nuk është anëtar i familjes dhe kur nuk është caktuar vlera e pronës 
 80  € 

22.14.3. Për regjistrimin e pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së përjetshme, në të cilën është 

caktuar vlera e pronës dhe mbajtësi nuk është anëtar i familjes, zbatohet tarifa sipas pikës 

12 të këtij neni.   

22.15. Regjistrimi i pronësisë në bazë të titullit juridik të organeve administrative dhe 
gjyqësore  

22.15.1. Regjistrimi i të drejtës së pronësisë mbi pronën e paluajtshme apo të drejtave 

tjera sendore në bazë të vendimit të organit administrativ apo gjyqësor (për 

çdo pronar) 

30 € 

22.16. Regjistrimi i bashkëpronësisë apo pronësisë së përbashkët 

22.16.1. Tarifa për regjistrimin e të drejtës në bashkëpronësi apo pronësi të përbashkët 

për bashkëpronarin apo pronarin e përbashkët 
30 € 

22.16.2. Tarifa për regjistrimin e të drejtës në pronësi të përbashkët për bashkëshortët 30 € 

22.16.3. Tarifa për regjistrimin e njësisë kadastrale si pjesë e ndërtesës  22 € 

22.16.4. Regjistrimi i pronësisë së përbashkët të ndërtesave kolektive në bashkëpronësi 0 € 
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22.16.5. Regjistrimi i hapësirave të përbashkëta si njësi të veçanta 0 € 

22.17. Regjistrimi i ndarjes së bashkëpronësisë apo pronësisë së përbashkët  

22.17.1. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndarjes nga bashkëpronësia apo pronësia e 
përbashkët për secilin bashkëpronar që bëhet pronar individual 

30 € 

22.18. Regjistrimi i pronësisë apo posedimit në bazë të trashëgimisë dhe të shkëputjes së 
bashkësisë familjare 

22.18.1. Regjistrimi i pronësisë në bazë të trashëgimisë (për çdo trashëgimtar) 10 € 

22.18.2. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të trashëgimisë e cila rrjedh nga testameti (për 

çdo trashëgimtar) 
20 € 

22.18.3. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të shkëputjes së bashkësisë familjare për çdo 

anëtar të familjes që bëhet pronar 
20 € 

22.19. Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndërrimit/këmbimit të pronës së paluajtshme 

22.19.1. 
Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndërrimit/këmbimit të pronës së 

paluajtshme për secilin pronar 
40 € 

22.20. Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e hipotekës  

22.20.1. Kërkesë (kredia) në vlerë deri në 30,000 € 20 € 

22.20.2. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  30,001 € deri në 50,000 € 30 € 

22.20.3. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  50,001 € deri në 100,000 € 60 € 

22.20.4. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  100,001 € deri në 200,000 € 90 € 

22.20.5. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  200,001 € deri në 500,000 € 120 € 

22.20.6. Kërkesë (kredia) në vlerë prej  500,001 € deri në 1,000,000 € 240 € 

22.20.7. Kërkesë (kredia) në vlerë mbi 1,000,000 € 400 € 

22.20.8. Modifikimi i hipotekës së regjistruar 10 € 
22.20.9. Fshirja e hipotekës së regjistruar 0 € 

22.21. Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e servitutit  
 

22.21.1. Regjistrimi i së drejtës së servitutit për secilën parcelë dominante apo person  30 € 

22.21.2. Modifikimi i servitutit 10 € 

22.21.3. Fshirja e servitutit nga regjistri i të drejtave mbi pronën e paluajtshme 20 € 

22.22. Regjistrimi i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtje 

22.22.1. Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo njësi kadastrale, 

kur pronar është Qeveria apo Komuna, me kohëzgjatje deri në 10 vite 
10 € 

22.22.2. Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo njësi kadastrale, 

kur pronar është Qeveria apo Komuna, me kohëzgjatje prej 10 - 40 vite  
30 € 

22.22.3. Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo njësi kadastrale, 

kur pronar është Qeveria apo Komuna, me kohëzgjatje prej 40- 99 vite 
50 € 

22.22.4. Regjistrimi i qirasë nga personi fizik apo juridik  në kohëzgjatje deri në 10 vite 

për çdo njësi kadastrale 
10 € 

22.22.5. Regjistrimi i qirasë nga personi fizik apo juridik  në kohëzgjatje mbi 10 vite 

për çdo njësi kadastrale 
20 € 
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22.23. Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e barrave dhe ngarkesave tjera  

22.23.1. Regjistrimi i masës së sigurisë (masa e përkohshme) ku procedura gjyqësore 
ose një procedurë tjetër është udhëhequr më kërkesë private 

50 € 

22.23.2. Regjistrimi apo modifikimi i masës së sigurisë (masës së përkohshme) kur 
procedura gjyqësore ose një procedurë tjetër është udhëhequr sipas detyrës 
zyrtare 

0 € 

22.23.3. Regjistrimi i vërejtjes sipas Ligjit për Regjistrin e të Drejtave të Pronës së 
Paluajtshme 

40 € 

22.23.4. Regjistrimi i ndalesës nga përmbaruesi privat apo gjykata në procedurë 
përmbarimore për secilën njësi kadastrale 

30 € 

22.23.5. Regjistrimi i vërejtjes të mbajtësit të pronës së paluajtshme në momentin e 
lidhjes së kontratës mbi mbajtjen e përjetshme 

20 € 

22.23.6. Modifikimi i barrës apo ndonjë ngarkese tjetër 
 

10 € 

22.23.7. Fshirja e barrës apo ndonjë ngarkese tjetër 
 

0 € 

22.23.8. Regjistrimi i të drejtave tjera mbi pronën e paluajtshme të cilat nuk janë të 
përfshira me dispozitat e Udhëzimit Administrativ Nr. 09/2020 
 

50 € 

22.24. Korrigjimi i të dhënave kadastrale  

22.24.1. Korrigjimi i të dhënave kadastrale që konstatohet se janë regjistruar gabim si 

pasojë e dokumentacionit të dorëzuar nga pala 
30 € 

22.24.2. Korrigjimi i të dhënave kadastrale që konstatohet se janë regjistruar si pasojë 

e gabimit të zyrtarëve të ZKK apo AKK 
0 € 

22.24.3 Korrigjimi i numrit identifikues “KCID” në numrin personal të pronarëve 0 € 

22.25. Shërbimet administrative  

22.25.1. Regjistrimi, ndërrimi (bartja) apo fshirja e poseduesit të ri apo të drejtave mbi 

paluajtshmëritë 
20 € 

 

 

 

DREJTORIA E URBANIZMIT DHE E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 

 

Neni 23 

Taksat për leje ndërtimi, rrënimi, dhe rritje të densitetit 

 
Zbatohet Vendimi për përcaktimin e taksës administrative për lëshimin e lejes së ndërtimit dhe tarifat 
për rregullimin e infrastrukturës në Territorin e Qytetit të Prizrenit paraprakisht i miratuar nga 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
 

Neni 24 

Taksat për ndikim në infrastrukturë 

 
24.1. Çdo person që ndërton një ndërtesë të re apo rehabiliton substancialisht një ndërtesë ekzistuese, 
me anë të së cilës ndikohet drejtpërdrejtë infrastruktura komunale dhe ky veprim kërkon krijimin, 
përmirësimin, riparimin, apo zgjerimin e kësaj infrastrukture, paguan taksë komunale për ndikim në 
infrastrukturë. 
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24.2. Taksa komunale për ndikim të infrastrukturë përcaktohet bazuar në listën e shpenzimeve për 
llojet e ndryshme të infrastrukturës, si në vijim: 

24.2.1. Gropime në rrugë 
24.2.2. Vendosja e gypave të ujësjellësit, kanalizimit 
24.2.3. Shtrirja e rrjetit nëntokësor nga KEDS 
24.2.4. Shtrirja e rrjetit nëntokësor nga Telekom, Vala, Ipko 
24.2.5. Shtrirja e rrjetit kabllovik nga operatorë të ndryshëm 
24.2.6. Rregullimi i parqeve, shesheve të qytetit 
24.2.7. Asfaltimi i rrugëve 
24.2.8. Shtrimi i trotuareve, rrugëve me kubëza 
24.2.9. Rregullimi-revitalizimi i urave të qytetit 

24.3. Llogaritja e taksës komunale për ndikim në infrastrukturë bëhet në sipërfaqe bruto në metër në 
katror (m²) të objektit, sipas dokumentacionit teknik – projektit kryesor, për të cilin është dhënë 
miratimi dhe në bazë të të cilit lejohet ndërtimi. 
24.4. Pas vlerësimeve të bëra, Komuna lidh marrëveshje me shkrim me aplikuesin për lejes ndërtimore 
për ndërtimin e infrastrukturës. 

 

Neni 25 

Lirimi nga taksat e ndërtimit, rrënimit, ndikimit në infrastrukturë, dhe rritjes së densitetit 

 
25.1. Nga pagesa e taksës të ndërtimit, rrënimit, ndikimit në infrastrukturë dhe rritjes së densitetit janë 
të liruara kategoritë ndërtimore si në vijim: 

25.1.1. Ndërtimet të cilat financohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës; 
25.1.2. Ndërtimet të cilat financohen përmes donacioneve apo garantëve për interes të publikut 

në pajtim me legjislacionin në fuqi për menaxhimin e financave publike; 
25.1.3. Ndërtimet e objekteve për banim individual (shtëpi deri 100 m2) të cilat ndërtohen 

ekskluzivisht me donacione, për përfituesit e skemës së ndihmës sociale;  
25.1.4. Ri-ndërtimet e ndërtimeve të shkaktuara si rezultat i luftës, trazirave shoqërore ose forcës 

madhore, dhe; 
25.1.5. Ndërtimet e objekteve arsimore, kulturore, fetare, sportive, shëndetësore, si dhe qendrat 

rekreative, që ndërtohen me mjete buxhetore, me investime të komunitetit apo me donacione, 
si dhe objektet tjera që ndërtohen nga donatorë vendor ose të huaj dhe që janë të interesit të 
përgjithshëm. 

 
Neni 26 

Taksat komunale për vendosjen e përkohshme të objekteve të ndryshme në hapësirat publike 
 
26.1. Çdo person që vendos objekte të ndryshme në hapësirat publike, paguan taksë komunale si në 
vijim:  
26.1.1. Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese (lëvizëse) për zhvillim të 
veprimtarisë tregtare, përfshirë vitrinat; tavolinat shitëse-lëvizëse; stendat e hapura lëvizëse stinore; 
pajisjet për shitje të pofkave, misrit, gështenjave, pomfritit, petullave, palagaqeve dhe artikujve të 
ngjashëm; aparatet dhe frigoriferat statik për akullore; auto-frigoriferat; automjetet lëvizëse për shitjen 
e ushqimeve të shpejta; dhe veturat për ekspozim me qëllim të promovimit të lojërave shpërblyese, 
etj.:  
 
 Zona I  Zona II  Zona III 

Pagesa mujore për 
metër katror për 
objekte deri 10m2 

0.40 € 0.20 € 0.05 € 
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Pagesa mujore për 
metër katror për 

objekte mbi 10 m2  

 
1 € 

 
0.60 € 0.30 € 

26.1.2. Vendosja e tavolinave për shërbim para objektit ku ushtrohet veprimtaria ekonomike: 
 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore për 
metër katror (m2) 

 
0.20 € 0.10 € 0.05 € 

26.1.3. Vendosja e gjeneratorëve statik në hapësira publike, për gjenerator mbi 2m2: 
 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa vjetore për 
metër katror (m2)  

50 € 20 € 10 € 

 
26.1.4. Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese rekreative si kamp-
shtëpiza, lojëra për fëmijë, etj.: 

 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore për 
hapësirat mbi 10 m2, 

për metër katror (m2)  
0.20  € 0.10 € 0.05 € 

 
26.1.5. Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese (kioskat, barakat, garazhet 
etj.) 

 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore për 
baraka dhe 
garazhe, për metër 
katror (m2) 

4  € 3 € 1 € 

Pagesa mujore për 
kioska, për metër 
katror (m2) 

6.50€ 4 € 1.50 € 

 

Neni 27 

Taksa për rregullimin e tokës ndërtimore 

 
Zbatohet Vendimi për përcaktimin e taksës administrative për lëshimin e lejes së ndërtimit dhe 
tarifat për rregullimin e infrastrukturës në Territorin e Qytetit të Prizrenit paraprakisht i miratuar nga 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
 
 

DREJTORIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE 

 

Neni 28 

Tarifat dhe ngarkesat e ndryshme 

 
28.1. Certifikata mbi gjendjen ekonomike                  0 € 

28.2. Vërtetim për vizë për të gjitha shtetet                     0 € 
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Neni 29 

Taksat për Shërbimet në Qendrën Komunale të Regjistrimit të Bizneseve 

 
29.1. Taksat që aplikohen nga ARBK-QKRB për Shoqëritë Tregtare bazohen vetëm në llojin e 
shërbimit që ofrohet nga ARBK dhe nuk mund të bazohen në asnjë mënyrë në vlerën e qarkullimit 
apo në kapitalin e Shoqërisë Tregtare.  
29.2. Llojet e shoqërive tregtare të cilat janë të themeluara dhe ato që mund të themelohen në 
Republikën e Kosovës, sipas ligjeve në fuqi i nënshtrohen pagesës së taksave si në vijim:  
 

29.2.1. Taksat për Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, Ortakëri të Kufizuar, 
Degë të Shoqërisë së Huaj Tregtare, dhe Kooperativë Bujqësore: 

2.1.1. Harmonizimi ose rifreskimi komplet i statutit ose memorandumit                               10 €  

2.1.2. Regjistrimi fillestar i biznesit               0 €  

2.1.3. Kërkesa për shuarje të biznesit              0 €  

2.1.4. Regjistrimi dhe çdo ndryshim i njësisë           10 € 

2.1.5. Regjistrimi i emrit zyrtar dhe emrit tregtar të biznesit           0 €  

2.1.6. Bartja e emrit zyrtar dhe emrit tregtar të biznesit            0 €  

2.1.7. Ndryshime të personave të autorizuar (Përfaqësuesit e Autorizuar, Drejtorët dhe Bordi i 

Drejtorëve)                  0 € 

2.1.8. Ndryshimi i adresës dhe emrit të biznesit           10 € 

2.1.9. Ndryshimi i pronarëve, ndryshimi i kapitalit dhe vlerës së aksioneve        10 €  

2.1.10. Ndryshimi i veprimtarive të biznesit           10 €  

2.1.11. Ndryshimi i tipit të biznesit; bashkimi ose ndarja e Shoqërisë Tregtare        10 € 

2.1.12. Ndryshimi i numrit të punëtorëve; adresës së banimit të pronarit apo përfaqësueseve të 

autorizuar, dhe numrit të telefonit të biznesit                   0 €  

2.1.13. Certifikata kopje (duplikat) e biznesit apo me datë të re                      2 € 

2.1.14. Vërtetimi kopje (duplikat) për shuarje të biznesit                        0 €  

2.1.15. Vërtetim lidhur me biznesin, pronar apo drejtor                        2 € 

2.1.16. Vërtetimi (vulosja) e kopjeve autentike të dokumenteve (për faqe)                0.50 € 

2.1.17. Informatat, historia e biznesit apo fotokopje të dokumenteve të biznesit (për faqe)                      0.20 €  

2.1.18. Informat në formë elektronike për 10KB (për faqe)                              0 € 
 

29.2.2. Taksat për Biznes Individual dhe Ortakëri të Përgjithshme: 

2.2.1. Regjistrimi fillestar i biznesit                          0 € 

2.2.2. Kërkesa për shuarje të biznesit                         0 € 

2.2.3. Ndryshimi i adresës dhe emrit të biznesit                        5 €  

2.2.4. Ndryshime të personave të autorizuar (Përfaqësuesi i Autorizuar apo të tjerë)                 0 € 

2.2.5. Regjistrimi dhe çdo ndryshim i njësisë                         5 €  

2.2.6. Ndryshimi i formës së biznesit nga B.I. në O.P. apo e kundërta                      5 €  

2.2.7. Ndryshimi i numrit të punëtorëve; adresës së banimit të pronarit apo personave të autorizuar  

dhe numrit të telefonit të biznesit               0 €  

2.2.8. Certifikata kopje (duplikat) e biznesit apo me datë të re                       2 € 

2.2.9. Vërtetimi kopje(duplikat) për shuarje të biznesit                       0 €  

2.2.10. Vërtetim lidhur me biznesin, pronar apo drejtor                       2 € 

2.2.11. Vërtetim (vulosja) e kopjeve autentike të dokumenteve (për faqe)                0.50 €  

2.2.12. Informatat, historia e biznesit apo fotokopje të dokumenteve të biznesit (për faqe)                      0.20 €  

2.2.13. Informatat në formë elektronike për 10KB (për faqe)           0 € 
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29.2.3 Këto tarifa janë përcaktuar në bazë të Udhëzimit Administrativ (MTI) Nr. 11/2018 për 
përcaktimin e taksave për shërbimet e ofruara nga ARBK. 
 

 

DREJTORIA E SHËNDETËSISË 
 

Neni 30 

Çmimorja e bashkëpagesave për shërbimet shëndetësore të nivelit parësor 

 
Çmimorja është përcaktuar në bazë të Shtojcës 1 a të Udhëzimit Administrativ MSH 04/2007 
mbledhja dhe shfrytëzimi i mjeteve nga bashkëpagesat e shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetësore 
dhe të hyrave vetanake të institucioneve shëndetësore.  
 
 
 
 

Nr. Lloji i Shërbimit  

1 Egzaminimi mjekësor i mjekut të përgjithshëm në QKMF, QMF ose në AMF, pa 

analiza laboratorike dhe pa procedura plotësuese diagnoztike me aparaturë 

1 € 

2 Egzaminimi specialistik në QKMF, QMF me udhëzim të Mjekut të Familjes 2 € 

3 Egzaminimi specialistik në QKMF, QMF pa udhëzim të Mjekut të Familjes 5 € 

4 Egzaminimi në shtëpi, përpos në rastet emergjente 6 € 

5 Medikamenti nga lista esenciale, ofruar në barnatoren publike 0.3 € 

6 Ultrazëri standard 2 € 

7 Radiografia 2 € 

8 EKG 0.5 € 

9 Analizat laboratorike-hemogrami dhe urina 1 € 

10 Analizat laboratorike (komplet) 3 € 

11 Caktimi i sheqerit në gjak me glikometër sipas kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve 1 € 

12 Audiograma  1 € 

13 Shpërlarja e veshit  1 € 

14 Dhënja e injekcionit intramuskulor në shtëpi, përpos në rastet emergjente 1 € 

15 Dhënja e injekcionit intravenoz në shtëpi, përpos në rastet emergjente 1 € 

16 Përpunimi i plagëve me qepje dhe pastrimi deri në shërim të plagës (vetëm në vizitën 

e parë) 

3 € 

17 Trajtimi ditor me infuzione në institucionin shëndetësor 1 € 

18 Certifikata për lejen e vozitjes e lëshuar nga konsiliumi i profesionistëve 18 € 

19 Certifikata mjekësore e lëshuar sipas kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve 

shëndetësore 

18 € 

20 Dhënja e raportit mjekësor, vërtetimi apo dokumentit tjetër në baz të kërkesës së 

shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore 

5 € 

21 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore gjatë aktiviteteve sportive etj. (për një orë) 25 € 
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Neni 31 

Çmimorja e bashkëpagesave për shërbimet stomatologjike të nivelit parësor 

 
Çmimorja është përcaktuar në bazë të Shtojcës 2 a të Udhëzimit Administrativ MSH 04/2007 
mbledhja dhe shfrytëzimi i mjeteve nga bashkëpagesat e shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetësore 
dhe të hyrave vetanake të institucioneve shëndetësore. 
 

Nr. Lloji i Shërbimit  

1 Vizita e parë stomatologjike 1 € 

2 RTG i dhëmbit 1.5 € 

3 Mbështetje e përhershme me amalgam 4 € 

4 Mbushje e përhershme me kompozitë 5 € 

5 
Shërimi biologjik i dhëmbit me mbushje të përhershme (amalgam apo me 

kompozitë) 
5 € 

6 Amputimi vital i pulpës me mbushje të përhershme (amalgam apo me kompozitë) 6 € 

7 Extirpimi vital i pulpës  me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozitë) 6 € 

8 Amputimi mortal i pulpës  me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozitë) 6 € 

9 Extirpimi mortal i pulpës  me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozitë) 6 € 

10 Terapia e kanalit të infektuar me mbushje të përhershme (amalgam apo kompozitë) 6 € 
11 Rindërtimi konservativ i dhëmbit me mbushje të përhershme 6 € 
12 Revizioni i mbushjes së kanalit të rrënjes 1 € 
13 Fluorizimi i dhëmbëve sipas seancave 1 € 
14 Vulosja e fisurave 1 € 
15 Mënjanimi i depozitimeve të buta 1 € 
16 Mënjanimi i depozitimeve të (forta heqja e gurëve të dhëmbëve me ultratingull) 3 € 
17 Kieretazha e xhepave paradonta (një dhëmb) 1 € 
18 Nxjerrja e dhëmbit 1.5 € 
19 Incizioni intra dhe ekstra oral 1.5 € 
20 Heqja e kurorës me anë të prerjes 1 € 
21 Riparimi i protezës (ngjitja) 1.5 € 

 

Neni 32 

Çmimorja për certifikatat shëndetësore  

 
32.1. Çmimorja është përcaktuar në bazë të Shtojcës 1a të Udhëzimit Administrativ MSH 04/2013 
Certifikatat shëndetësore. 
 

Nr. Lloji i Certifikatës   Çmimi 

1 Certifikata shëndetësore për 
edukim dhe shkollim  

1. Certifikata shëndetësore për regjistrim në 

çerdhe ose kopsht fëmijësh;  

10 € 

2. Certifikata shëndetësore për regjistrim në 

shkolla fillore, të mesme, të larta, fakultete, dhe 

nivele tjera të shkollimit;  

Certifikata shëndetësore për regjistrim në shkolla 

të veçanta të të gjitha niveleve dhe shkolla tjera 

për profesione të veçanta 
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2 Certifikata shëndetësore për 
punësim 

1. Certifikata shëndetësore për punësim  15 € 

2. Certifikata shëndetësore për punësim në 

vende me kushte të veçanta pune 

 
50 € 

 

3. Certifikata shëndetësore për punë 

profesionale në lëmin e komunikacionit.  

50 €  

3 Certifikata shëndetësore për paisje 
me patentë shoferi  

1. Certifikata shëndetësore për paisje me patentë 
shoferi për kategoritë A1, A, B1, B, BE, M, L 
dhe T  
 

20 € 
 
 

2. Certifikata shëndetësore për paisje me patentë 
shoferi për kategoritë C1, C, D1, D, CIE, CE, 
DIE, dhe DE 
 

 
50 € 

4 Certifikata shëndetësore për 
vlerësimin e aftësive psiko-fizike 
të përgjithme dhe të veçanta 

 50 € 

5 Certifikata shëndetësore për 
përcaktimin e zotësisë së veprimit  

 50 € 

6 Certifikata shëndetësore për 
përcaktimin e shkallës së 
lëndimeve trupore dhe/ose 
psikike  

 50 € 

7 Certifikata / libreza shëndetësore 
për vlerësimin e aftësive psiko-
fizike të sportistëve  

në sportin amator 
 

10 € 
 

Libreza shëndetësore për sportistë professional   20 € 
 

8 Certifikata shëndetësore për 
aftësine psiko-fizike të 
bashkëshortëve për adopotim të 
fëmijës 

 50 € 

9 Certifikata shëndetësore për 
aftësinë shëndetësore fizike dhe 
psikike për paisje me leje për armë 

 50 € 

10 Certifikata e vdekjës, në rastet kur 
ka nevojë për autopsy anatomo-
patologjike 

 50 € 

11 Libreza Sanitare   15 € 
 
32.2. Lirohen nga pagesa për nxjerrjën e Certifikatave pika 1, 1.1, 1.2 .1.3 dhe pika 7 numer 7.1 në 
sektorin publik, sipas Ligjit për shëndetësi. Përjashtohen moshat mbi 26 vjet dhe shtetasit e huaj.    
 
 
 

DREJTORIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS 
 

Neni 33 

Dokumentet e lëshuara për në botën e jashtme 
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33.1. Vërtetim për shtesa për fëmijë                                2 € 

33.2. Vërtetimi për gjendjen e notave dhe të mungesave të nxënësit                                 3 € 

33.3. Plotësimi dhe vulosja e formularëve të lëshuar nga institucionet arsimore ndërkombëtare dhe 

përfaqësitë diplomatike                           5 € 

Neni 34 

Mësimi për të rritur (niveli i mesëm) 

 
34.1. Regjistrimi i vitit                          100 € 

34.2. Lënda e praktikës profesionale                        50 € 

34.3. Provimi diferencial                              10 € 

34.4. Provimet përfundimtare të klasës (vlerësimi i brendshëm dhe lëshimi i certifikatës)             50 € 

34.5. Diploma e përfundimit të shkollimit                       50 € 

34.6. Lënda me shkrim dhe me gojë                        10 € 

34.7. Lënda me gojë                 8 € 

 

Neni 35 

Riprovimet e mësimit për të rritur pas kalimit të afatit ligjor të provimeve 

 
35.1. Lënda e praktikës profesionale                        15 € 

35.2. Lënda me shkrim dhe me gojë                        10 € 

35.3. Lënda me gojë                    8 € 

 

Neni 36 

Provimet e klasës 

36.1. Lënda e praktikës profesionale             10 € 

36.2. Lënda me shkrim dhe me gojë               8 € 

36.3. Lënda me gojë                 6 € 

 

Neni 37 

Kurset afatshkurta për ushtrimin e aktiviteteve zejtare 

37.1. Regjistrimi                        100 € 

37.2. Praktika profesionale (modulet praktike te profesionit)                                60 € 

37.3. Teoria Profesionale (teknologji e profesionit)                      20 € 

37.4. Teoria e përgjithshme (matematika e profesionit, ndërmarrësi, gjuhë dhe komunikim, informatikë)       40 € 

 

Neni 38 

Regjistrimi në arsimin para-universitar 

 
Aplikimi për regjistrim në klasën e dhjetë             5 € 
 
 

Neni 39 

Shfrytëzimi i hapësirave dhe objekteve sportive të institucioneve arsimore 

 
39.1. Hapësirë sportive në ambient të hapur                 5€/orë; 20€/ditë  

39.2. Hapësirë sportive në ambient të mbyllur – sallë                     10€/orë; 50€/ditë 
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Neni 40 

Tarifat për pagesa në institucionet e edukimit të hershëm 

 
Çmimorja është përcaktuar në bazë të Ligjit Nr. 02/L-52 mbi Edukimin Parashkollor, Neni 24 
Përcaktimi i tarifave të paguara nga prindërit, si dhe pas konsultimeve me prindër, përfaqësues nga 
institucione të edukimit të hershëm, të drejtorisë komunale të arsimit, të inspektoratit të arsimit, dhe 
pjesëtarë të shoqërisë civile, janë propozuar tarifat si në vijim:    

Nr. Përshkrimi             Çmimi 

1.  Tarifat mujore   

1.1 Tarifa mujore për një fëmijë në qerdhe: për dy prindërit në punë 50 € 

1.2 
Tarifa mujore për një fëmijë në qerdhe: 20% më pak për një prind në 
punë  

40 € 

1.3 Dy fëmijë (dy prindërit në punë): njëri tarifën e plotë, i dyti 20% më pak  90 € 

1.4 Dy fëmijë (njëri prind në punë): njëri tarifën e plotë, i dyti 30% më pak  78 € 

1.5 
Tre fëmijë (dy prindërit në punë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 30%, i treti 
50% më pak  

110 € 

1.6 
Tre fëmijë (njëri prind në punë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 30%, i treti 
50% më pak  

88 € 

1.7 Një fëmijë (të dy prindërit të papunë)  35 € 

1.8  
Dy fëmijë (të dy prindërit të papunë): njëri tarifën e plotë, i dyti 20% më 
pak  

63 € 

1.9 
Tre fëmijë (të dy prindërit të papunë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 30%, i 
treti 50% më pak  

77 € 

1.10  Fëmija i katërt dhe më tutje, është pa pagesë  0 € 

 
2.  

 
Kategoritë e liruara nga pagesa  

 

2.1 Fëmijët e familjeve me asistencë sociale 0 € 

2.2 Fëmijët me nevoja të veçanta arsimore  0 € 

2.3 Fëmijët e braktisur dhe pa përkujdesje prindërore 0 € 

2.4 Fëmijët e nënave vetë mbajtëse  0 € 

2.5 Fëmijët që jetojnë me një prind  0 € 

2.6  Fëmijët e veteranëve të luftës  0 € 

 
 
 

DREJTORIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE 
 

Neni 41 

Tarifat dhe ngarkesat e ndryshme 

 
41.1. Vërtetim për lirim nga shtetësia e Kosovës                0 € 

41.2. Vërtetim për pranimin e shtetësisë së Kosovës 0 € 

41.3. Vërtetim që personi nuk është nën kujdestari  0 € 

41.4. Vërtetim që personi nuk merr asistencë sociale  0 € 

41.5. Vërtetim për bashkimin familjar 0 € 

41.6. Vërtetim për mbajtje të armës 0 € 
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41.7. Çdo vërtetim tjetër  0 € 

41.8. Kerkesë për regjistrim të mëvonshëm të fëmijëve  0 € 

 
 
DREJTORIA E EMERGJENCËS DHE E SIGURISË 
 

Neni 42 

Tarifat dhe ngarkesat e ndryshme 

 
Të gjitha veprimet në kuadër të masave për mbrojtje nga zjarri dhe i tërë dokumentacioni në këtë lëmi 
lëshohen nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME) ashtu siç është përcaktuar me Ligjin 
Nr. 04/L-012 për Mbrojtje nga Zjarri. 
 

Neni 43 

Tarifat për miniera dhe minerale 

 
Do të zbatohet Ligji Nr.04/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-163 për miniera 
dhe minerale, Ligji për miniera dhe minerale Nr.03/L-163 si dhe udhëzimet administrative të 
zbatueshme për këtë lëmi. 

 

 

KAPITULLI III  
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 

Neni 44 

Shtojcat 

 
44.1. Në shtojcën e kësaj Rregulloreje janë të bashkëngjitura: 
44.1.1. Shtojca Nr. 1 ku janë listuar në formë tabelare të gjitha taksat komunale të përcaktuara sipas 
dispozitave të kësaj Rregulloreje;  
44.1.2. Shtojca Nr. 2 ku janë listuar në formë tabelare të gjitha taksat qendrore të përcaktuara nga 
Qeveria e Republikës së Kosovës; dhe 
44.1.3. Shtojca Nr. 3 ku janë listuar shërbimet tjera administrative. 

 

Neni 45 

Transparenca në taksat komunale 

 
Kuvendi Komunal përditëson Shtojcën Nr. 2 të kësaj Rregulloreje me një vendim dhe e publikon atë 
kurdo që Qeveria e Republikës së Kosovës apo ndonjë agjenci e pavarur ndryshon taksat ekzistuese 
qendrore apo përcakton ndonjë taksë tjetër. 
 

Neni 46 

Shfuqizimi 

 
Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje shfuqizohet Rregullore 01/2019 për taksa, tarifa, ngarkesa, dhe 
gjoba nga shërbimet dhe veprimtaritë komunale. Nr. 001/011-46063 të datës 28 Mars 2019.   
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Neni 47 

Hyrja në fuqi 

 
Kjo Rregullore hyn në fuqi pasi të plotësohen kushtet e parapara konform neneve 81 dhe 82 të LVL-
së si dhe pas publikimit në ueb faqen elektronike të Komunës në gjuhët zyrtare dhe në Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Kosovës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Kryesuesja e Kuvendit 
             Antigona Bytyqi 
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SHTOJCA NR.1 

Tarifat komunale të përcaktuara sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje 
 

DREJTORIA E ADMINISTRATËS 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Certifikatë Lindje 1 € 

2 Ekstrakt Lindje 1 € 

3 Certifikatë e Martesës 1 € 

4 Certifikatë e Statusit Martesor 1 € 

5 Certifikatë Shtetësie 1 € 

6 Certifikatë Vendbanimi 1 € 

7 Certifikatë për lajmërim /ç’lajmërim të vendbanimit 1 € 

8 Vërtetim nga Arkiva 1 € 

9 Certifikatë e Bashkësisë Familjare 1 € 

10 Certifikatë e Vdekjes 1 € 

11 Akti i Vdekjes 2 € 

12 Kurorëzimet gjatë orarit të punës 10 € 

13 Regjistrimet e mëvonshme të të lindurve në institucionet 
shëndetësore që kanë kaluar afatin ligjor 30/tridhjetë ditë) 

20 € 

14 Regjistrimet e mëvonshme e të të lindurve jashtë institucioneve 
shëndetësore brenda territorit të R. së Kosovës që kanë kaluar 
moshën 12 vjeçare  

20 € 

15 Regjistrimet e mëvonshme të të lindurve jashtë territorit të R. së 
Kosovës që nuk janë regjistruar në Shtetin e Lindjes 

20 € 

16 Regjistrimi i mëvonshëm i lindjes për persona të cilët nuk mund të 
ofrojnë asnjë dëshmi 

20 € 

17 Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes në institucionet 
shëndetësore brenda territorit të R. së Kosovës 

20 € 

18 Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes jashtë institucioneve 
shëndetësore brenda territorit të R. së Kosovës 

50 € 

19 Regjistrimet e mëvonshme të vdekjes jashtë territorit të R. së 
Kosovës kur nuk është  regjistruar vdekja në shtetin e vdekjes 

50 € 

20 Regjistrimet e mëvonshme të vdekjeve kur nuk është regjistruar 
lindja dhe vdekja 

50 € 

21 Korrigjimi i emrit personal 2 € 

22 Ndërrimi i emrit personal  40 € 

23 Ndërrimi i emrit personal (rikthimi i mbiemrit të 
vajzërisë/djalërisë pas shkurorëzimit) 

5 € 

24 Korrigjimi dhe plotësimi në dokumentet e arkivuara    2 € 

 
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Regjistrimi i automjeteve deri në 3.5 t                                                                               10 € 

2 Regjistrimi i automjeteve mbi 3.5 t 20 € 

3 Leje për taxi individual 60 € 

4 Vazhdimi i lejes për taxi (pagesë vjetore)   20 € 

5 Leje për operatorë lokal për transport të udhëtarëve (pagesë çdo 5 
vjet)  

150 € 
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6 Taksa për gërmim/dëmtim të rrugëve me asfalt 20 € /m’ 

7 Taksa për gërmim/dëmtim të rrugëve me kube dhe kthimi në 
gjendje të mëparshme                 

10 € /m’ 

8 Taksa për gërmim/dëmtim të sipërfaqeve të gjelbërta, me zhavor, 
dhe sipërfaqe të tjera të papërpunuara dhe kthimi në gjendje të 
mëparshme     

0 € /m’ 

9 Shfrytëzimi i hapësirës publike me orman dhe pajisje tjera për 
energjetikë dhe telekomunikim 

10 € / m2  

(Tarifë vjetore) 

 
DREJTORIA E INSPEKTORATEVE 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Kërkesë për asgjësim mallrash  20 € 

2 Pëlqim rreth plotësimit të kushteve minimale teknike të bizneseve 
individuale dhe shoqërive tregtare 

15 € 

3 Kërkesë për therje për kokë gjedhi 5 € 

4 Kërkesë për therje për kokë viqi   2 € 

5 Kërkesë për therje për kokë njëthundraku 3 € 

6 Kërkesë për therje për kokë derri, më pak se 25 kg 0.50 € 

7 Kërkesë për therje për kokë derri, më shumë se 25 kg 1 € 

8 Kërkesë për therje për kokë deleje dhe dhije, më pak se 12 kg   0.15 € 

9 Kërkesë për therje për kokë deleje dhe dhije, më shumë se 12 kg 0.25 € 
 

10 Kërkesë për therje për kokë pule 0.005 € 

11 Kërkesë për therje për kokë pate dhe rose       0.001 € 
 

12 Kërkesë për therje për kokë bibe                                      0.025 € 
 

13 Kërkesë për therje për kokë lepuri (nga ferma)                                      0.005 € 

 
DREJTORIA E URBANIZMIT DHE E PLANIFIMIT HAPËSINOR 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese (lëvizëse) për zhvillim 
të veprimtarisë tregtare, përfshirë vitrinat; tavolinat shitëse-lëvizëse; stendat e hapura 
lëvizëse stinore; pajisjet për shitje të pofkave, misrit, gështenjave, pomfritit, petullave, 
palagaqeve dhe artikujve të ngjashëm; aparatet dhe frigoriferat statik për akullore; auto-
frigoriferat; automjetet lëvizëse për shitjen e ushqimeve të shpejta; dhe veturat për 
ekspozim me qëllim të promovimit të lojërave shpërblyese, etj.: 
 Zona I  Zona II  Zona III 

Pagesa mujore 
për metër katror 
për objekte deri 
10m2 

 

0.40 € 0.20 € 0.05 € 

Pagesa mujore 
për metër katror 
për objekte mbi 
10 m2  

 
1 € 

 
0.60 € 0.30 € 

 

2 Vendosja e tavolinave për shërbim para objektit ku ushtrohet veprimtaria ekonomike: 
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 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore 
për metër katror 
(m2)  

0.20 € 0.10 € 0.05 € 

 

3 Vendosja e gjeneratorëve statik në hapësira publike, për gjenerator mbi 2m2: 

  
 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa vjetore 
për metër katror 
(m2)  

50 €    20 € 10 € 

 

4 Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese rekreative si kamp-
shtëpiza, lojëra për fëmijë, etj.:  

 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore 
për   hapësirat 
mbi 10 m2, për 
metër katror (m2)  

0.20  €   0.10 € 0.05 € 

 

6 Vendosja e objekteve të përkohshme apo objekteve tjera montuese (kioskat, barakat, 
garazhet etj.) 
 

 Zona I Zona II Zona III 

Pagesa mujore 
për baraka dhe 
garazhe, për 
metër katror (m2) 

4  € 3 € 1 € 

Pagesa mujore 
për kioska, për 
metër katror (m2) 

6.50€ 4 € 1.50 € 

 

 
DREJTORIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Vërtetim për shtesa për fëmijë            2 € 

2 Vërtetimi për gjendjen e notave dhe të mungesave të nxënësit 3 € 

3 Plotësimi dhe vulosja e formularëve të lëshuar nga institucionet 
arsimore ndërkombëtare dhe përfaqësitë diplomatike  

5 € 

Mësimi për të rritur (niveli i mesëm) 

4 Regjistrimi i vitit 100 € 

5 Lënda e praktikës profesionale 50 € 

6 Provimi diferencial 10 € 

7 Provimet përfundimtare të klasës (vlerësimi i brendshëm dhe  
lëshimi i certifikatës) 

50 € 

8 Diploma e përfundimit të shkollimit 50 € 

9 Lënda me shkrim dhe me gojë 10 € 

10 Lënda me gojë 8 € 

Riprovimet e mësimit për të rritur pas kalimit të afatit ligjor të provimeve 

11 Lënda e praktikës profesionale 15 € 



 

 

28 

 

12 Lënda me shkrim dhe me gojë 10 € 

13 Lënda me gojë 8 € 

Provimet e klasës 

14 Lënda e praktikës profesionale 10 € 

15 Lënda me shkrim dhe me gojë 8 € 

16 Lënda me gojë 6 € 

Kurset afatshkurta për ushtrimin e aktiviteteve zejtare 

17 Regjistrimi 100 € 

18 Praktika profesionale (modulet praktike te profesionit) 60 € 

19 Teoria Profesionale (teknologji e profesionit)   20 € 

20 Teoria e përgjithshme (matematika e profesionit, ndërmarrësi, 
gjuhë dhe komunikim, informatikë)  

40 € 

Regjistrimi në arsimin para-universitar 

21 Aplikimi për regjistrim në klasën e dhjetë 5 € 

Shfrytëzimi i hapësirave dhe objekteve sportive të institucioneve arsimore 

22 Hapësirë sportive në ambient të hapur          5€/orë; 20€/ditë  
  

23 Hapësirë sportive në ambient të mbyllur – sallë 10€/orë; 50€/ditë 

Tarifat për pagesa në institucionet e edukimit të hershëm (tarifa mujore) 

24 Tarifa mujore për një fëmijë në qerdhe: për dy prindërit në punë 50 € 

25 Tarifa mujore për një fëmijë në qerdhe: 20% më pak për një prind 
në punë  

40 € 

26 Dy fëmijë (dy prindërit në punë): njëri tarifën e plotë, i dyti 20% 
më pak  

90 € 

27 Dy fëmijë (njëri prind në punë): njëri tarifën e plotë, i dyti 30% më 
pak  

78 € 

28 Tre fëmijë (dy prindërit në punë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 30%, 
i treti 50% më pak  

110 € 

29 Tre fëmijë (njëri prind në punë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 30%, i 
treti 50% më pak  

88 € 

30 Një fëmijë (të dy prindërit të papunë)  35 € 

31 Dy fëmijë (të dy prindërit të papunë): njëri tarifën e plotë, i dyti 
20% më pak  

63 € 

32 Tre fëmijë (të dy prindërit të papunë): Njëri tarifën e plotë, i dyti 
30%, i treti 50% më pak  

77 € 

33 Fëmija i katërt dhe më tutje, është pa pagesë  0 € 
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SHTOJCA NR. 2  
Tarifat qendrore të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës 

 
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Leje mjedisore komunale Në vlerën investive të 
projektit deri në 
25,000 Euro, paguhet 
tarifa në vlerë prej 50 
Euro; 
 
Në vlerën investive të 
projektit mbi 25,000 
Euro, paguhet 0.2 % 
e vlerës investive të 
projektit.    

 
DREJTORIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

1 Leje për prerjen e trungjeve: zgjedhja dhe damkimi i trungjeve të 
klasifikuar si dru teknik 

3 €/m3 

2 Leje për prerjen e trungjeve: zgjedhja dhe damkimi i trungjeve të 
klasifikuar si dru zjarri, me vëllim më të vogël se 7 m3 (me qëllim 
të përdorimit për nevoja shtëpiake) 

1.50 €/m3 

3 Leje për prerjen e trungjeve: zgjedhja dhe damkimi i trungjeve të 
klasifikuar si dru zjarri, me vëllim më të madh se 7 m3  

2 €/m3 

4 Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 1-4 1 € / m2 

5 Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 5-6 0.75 € / m2 

6 Ndërrimi i destinimit të tokës së klasës 7-8 0.50 € / m2 

Për ndërrim të përkohshëm të destinimit duhet të paguhet kompensimi 20 %  për metër katror 
sipas klasifikimit së përcaktuar në tarifat bazë.  

7 Shfrytëzimi i kullosave dhe lartësia e taksave: 

Lloji i bagëtisë NB / kokë EUR / kokë 

1. Gjedhet mbi një vit 1 1.20 

2. Viçat 0.45 0.54 

3. Delet 0.18 0.22 

4. Qengjat 0.1 0,12 

5. Kuajtë dhe Gomarët  1 1.20 

6. Dosat  0.5 0.60 

7. Derrat  0,3 0.36 

8. Rosat 0.014 0.02 
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DREJTORIA E KADASTRËS DHE GJEODEZISË 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

Informatat nga sistemi i informacioneve kadastrale për tokën në Kosovë  

1 Vërtetim që personi fizik ose juridik nuk posedon prona 3 € 

2 Certifikata e pronësisë (deri në dhjetë faqe shënime të shtypura) 4 € 

3 Certifikata e pronësisë (mbi dhjetë faqe shënime të shtypura) 20 € 

4 Kopja e planit  4 € 

5 Kopje në formatin A3 me ortofoto (bardhë e zi) 4 € 

6 Kopje në formatin A3 me ortofoto (kolor) 5 € 

7 Historiati për një njësi kadastrale 20 € 

8 Vërtetime të ndryshme (për raste sociale pa pagesë) 5 € 

Baza gjeodezike 

9 Pikat trigonometrike (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)    5 € 

10 Pikat lidhëse (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)    4 € 

11 Pikat poligonale (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)    3 € 

12 Pikë e nivelimit (Koordinatat Y, X, H  me përshkrim)    5 € 

13 Pikat në linjë (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)    2 € 

14 Pikat e detajit (Koordinatat Y, X, H me përshkrim)    1 € 

Të dhënat në formë digjitale 

15 Parcela në format digjital deri në 1 ha, për një njësi     10 € 

16 Parcela në format digjital mbi 1 ha deri në 2 ha, për një njësi 20 € 

17 Parcela në format digjital mbi 2 ha deri në 5 ha, për një njësi 40 € 

18 Parcela në format digjital mbi 5 ha 60 € 

19 Ndërtesa në format digjital  5 € 

20 CD – kompakt disku (për parcela si dhe ndërtesa) 0.50 € 

Ndërrimi i kulturave të parcelave 

21 Ndërrimi i kulturës së një parcele pa matje gjeodezike 10 € 

Ndarja e parcelave 

22 Ndarja e parcelës me sipërfaqe deri në 0.50 ha për një njësi 80 € 

23 
Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 0.50 ha deri në 1 ha për 
një njësi 

90 € 

25 
Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 1 ha deri në 2.5 ha për një 
njësi 

120 €  

25 Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 2.5 ha deri në 5 ha për një 
njësi 

140 € 

26 Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 5 ha deri në 10 ha për një 
njësi 

170 € 

27 Ndarja e parcelës me sipërfaqe mbi 10 ha për një njësi 300 € 

28 Ndarja e parcelës në zona urbane sipas planit urbanistik për 
një njësi 

150 € 

Bashkimi i parcelave 
 

 

29 Bashkimi i dy parcelave 80 € 

30 Për çdo parcelë tjetër në kufi 35 € 

31 Bashkimi i dy parcelave në zona urbane sipas planit urbanistik 150 € 

32 Për çdo parcelë tjetër në kufi 70 € 

Përcaktimi i kufijve të parcelave 
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33 Për një parcelë me sipërfaqe deri 0.50 ha  130 € 

34 Për një parcelë me sipërfaqe mbi 0.50 ha deri në 1 ha   180 € 

35 Për një parcelë me sipërfaqe mbi 1 ha deri në 2.5 ha   220 € 

36 Për një parcelë me sipërfaqe mbi 2.5 ha deri në 5 ha   330 € 

37 Për çdo hektar tjetër 100 € 

38 Për një parcelë urbane sipas planit urbanistik 300 € 

Ri-rregullimi i kufijve të parcelave 

39 Për një parcelë me sipërfaqe deri në 50 ha 80 € 

40 Për një parcelë me sipërfaqe mbi 50 ha deri në 1 ha 100 € 

41 Për çdo parcelë tjetër mbi 1 ha 100 € 

Punët e veçanta gjeodezike sipas kërkesave të palëve 

42 Identifikimi i njësive kadastrale në zyre  10 € 

43 Identifikimi i njësive kadastrale në terren 30 € 

44 Konsulta profesionale (për orë) 10 € 

45 
Bartja – piketimi në terren i të dhënave nga planet urbanistike 
për objekt individual 

1 €/m2 

46 
Bartja – piketimi në terren i të dhënave nga planet urbanistike 
për objekte banimi kolektiv apo afarist  

1.50 €/m2 

Matja e ndërtesave 

47 Matja e bazamentit të ndërtesave individuale (shtëpi banimi) 
deri në 100 m² 

100 € 

48 Matja e bazamentit të ndërtesave individuale (shtëpi banimi) 
mbi 100 m² 

1 €/m2 

49 Matja e bazamentit të ndërtesave të banimit kolektiv 1.20 €/m2 

50 Matja e bazamentit të ndërtesave banesore / afariste  1.50 €/m2 

51 Matja e bazamentit të ndërtesave qeveritare dhe publike  1 € m2 

52 Matja e bazamentit të ndërtesave sportive  1 €/m2 

53 Matja e bazamentit të ndërtesave kulturore dhe fetare  0.50 € m2 

Matja e pjesëve të ndërtesave 

54 Matja dhe përpilimi i skicave të njësive banesore si dhe 
hapësirave të përbashkëta deri në 75 m², për njësi 

80 € 

55 Matja dhe përpilimi i skicave të njësive banesore si dhe 
hapësirave të përbashkëta mbi 75 m² 

1.20 €/m2 

56 Ndarja e hapësirave të njësive afariste si dhe hapësirave të 
përbashkëta deri në 75 m², për njësi 

110 €  

57 Ndarja e hapësirave të njësive afariste si dhe hapësirave të 
përbashkëta deri mbi 75 m² 

1.50 €/m2 

Regjistrimi i pronësisë në bazë të vlerës së transaksioneve 

58 Për vlerën e transaksionit deri në 10,000 €  30 € 

59 Për vlerën e transaksionit prej 10,001 € deri në 50,000 €  50 € 

60 Për vlerën e transaksionit prej 50,001 € deri në 100,000 €  70 € 

61 Për vlerën e transaksionit prej 100,001 € deri në 200,000 €  90 € 

62 Për vlerën e transaksionit prej 200,001 € deri në 500,000 €  120 € 

63 Për vlerën e transaksionit prej 500,001 € deri në 1,000,000 €  240 € 

64 Për vlerën e transaksionit mbi 1,000,000 €  500 € 

65 Për vlerën e transaksionit që është vërtetuar para vitit 1999  50 € 

Regjistrimi i pronësisë në bazë të dokumentit mbi dhuratën 
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66 Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së dhurimit për anëtarin 
e familjes                                                                                                                         

30 € 

67 Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së dhurimit për personin 
që nuk është anëtar i familjes dhe kur nuk është caktuar vlera e 
pronës                                                                                          

80 € 

Regjistrimi i pronësisë në bazë të kontratës mbi mbajtjen e përjetshme  

68 Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së 
përjetshme për personin që është anëtar i familjes (për çdo 
pronar)                                                                          

30 € 

69 Regjistrimi i pronësisë sipas kontratës së mbajtjes së 
përjetshme për personin që nuk është anëtar i familjes dhe kur 
nuk është caktuar vlera e pronës 

 80  € 

Regjistrimi i pronësisë në bazë të titullit juridik të organeve administrative dhe gjyqësore  

71 Regjistrimi i të drejtës së pronësisë mbi pronën e paluajtshme 
apo të drejtave tjera sendore në bazë të vendimit të organit 
administrativ apo gjyqësor (për çdo pronar) 

30 € 

Regjistrimi i bashkëpronësisë apo pronësisë së përbashkët 

72 Tarifa për regjistrimin e të drejtës në bashkëpronësi apo 
pronësi të përbashkët për bashkëpronarin apo pronarin e 
përbashkët 

30 € 

73 Tarifa për regjistrimin e të drejtës në pronësi të përbashkët për 
bashkëshortët 

30 € 

74 Tarifa për regjistrimin e njësisë kadastrale si pjesë e ndërtesës  25 € 

75 Regjistrimi i pronësisë së përbashkët të ndërtesave kolektive në 
bashkëpronësi 

0 € 

76 Regjistrimi i hapësirave të përbashkëta si njësi të veçanta 0 € 

Regjistrimi i ndarjes së bashkëpronësisë apo pronësisë së përbashkët 

77 Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndarjes nga bashkëpronësia 
apo pronësia e përbashkët për secilin bashkëpronar që bëhet 
pronar individual 

30 € 

Regjistrimi i pronësisë apo posedimit në bazë të trashëgimisë dhe të shkëputjes së 
bashkësisë familjare 

78 Regjistrimi i pronësisë në bazë të trashëgimisë (për çdo 
trashëgimtar) 

10 € 

79 Regjistrimi i pronësisë në bazë të trashëgimisë e cila rrjedh nga 
testameti (për çdo trashëgimtar) 

20 € 

80 Regjistrimi i pronësisë në bazë të shkëputjes së bashkësisë 
familjare për çdo anëtar të familjes që bëhet pronar 

20 € 

Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndërrimit/këmbimit të pronës së paluajtshme 

81 Regjistrimi i pronësisë në bazë të ndërrimit/këmbimit të 
pronës së paluajtshme për secilin pronar 

40 € 

Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e hipotekës 

82 Kërkesë (kredia) në vlerë deri në 30,000 € 20 € 

83 Kërkesë (kredia) në vlerë prej  30,001 € deri në 50,000 € 30 € 

84 Kërkesë (kredia) në vlerë prej  50,001 € deri në 100,000 € 60 € 

85 Kërkesë (kredia) në vlerë prej  100,001 € deri në 200,000 € 90 € 

86 Kërkesë (kredia) në vlerë prej  200,001 € deri në 500,000 € 120 € 

87 Kërkesë (kredia) në vlerë prej  500,001 € deri në 1,000,000 € 250 € 
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88 Kërkesë (kredia) në vlerë mbi 1,000,000 € 400 € 

89 Modifikimi i hipotekës së regjistruar 10 € 

90 Fshirja e hipotekës së regjistruar 0 € 

Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e servitutit 

91 Regjistrimi i së drejtës së servitutit për secilën parcelë 
dominante apo person  

30 € 

92 Modifikimi i servitutit 10 € 

93 Fshirja e servitutit nga regjistri i të drejtave mbi pronën e 
paluajtshme 

20 € 

Regjistrimi i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtje 

94 Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo 
njësi kadastrale, kur pronar është Qeveria apo Komuna, me 
kohëzgjatje deri në 10 vite 

10 € 

95 Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo 
njësi kadastrale, kur pronar është Qeveria apo Komuna, me 
kohëzgjatje prej 10 - 40 vite  

30 € 

96 Regjistrimin i së drejtës së shfrytëzimit – qirambajtjes për çdo 
njësi kadastrale, kur pronar është Qeveria apo Komuna, me 
kohëzgjatje prej 40- 99 vite 

50 € 

97 Regjistrimi i qirasë nga personi fizik apo juridik  në kohëzgjatje 
deri në 10 vite për çdo njësi kadastrale 

10 € 

98 Regjistrimi i qirasë nga personi fizik apo juridik  në kohëzgjatje 
mbi 10 vite për çdo njësi kadastrale 

20 € 

Regjistrimi, modifikimi, dhe fshirja e barrave dhe ngarkesave tjera 

99 Regjistrimi i masës së sigurisë (masa e përkohshme) ku 
procedura gjyqësore ose një procedurë tjetër është udhëhequr 
më kërkesë private 

50 € 

100 Regjistrimi apo modifikimi i masës së sigurisë (masës së 
përkohshme) kur procedura gjyqësore ose një procedurë tjetër 
është udhëhequr sipas detyrës zyrtare 

0 € 

101 Regjistrimi i vërejtjes sipas Ligjit për Regjistrin e të Drejtave të 
Pronës së Paluajtshme 

40 € 

102 Regjistrimi i ndalesës nga përmbaruesi privat apo gjykata në 
procedurë përmbarimore për secilën njësi kadastrale 

30 € 

103 Regjistrimi i vërejtjes të mbajtësit të pronës së paluajtshme në 
momentin e lidhjes së kontratës mbi mbajtjen e përjetshme 

20 € 

104 Modifikimi i barrës apo ndonjë ngarkese tjetër  
 

10 € 

105 Fshirja e barrës apo ndonjë ngarkese tjetër  
 

0 € 

106 Regjistrimi i të drejtave tjera mbi pronën e paluajtshme të cilat 
nuk janë të përfshira me dispozitat e Udhëzimit Administrativ 
Nr. 09/2020 
 

50 € 

Korrigjimi i të dhënave kadastrale 

107 Korrigjimi i të dhënave kadastrale që konstatohet se janë 
regjistruar gabim si pasojë e dokumentacionit të dorëzuar nga 
pala 

30 € 
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108 Korrigjimi i të dhënave kadastrale që konstatohet se janë 
regjistruar si pasojë e gabimit të zyrtarëve të ZKK apo AKK 

0 € 

109 Korrigjimi i numrit identifikues “KCID” në numrin personal 
të pronarëve 

0 € 

Shërbimet administrative 

110 Regjistrimi, ndërrimi (bartja) apo fshirja e poseduesit të ri apo 
të drejtave mbi paluajtshmëritë 

20 € 

 
 

DREJTORIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE (Tarifat që aplikohen nga ARBK) 

Nr. Emri i procedurës administrative Tarifa 

Taksat për Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, Ortakëri e Kufizuar, 
Degë të Shoqërisë së Huaj Tregtare, dhe Kooperativë Bujqësore: 

1 Harmonizimi ose rifreskimi komplet i statutit ose 
memorandumit                          

10 € 

2 Regjistrimi fillestar i biznesit 0 € 

3 Kërkesa për shuarje të biznesit 0 € 

4 Regjistrimi dhe çdo ndryshim i njësisë 10 € 

5 Regjistrimi i emrit zyrtar dhe emrit tregtar të biznesit 0 € 

6 Bartja e emrit zyrtar dhe emrit tregtar të biznesit 0 € 

7 Ndryshime të personave të autorizuar (Përfaqësuesit e 
Autorizuar, Drejtorët dhe Bordi i Drejtorëve)  

0 € 

8 Ndryshimi i adresës dhe emrit të biznesit 10 € 

9 Ndryshimi i pronarëve, ndryshimi i kapitalit dhe vlerës së 
aksioneve 

10 € 

10 Ndryshimi i veprimtarive të biznesit 10 € 

11 Ndryshimi i tipit të biznesit; bashkimi ose ndarja e Shoqërisë 
Tregtare  

10 € 

12 Ndryshimi i numrit të punëtorëve; adresës së banimit të 
pronarit apo përfaqësueseve të autorizuar, dhe numrit të 
telefonit të biznesit 

0 € 

13 Certifikata kopje (duplikat) e biznesit apo me datë të re 2 € 

14 Vërtetimi kopje (duplikat) për shuarje të biznesit  0 € 

15 Vërtetim lidhur me biznesin, pronar apo drejtor  2 € 

16 Vërtetimi (vulosja) e kopjeve autentike të dokumenteve (për 
faqe) 

0.50 € 

17 Informatat, historia e biznesit apo fotokopje të dokumenteve 
të biznesit (për faqe  

0.20 € 

18  Informata në formë elektronike për 10KB (për faqe) 0 € 

Taksat për Biznes Individual dhe Ortakëri të Përgjithshme: 

19 Regjistrimi fillestar i biznesit  0 € 

20 Kërkesa për shuarje të biznesit 0 € 

21 Ndryshimi i adresës dhe emrit të biznesit 5 € 

22 Ndryshime të personave të autorizuar (Përfaqësuesi i 
Autorizuar apo të tjerë) 

0 € 

23 Regjistrimi dhe çdo ndryshim i njësisë  5 € 

25 Ndryshimi i formës së biznesit nga B.I. në O.P. apo e kundërta  5 € 

25 Ndryshimi i numrit të punëtorëve; adresës së banimit të pronarit 
apo personave të autorizuar dhe numrit të telefonit të biznesit 

0 € 
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26 Certifikata kopje (duplikat) e biznesit apo me datë të re  2 € 

27 Vërtetimi kopje(duplikat) për shuarje të biznesit 0 € 

28 Vërtetim lidhur me biznesin, pronar apo drejtor 2 € 

29 Vërtetim (vulosja) e kopjeve autentike të dokumenteve (për 
faqe) 

0.50 € 

30 Informatat, historia e biznesit apo fotokopje të dokumenteve 
të biznesit (për faqe)     

0.20 € 

31 Informatat në formë elektronike për 10KB (për faqe)  
         

0 € 

 
 
DREJTORIA E SHËNDETËSISË 

Nr. Emri i shërbimit: Tarifa 

Shërbimet shëndetësore të nivelit parësor 

 

1 Egzaminimi mjekësor i mjekut të përgjithshëm në QKMF, 
QMF ose në AMF, pa analiza laboratorike dhe pa procedura 
plotësuese diagnoztike me aparaturë 

1 

2 Egzaminimi specialistik në QKMF, QMF me udhëzim të 
Mjekut të Familjes 

2 

3 Egzaminimi specialistik në QKMF, QMF pa udhëzim të 
Mjekut të Familjes 

5 

4 Egzaminimi në shtëpi, përpos në rastet emergjente 6 

5 Medikamenti nga lista esenciale, ofruar në barnatoren publike 0.3 

6 Ultrazëri standard 2 

7 Radiografia 2 

8 EKG 0.5 

9 Analizat laboratorike-hemogrami dhe urina 1 

10 Analizat laboratorike (komplet) 3 

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

1 

12 Audiograma  1 

13 Shpërlarja e veshit  1 

14 Dhënja e injekcionit intramuskulor në shtëpi, përpos në rastet 
emergjente 

1 

15 Dhënja e injekcionit intravenoz në shtëpi, përpos në rastet 
emergjente 

1 

16 Përpunimi i plagëve me qepje dhe pastrimi deri në shërim të 
plagës (vetëm në vizitën e parë) 

3 

17 Trajtimi ditor me infuzione në institucionin shëndetësor 1 

18 Certifikata për lejen e vozitjes e lëshuar nga konsiliumi i 
profesionistëve 

18 

19 Certifikata mjekësore e lëshuar sipas kërkesës së shfrytëzuesit 
të shërbimeve shëndetësore 

18 

20 Dhënja e raportit mjekësor, vërtetimi apo dokumentit tjetër në 
baz të kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore 

5 

21 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore gjatë aktiviteteve sportive 
etj. (për një orë) 

25 

Shërbimet stomatologjike të nivelit parësor 
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22 Vizita e parë stomatologjike 1 

23 RTG i dhëmbit 1.5 

24 Mbështetje e përhershme me amalgam 4 

25 Mbushje e përhershme me kompozitë 5 

26 Shërimi biologjik i dhëmbit me mbushje të përhershme 
(amalgam apo me kompozitë) 

5 

27 Amputimi vital i pulpës me mbushje të përhershme (amalgam 
apo me kompozitë) 

6 

28 Extirpimi vital i pulpës  me mbushje të përhershme (amalgam 
apo kompozitë) 

6 

29 Amputimi mortal i pulpës  me mbushje të përhershme 
(amalgam apo kompozitë) 

6 

30 Extirpimi mortal i pulpës  me mbushje të përhershme 
(amalgam apo kompozitë) 

6 

31 Terapia e kanalit të infektuar me mbushje të përhershme 
(amalgam apo kompozitë) 

6 

32 Rindërtimi konservativ i dhëmbit me mbushje të përhershme 6 

33 Revizioni i mbushjes së kanalit të rrënjes 1 

34 Fluorizimi i dhëmbëve sipas seancave 1 

35 Vulosja e fisurave 1 

36 Mënjanimi i depozitimeve të buta 1 

37 Mënjanimi i depozitimeve të (forta heqja e gurëve të 
dhëmbëve me ultratingull) 

3 

38 Kieretazha e xhepave paradonta (një dhëmb) 1 

39 Nxjerrja e dhëmbit 1.5 

40 Incizioni intra dhe ekstra oral 1.5 

41 Heqja e kurorës me anë të prerjes 1 

42 Riparimi i protezës (ngjitja) 1.5 

43 Certifikata shëndetësore për regjistrim në çerdhe ose kopsht 
fëmijësh 

10 

44 Certifikata shëndetësore për regjistrim në shkolla fillore, të 
mesme, të larta, fakultete, dhe nivele tjera të shkollimit;  

10 

45 Certifikata shëndetësore për regjistrim në shkolla të veçanta të 
të gjitha niveleve dhe shkolla tjera për profesione të veçanta 

10 

46 Certifikata shëndetësore për punësim  15 

47 Certifikata shëndetësore për punësim në vende me kushte të 
veçanta pune 

50 

48 Certifikata shëndetësore për punë profesionale në lëmin e 
komunikacionit.  

50 

49 Certifikata shëndetësore për paisje me patentë shoferi për 
kategoritë A1, A, B1, B, BE, M, L dhe T  

20 

50 Certifikata shëndetësore për paisje me patentë shoferi për 
kategoritë C1, C, D1, D, CIE, CE, DIE, dhe DE 

50 

51 Certifikata shëndetësore për vlerësimin e aftësive psiko-fizike 
të përgjithme dhe të veçanta 

50 

52 Certifikata shëndetësore për përcaktimin e zotësisë së veprimit  50 

53 Certifikata shëndetësore për përcaktimin e shkallës së 
lëndimeve trupore dhe/ose psikike  

50 

54 Certifikata / libreza shëndetësore për vlerësimin e aftësive 
psiko-fizike të sportistëve në sportin amator 

10 
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55 Certifikata / libreza shëndetësore për vlerësimin e aftësive 
psiko-fizike të sportistëve për sportistë profesional 

20 

56 Certifikata shëndetësore për aftësine psiko-fizike të 
bashkëshortëve për adopotim të fëmijës 

50 

57 Certifikata shëndetësore për aftësinë shëndetësore fizike dhe 
psikike për paisje me leje për armë 

50 

58 Certifikata e vdekjës, në rastet kur ka nevojë për autopsy 
anatomo-patologjike 

50 

59 Libreza Sanitare  15 
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SHTOJCA NR. 3  
Shërbimet tjera administrative 

 
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 

Nr. Emri i shërbimit administrativ Tarifa 

1 Leje për hyrje në shatërvan vetëm për biznese                                                                                    0 € 

 
DREJTORIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL 

Nr. Emri i shërbimit administrativ Tarifa 

1 Vlerësimi i dëmit të pyjeve, vreshtave, pemishteve dhe pasurive 
tjera bujqësore 

0 € 

2 Certifikata për prodhues bujqësorë nga lëmia e bujqësisë dhe 
hidroekonomisë 

0 € 

 
DREJTORIA E INSPEKTORATEVE  

Nr. Emri i shërbimit administrativ Tarifa 

1 Kërkesë për kontroll inspektues në qytet dhe jashtë qytetit nga 
persona fizikë dhe juridik 

0 € 

2 Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a 
janë duke u kryer punimet  ndërtimore sipas lejes ndërtimore në 
objektet për banim individual 

0 € 

3 Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a 
janë duke u kryer punimet ndërtimore sipas lejes ndërtimore në 
objektet për banime kolektive, me afarizëm, etj. 

0 € 

4 Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore me protokoll se a 
janë duke u kryer punimet ndërtimore sipas lejes ndërtimore në 
objektet publike dhe private, ku investitor është Komuna e 
Prizrenit   

0 € 

5 Pëlqime të ndryshme nga sektori i ndërtimtarisë 0 € 

 
DREJTORIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE 

Nr. Emri i shërbimit administrativ Tarifa 

1 Certifikata mbi gjendjen ekonomike                
     

0 € 

2 Vërtetim për vizë për të gjitha shtetet 0 € 

 
DREJTORIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE  

Nr. Emri i shërbimit administrativ Tarifa 

1 Vërtetim për lirim nga shtetësia e Kosovës 0 € 

2 Vërtetim për pranimin e shtetësisë së Kosovës 0 € 

3 Vërtetim që personi nuk është nën kujdestari  0 € 

4 Vërtetim që personi nuk merr asistencë sociale  0 € 

5 Vërtetim për bashkimin familjar 0 € 

6 Vërtetim për mbajtje të armës 0 € 

7 Çdo vërtetim tjetër  0 € 

8 Kerkesë për regjistrim të mëvonshëm të fëmijëve  0 € 

 
 



Republika e Kosov6s Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Nebazet€nenit 12paragrafit l,nenit 17,3}paragrafit l,nenit40paragrafi j,teLigiitNr-03/L-
040 p€r Veteqeverisje Lokale, nenit 6 paragrafi 6, nenit 7, 8 dhe is, tE I-igiit Nr-o+lL-olg p€r
Bashkepunim NdErkomunal, nenit 5 paragrafi I .l dhe paragrafi 2, nenit G dh;7 tE Rregullor.r pet
Procedurat e Bashk€punimit Komunal Nderkomb€tar t€ dat€s ll.l2.2OlZ, nenit l9 dhe nenit-27
paragrafit l, te Statutit te Komun€s s€ Prizrenit, pas shqyrtimit te propozimit t6 Kryetarit t0
Komun€s, Kuvendi i Komun€s s€ Prizrenit, n€ mbledhjen e mbajtur me .06 .2022,miratoik6t€:

VENDIM
PfiR BASHKEPUNIM KoMUNAL NDERKoMBIITAR

Neni I

Miratohet nisma e Kryetarit tE Komun€s s€ Prizrenit per ne hyre n€ bashk€punim
komunal nd€rkomb€tar.

2. Bashkepunimi komunal ndErkomb€tar do td zhvillohet ne mes te Komunave si n€ vijim:

7. KomunEs sd Prizrenit t0 Republik€s s€ KosovEs,

2. Komun€s sE Bodrum tE Republik€s sE Turqisd

Neni 2
Autorizohet: Kryetari i Komunes sE Prizrenit, p€r ti filluar konsultimet - bisedimet

me personat e autorizuar tE Komunds s€ Bodrumit t€ Republik€s se Turqis€, rreth hartimit
dhe n6nshkrimit te marrEveshjes p€r bashkepunim komunal nderkomb€tar (binjakezimiQ
nE mes t€ Komun€s se Prizrenit tE Republik€s se Kosoves me KomunEn e Bodrum te
Republik€s sE TurqisE.

Neni 3

P€r zbatimin e k€tij vendimi, do t€ kujdeset Kryetari i Komun€s s€ Prizrenit.

Neni 4

Vendim, hyn n€ fuqipas d€rgimit ne autoritetin mbik€qyrEs, konform nenit 81, rc Ligjit
Nr. 03/L-040 p€r Vet€qeverisje Lokale, si dhe publikimit n€ gjuh€t zyrtare ne ueb-faqen
e Komun€s.

KOMUNA E PRIZRENIT
Kuvendi i Komun6s
Nr.001/0ll-
Me_ qershor 2022

Prizren
Kryesuesja e Kuvendit

Antigona Bytyqi



Republika e Kosov6s Komuna e Prizrenit
blika Kosova- Kosova Cumhu a Prizren - Prizren Beled

Ne baze te neneve 58 shkronja h, te Ligjit Nr-03/L-040, per vet€qeverisjen lokale,
"Gazeta zyrtare e Republikds s€ Kosoves, Nr-ig/z}og, nenit 6, pu.ug.uh 2.1, lidhur menenit 18, G Ligiit p€r bashkepunim nder-komunal, Nr-04/L-01 0,,,Gazeta zlrtare e
Republik€s sd Kosov€s, Nr-7/2011" dhe konform nenit 5, paragrafi l, pika l.l lidhur me
nenin 6, tE Rregullores pEr procedurat e bashk€punimit komunal nddrkombetar t6 dates
11.12-2012, nenit l9_dhe 50 shkronja l, te Statutit te Komun€s s€ prizrenit, Kryetari i
Komun€s, paraqet k€rkese pEr miratim

PROPOZIM.NISME
PER BASHKEPUNIM KoMUNAL NDERKoMBETAR

1'. Bashkdpunimi komunal nddrkomb€tar do td zhvillohet nd mes tE Komunave
si nd vijim:

1,.1 Komun6s s€ Prizrenit td Republikds s6 Kosovds

Komunds Bodrum td Republikds sd Turqisd

2. Qellimi i bashkepunimit eshte: zgjerimi i bashkepunimit n€ fushat e industris€,
treg6tis€, bujqEsise, turizmit, arsimit, shkenc€ dhe teknologjis€ dhe n6 fush€n
sociale dhe ekonomike dhe mbrojtej tE trash€g€mise historike dhe kulturore t6
pErbashk€ta.

BashkEpunimi do t€ zbatohet mbi baza t€ nj€jta resiprociteti dhe p€rfitimit te
shumEansh€m nE mbrojtjen e interesit t€ pdrgjithsh€m publik

3. Bashkangjitur me nismEn gjeni propozim vendimin per miratimin e nism€s nga
Kuvendi iKomun€s.

4. Arsyetim: Komuna e Bodrum tE Republik€s se Turqisd, iu ka drejtuar Komunes
s€ Prizrenit me k€rkesd zyrtare pEr t€ filluar procedurat ligjore p€r binjak€zimin
e qyteteve me q6llim qe tE kemi dobi te p€rbashk€ta n€ fushat e industrise,
tregetise, bujq€sise, turizmit, arsimit, shkence dhe teknologjis€ dhe n€ fush€n
sociale dhe ekonomike dhe mbrojtej tE trash€g€mis€ historike dhe kulturore, ed.
Andaj, duke e pasur parasysh interesin e pergjithsh€m dhe t€ dyanshem per tE
arritur bashk€punimin n€ fushat t€ pershkruara si ne pik€n I tE k€saj nisrfie €sht6
e r€ndEsishme qE tE arrihet Marreveshja e Bashk6punimit mes Komunes son6 dhe
Komun€s sE Bodrumit.

1.2.

r

Date: 17.06.2022

atKryetari :. r,
,*

i..)

t)



Republika e Kosov€s Komuna e PrizrenitRepublika Kosova- Kosova Cumh Op5tina Prizren - Prizren

Neni 1

l' Miratohet nisma e Kryetarit t€ Komun6s se Prizrenit p6r n€ hyr€ ne bashk€punim
komunal nd6rkombetar.

2' Bashkdpunimi komunal nd€rkomb€tar do t€ zhvillohet n€ mes t6 Komunave si nE vijim:

1. Komun0s s6 prizrenit t6 RepublikEs s€ Kosov6s,

2. Komun6s s€ Edirnes t€ Republikes sE Turqise

Neni 2
Autorizohet: Kryetari i Komun€s s€ Prizrenit, pdr ti filluar konsultimet - bisedimet

me personat e autorizuar tE Komunes s€ Edirnes te Republikes se Turqise, rreth hartimit
dhe n6nshkrimit te marr6veshjes p6r bashkepunim komunal nd€rkombdtar (binjak€zimit)
n€ mes tE Komun€s se Prizrenit te Republik€s sE Kosov€s me Komunen e Ldirnes t€
Republik€s sE Turqise.

Neni 3

Pdr zbatimin e k€tij vendimi, do t6 kujdeset Kryetari i Komun6s se prizrenit.

Neni 4

Y.n9iT,hyn ne fuqipas d€rgimit ne autoritetin mbik€qyres, konform nenit 81, te Ligiit
Nr. 03/L-040 p€r Vet€qeverisje Lokale, si dhe publikimii n€ gjuh€t zyrtare n€ ueb-faqen
e Komunes.

KOMUNA E PRIZRENIT
Kuvendi i Komun6s
Nr. 001/011-
Me_ qershor 2022

Prizren
Kryesuesja e Kuvendit

Antigona Bytyqi

NE baz€ tE nenit 12 paragrafrt l, nenit 17, 30 paragrafit l, nenit 40 paragrafi j, te Ligiit Nr-03/L-
!a0.|er vet€qeverisje Lokale, nenit 6 pu.ug.ufi 6l nenit 7, 8 dhe lg, te Ligiit Nr-04/L-010 p6r
Bashkdpunim Nd€rkomunal, nenit s paragrafi l.l dhe paragrafi 2, nenit 6 dh;7 tE Rregullores per
Procedurat e Bashk6punimit Komunal Nderkombetarie aites t l.lz.zolz, nenit l9 dhe nenit 27paragrafit l, te Satutit te KomunEs s€.Prizrenit, pas shqyrtimit te propozimit t€ Kryetarit tg
Komun€s, Kuvendi i Komun€s s€ Prizrenit, ne mbledhj.n . ,bultur me _.06 .2022,miratoi k€te:

pE R BASH rcr puNYr# il8,[y^* NDERK.MBETAR



]** * **

Ne baze te neneve..58 shkronja h, te Ligiit Nr-03/L-040, p6r vetgqeverisjen lokale,"Gazeta zyrtare e Republik6s sE Kosoves, Nr-2g/200[,, nenit 6, paragrafi 2.1, lidhur menenit 18, te Ligiit p€r bashkepunim nder-komunal,',N.o+lt__ot 0, ,,Gazeta zyrtarc eRepublik€s s6 Kosov6s,Nr-7/20il" dhe konform nenit 5,paragrafi r, pika r.r ridhurme
19nI 6: te Rregullores p6r procedurat e bashkcpunimit kimunal nderkombdtar tE dates11'12'2012, nenit lf 

.dhe 50 shkronja l, td Statutit t€ Komunes sE prizrenit, Kryetari iKomun€s, paraqet kErkes€ p€r miratim

Republika e Kosov6s Komuna e PrizrenitRepublika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

PROPOZIM.NISME
PER BASHKEPUNIM KOMLINAL NDERKOMBI1TAR

1' Bashk€punimi komunal nddrkombdtar do t€ zhvillohet nii mes tii Komunave
si nd vijim:

Kryetari i

1.1,. Komunds sd prizrenit te Republikds s6 Kosov€s

1.2. Komunds sd Edimes t6 Republik€s sd Turqisd

2' Qellimi i bashkEpunimit eshte: bashk€punimit n€ fushat e industris€, tregetis€,turizmit, arsimit, ekonomise, shkenie dhe teknorogiis€ dhe -tro;?"l te
trash€gemis6 historike dhe kurturore ne mes t€ dy komuriave.
Bashkepunimi do tE zbatohet mbi baza te njejia resiprociteti dhe p€rfitimit te
shumeanshEm ne mbrojtjen e interesit te pergfithsh0m pubrik

3' Bashkangjitur me.nism€n gieni propozim vendimin pdr miratimin e nismes nga
Kuvendi iKomun6s.

4. Arsyetim: Komuna e Edimes t6 Republik€s s€ Turqis6, iu ka drejtuar Komun6s
s€ Prizrenit me k€rkes€ zyrtarc p€r te filluar procedurai ligjore per Uiniate zimin
e qyteteve me q€llim qE t€ kemi dobi te p€rbashketa ne fushat e industrise,
tregetis€, turizmit, arsimit, ekonomis€, shkenc€ dhe teknologiis€ dhe mbrojtej t€
trashdgemis€ historike dhe kurturore, etj., ne mes t€ dy komunave. Andaj, djuke e
pasur parasysh interesin e pergjithshEm dhe tE dyanshEm per tE arritur
bashkepunimin n€ fushat t€ pershkruara si ne pikEn i te kesaj nir111, 6shte e
r€ndesishme q€ tE arrihet Marreveshja e Bashkeiunimit mes Komunes son€ dhe
KomunEs se Edirnes.

Dat€: 17.06.2022

f
'.ra-2-2-2..-c



                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Republika e Kosovës                                                                                                               Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                                Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

Kuvendi i Komunës së Prizrenit 

Nr. 001/011-......... 
Më: ..... qershor 2022 

Prizren 

 

Në bazë të nenit 12 paragrafit 1 dhe 2 shkronja d), të Ligjit nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale, neni 

3 pika 1 dhe 7, nenit 14 të Ligjit nr. 04/L-066 për Qendrën Historike të Prizrenit, nenit 5  të Udhëzimit 

Administrativ MMPH - nr. 12/2014 për Emërimin e Anëtarëve për Trashëgimit Kulturore të Prizrenit. 

nenit 27 paragrafit 1 dhe nenit 58 paragrafit 2 të Statutit të Komunës së Prizrenit, Kuvendit i Komunës 

së Prizrenit, në mbledhjen e mbajtur më ......... qershor 2022 miratoi këtë:  
 

PROPOZIM-VENDIM 

PËR LEJIMIN E SHPALLJES SË FTESËS PUBLIKE PËR KONKURIM PËR ANËTARË TË 

KËSHILLIT PËR TRASHËGIMI KULTURORE TË QENDRËS HISTORIKE TË PRIZRENIT  

 

Neni 1  
 

Lejohet shpallja e Ftesës Publike për anëtarë të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike 

të Prizrenit, sipas dispozitave të Ligjit për Qendrën Historike të Prizrenit dhe Udhëzimit Administrativ 

MMPH - nr. 12/2014 për emërimin e anëtarëve për Trashëgimit Kulturore të Prizrenit.   
 

Neni 2  
 

Për zbatimin e procedurave të parapara me Ligjin për Qendrën Historike të Prizrenit dhe Udhëzimit 

Administrativ  MMPH - nr. 12/2014, për emërimin e anëtarëve të rinj në Këshillin  për Trashëgimi 

Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, pasi që mandati aktual i Këshillit përfundon me 28 korrik 

2022. 

Për qëllimet e lartcekura, themelohet Komisioni Ad Hoc prej 5 anëtarëve: 2 (dy) anëtarë,                          

______________ dhe ______________, emërohen nga Kuvendi i Komunës, kurse tre (3), anëtarë tjerë 

do të propozohen nga Shoqëria Civile, _______________, _________________, _________________. 

Anëtarët e Komisionit në mbledhjen e tyre të parë do të zgjedhin kryesuesin e këtij Komisioni.  
 

Neni 3  
 

Mandati i anëtarëve aktual të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, 

vazhdohet deri në emërimin-përzgjedhjen e anëtarëve të rinj të këtij Këshilli.  
                                                                            

Neni 4 

  

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Kryesuesi i Kuvendit të Komunës dhe anëtarët e emëruar 

të Komisionit.  

Neni 5 
 

Ky Vendim hyn në fuqi pas dërgimit në autoritetin mbikëqyrës, konform nenit 81, të Ligjit për 

Vetëqeverisje Lokale nr. 03/L-040, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare në web-faqen e  Komunës.  
 

Kryesuesja e Kuvendit 

                                                                                                                               Antigona Bytyqi  



Republika e Kosov6s Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Nebazet€nenit 12paragrafit l,nenit 17,3}paragrafit l,nenit40paragrafi j,teLigiitNr-03/L-
040 p€r Veteqeverisje Lokale, nenit 6 paragrafi 6, nenit 7, 8 dhe is, tE I-igiit Nr-o+lL-olg p€r
Bashkepunim NdErkomunal, nenit 5 paragrafi I .l dhe paragrafi 2, nenit G dh;7 tE Rregullor.r pet
Procedurat e Bashk€punimit Komunal Nderkomb€tar t€ dat€s ll.l2.2OlZ, nenit l9 dhe nenit-27
paragrafit l, te Statutit te Komun€s s€ Prizrenit, pas shqyrtimit te propozimit t6 Kryetarit t0
Komun€s, Kuvendi i Komun€s s€ Prizrenit, n€ mbledhjen e mbajtur me .06 .2022,miratoik6t€:

VENDIM
PfiR BASHKEPUNIM KoMUNAL NDERKoMBIITAR

Neni I

Miratohet nisma e Kryetarit tE Komun€s s€ Prizrenit per ne hyre n€ bashk€punim
komunal nd€rkomb€tar.

2. Bashkepunimi komunal ndErkomb€tar do td zhvillohet ne mes te Komunave si n€ vijim:

7. KomunEs sd Prizrenit t0 Republik€s s€ KosovEs,

2. Komun€s sE Bodrum tE Republik€s sE Turqisd

Neni 2
Autorizohet: Kryetari i Komunes sE Prizrenit, p€r ti filluar konsultimet - bisedimet

me personat e autorizuar tE Komunds s€ Bodrumit t€ Republik€s se Turqis€, rreth hartimit
dhe n6nshkrimit te marrEveshjes p€r bashkepunim komunal nderkomb€tar (binjakezimiQ
nE mes t€ Komun€s se Prizrenit tE Republik€s se Kosoves me KomunEn e Bodrum te
Republik€s sE TurqisE.

Neni 3

P€r zbatimin e k€tij vendimi, do t€ kujdeset Kryetari i Komun€s s€ Prizrenit.

Neni 4

Vendim, hyn n€ fuqipas d€rgimit ne autoritetin mbik€qyrEs, konform nenit 81, rc Ligjit
Nr. 03/L-040 p€r Vet€qeverisje Lokale, si dhe publikimit n€ gjuh€t zyrtare ne ueb-faqen
e Komun€s.

KOMUNA E PRIZRENIT
Kuvendi i Komun6s
Nr.001/0ll-
Me_ qershor 2022

Prizren
Kryesuesja e Kuvendit

Antigona Bytyqi
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Kompleksi për Kulturë dhe Zhvillim “Europa” 
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1. Hyrje 

Kjo periudhë raportuese përfshin vitin e gjashtë të punës në menaxhimin e 

Kompleksit për Kulturë dhe Zhvillim ,,Europa’’. Raporti si i tillë paraqet një 

vazhdimësi të punës në KKZHE, duke marrë parasysh ndikimin negativ të 

pandemisë COVID19 rreth zhvillimit të aktiviteteve dhe largimin e disa 

operatorëve për shkak të vështirësive financiare.  

 

2. Subjektet operative në KKZHE 

 

Gjatë vitit 2021 në KKZHE kanë operuar këto organizata: 

 Oda Ekonomike e Kosovës 

 Autostrada Biennale  

 Dokufest 

 Roma Versitas Kosova 

 Kfos 

 ECD Environment & Community Development  

 Klubi Kulturor Medial “Xhevdet Krasniqi”  

 Këshilli për Trashëgimi Kulturore i Qendrës Historike të Prizrenit 

 

 

 

Përshkrimi i punëve me operatorët ne KKZHE: 



 

 

OJQ ,,Dokufest’’ – Sikurse edhe viteve të tjera, edhe në vitin 2021 

menaxhmenti i KKZHE-së i ka përkrahur me hapësira shtesë sipas kërkesës së tyre 

për mbajtjen e festivalit të filmit dokumentar ,,DokuFest’’. 

 

OJQ ,,Environment & Community Development’’ – Me datë 12.08.2021 

kemi pranuar email nga operatori në fjalë, se për shkak te situatës së krijuar nga 

pandemia dhe suspendimit të projekteve jenë të  shtyrë që ta lirojnë zyrën. 

 

OJQ ,,Autostrada Biennale’’ – Me datë 08.10.2022 kemi pranuar email se 

janë bartur me zyrë në hapësirat e ITP Prizren dhe nuk kanë nevojë më për zyrë 

në KKZHE.   

 

OJQ Klubi Kulturor Medial “Xhevdet Krasniqi” – Me datë 30.03.2021 na 

kanë njoftuar si në vijim: ,,Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, dhe 

kushteve ekonomike, jemi të shtrënguar që ta ndërpresim kontratën për 

shfrytëzimin e lokalit me qira në ambientet e Qendrës “Evropa”. Jemi të detyruar 

që ta ndërmarrim këtë hap për shkak të mungesës së mjeteve materiale’’   

 

Këshilli për Trashëgimi Kulturore i Qendrës Historike të Prizrenit – AZhR 

Jug mbulon shpenzimet e rrymës, ujit dhe kanalizimit. 



 

3. Të arriturat 

 

 Kemi përgatitur projekte për aplikim në skema të ndryshme të grandeve 

vendore dhe ndërkombëtare me fokus në ngritjen e kapaciteteve të të 

rinjve dhe të zyrtarëve komunal 

 Takime pune me kryetar, nënkryetar dhe drejtor komunash të rajonit jugor 

 Organizimi i sesioneve informuese për aplikim në skema të granteve 

vendore dhe ndërkombëtare 

 Asistim i të rinjve, shoqërisë civile dhe sektorit privat për zhvillimin e 

projekteve sa më cilësore 

 Implementimi i projektit ,,Të flasim dhe të punojmë për Zhvillim-Socio 

Ekonomik Rajonal të Balancuar’’, përkrahur nga MZHR 

 Mbajtja e konferencës mbi rolin e gruas në ndërmarrësi dhe në zhvillimin 

e sektorit privat, projekt i përkrahur nga Ambasada Kanadeze për Kroaci 

dhe Kosovë 

 Hartimi i projekteve kapitale për aplikim në MZHR, për komuna 

 

 Përkrahje e operatorëve në mbajtjen e aktiviteteve 

 

 Funksionalizimi i Qendrës së Menqur Informuese për Turist (STIC) 

 

 

 

 



 

 

4. Dukshmëria dhe Mirëmbajtja 

 Promovimi i aktiviteteve të KKZHE-së përmes rrjetit social Facebook. 

 Ndërrimi i 65 karrigeve të dëmtuara në plato. 

 Riparime brenda hapësirave në KKZHE.  

 

 

 

5. Raporti financiar 

 

   

0 Të hyrat nga qiratë 10941.01 

1 Shpenzimet ( shpenzimet per paga, shpenzimet operative etj) 
13284.45 

 

2 Të mbetura (gjendja me 31.12.2020) -2343.44 
   

 

Llogari të arkëtuara për projektin KKZHE gjithsej janë 37855.22 Euro. 

 

Shënim: Duke u bazuar në ,,Termat e Referencës’’ për menaxhimin e KKZHE-së, ku 

precizohet përgjegjësia e AZHR Jug për menaxhimin e KKZHE-së, deri në fund të muajit 

shtator 2021, si dhe bazuar në problemet financiare të shkaktuara nga Pandemia, AZHR 

Jug propozon që menaxhimi i KKZHE-së t’i kthehet Komunës së Prizrenit. 



Republika e Kosov6s Komuna e Prizrenit
blika Kosova- Kosova Cumhu a Prizren - Prizren Beled

Ne baze te neneve 58 shkronja h, te Ligjit Nr-03/L-040, per vet€qeverisjen lokale,
"Gazeta zyrtare e Republikds s€ Kosoves, Nr-ig/z}og, nenit 6, pu.ug.uh 2.1, lidhur menenit 18, G Ligiit p€r bashkepunim nder-komunal, Nr-04/L-01 0,,,Gazeta zlrtare e
Republik€s sd Kosov€s, Nr-7/2011" dhe konform nenit 5, paragrafi l, pika l.l lidhur me
nenin 6, tE Rregullores pEr procedurat e bashk€punimit komunal nddrkombetar t6 dates
11.12-2012, nenit l9_dhe 50 shkronja l, te Statutit te Komun€s s€ prizrenit, Kryetari i
Komun€s, paraqet k€rkese pEr miratim

PROPOZIM.NISME
PER BASHKEPUNIM KoMUNAL NDERKoMBETAR

1'. Bashkdpunimi komunal nddrkomb€tar do td zhvillohet nd mes tE Komunave
si nd vijim:

1,.1 Komun6s s€ Prizrenit td Republikds s6 Kosovds

Komunds Bodrum td Republikds sd Turqisd

2. Qellimi i bashkepunimit eshte: zgjerimi i bashkepunimit n€ fushat e industris€,
treg6tis€, bujqEsise, turizmit, arsimit, shkenc€ dhe teknologjis€ dhe n6 fush€n
sociale dhe ekonomike dhe mbrojtej tE trash€g€mise historike dhe kulturore t6
pErbashk€ta.

BashkEpunimi do t€ zbatohet mbi baza t€ nj€jta resiprociteti dhe p€rfitimit te
shumEansh€m nE mbrojtjen e interesit t€ pdrgjithsh€m publik

3. Bashkangjitur me nismEn gjeni propozim vendimin per miratimin e nism€s nga
Kuvendi iKomun€s.

4. Arsyetim: Komuna e Bodrum tE Republik€s se Turqisd, iu ka drejtuar Komunes
s€ Prizrenit me k€rkesd zyrtare pEr t€ filluar procedurat ligjore p€r binjak€zimin
e qyteteve me q6llim qe tE kemi dobi te p€rbashk€ta n€ fushat e industrise,
tregetise, bujq€sise, turizmit, arsimit, shkence dhe teknologjis€ dhe n€ fush€n
sociale dhe ekonomike dhe mbrojtej tE trash€g€mis€ historike dhe kulturore, ed.
Andaj, duke e pasur parasysh interesin e pergjithsh€m dhe t€ dyanshem per tE
arritur bashk€punimin n€ fushat t€ pershkruara si ne pik€n I tE k€saj nisrfie €sht6
e r€ndEsishme qE tE arrihet Marreveshja e Bashk6punimit mes Komunes son6 dhe
Komun€s sE Bodrumit.

1.2.

r

Date: 17.06.2022

atKryetari :. r,
,*

i..)

t)



Republika e Kosov€s Komuna e PrizrenitRepublika Kosova- Kosova Cumh Op5tina Prizren - Prizren

Neni 1

l' Miratohet nisma e Kryetarit t€ Komun6s se Prizrenit p6r n€ hyr€ ne bashk€punim
komunal nd6rkombetar.

2' Bashkdpunimi komunal nd€rkomb€tar do t€ zhvillohet n€ mes t6 Komunave si nE vijim:

1. Komun0s s6 prizrenit t6 RepublikEs s€ Kosov6s,

2. Komun6s s€ Edirnes t€ Republikes sE Turqise

Neni 2
Autorizohet: Kryetari i Komun€s s€ Prizrenit, pdr ti filluar konsultimet - bisedimet

me personat e autorizuar tE Komunes s€ Edirnes te Republikes se Turqise, rreth hartimit
dhe n6nshkrimit te marr6veshjes p6r bashkepunim komunal nd€rkombdtar (binjak€zimit)
n€ mes tE Komun€s se Prizrenit te Republik€s sE Kosov€s me Komunen e Ldirnes t€
Republik€s sE Turqise.

Neni 3

Pdr zbatimin e k€tij vendimi, do t6 kujdeset Kryetari i Komun6s se prizrenit.

Neni 4

Y.n9iT,hyn ne fuqipas d€rgimit ne autoritetin mbik€qyres, konform nenit 81, te Ligiit
Nr. 03/L-040 p€r Vet€qeverisje Lokale, si dhe publikimii n€ gjuh€t zyrtare n€ ueb-faqen
e Komunes.

KOMUNA E PRIZRENIT
Kuvendi i Komun6s
Nr. 001/011-
Me_ qershor 2022

Prizren
Kryesuesja e Kuvendit

Antigona Bytyqi

NE baz€ tE nenit 12 paragrafrt l, nenit 17, 30 paragrafit l, nenit 40 paragrafi j, te Ligiit Nr-03/L-
!a0.|er vet€qeverisje Lokale, nenit 6 pu.ug.ufi 6l nenit 7, 8 dhe lg, te Ligiit Nr-04/L-010 p6r
Bashkdpunim Nd€rkomunal, nenit s paragrafi l.l dhe paragrafi 2, nenit 6 dh;7 tE Rregullores per
Procedurat e Bashk6punimit Komunal Nderkombetarie aites t l.lz.zolz, nenit l9 dhe nenit 27paragrafit l, te Satutit te KomunEs s€.Prizrenit, pas shqyrtimit te propozimit t€ Kryetarit tg
Komun€s, Kuvendi i Komun€s s€ Prizrenit, ne mbledhj.n . ,bultur me _.06 .2022,miratoi k€te:

pE R BASH rcr puNYr# il8,[y^* NDERK.MBETAR
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Akronimet 
KTKQHPz Këshilli për Trashëgimi Kulturore e Qendrës Historike të Prizrenit 
KTK  Këshilli për Trashëgimi Kulturore 
QHPz  Qendra Historike e Prizrenit 
DUPH  Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikmit Hapësinor 
QRTK  Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore 
MKRS  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 
MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikmit Hpaësinor 
LQHPz  Ligji nr. 04/l-066 për Qendrën Historike të Prizrenit 
OSBE  Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë   
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ky raport është hartuar nga Këshilli për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit dhe reflekton punën 

dhe angazhimin e KTK-së nga Shtator 2021-Qershor 2022. Raporti ka për qëllim informimin e Asamblesë Komunale të 

Prizrenit. Përmbledhja mund të shërbejë komunës së Prizrenit për të informuar për zhvillimet, sfidat brenda QHPz dhe 

punën e KTK-së.  Raporti mund të përdoret vetëm nga ana e komunës së Prizrenit dhe nuk mund të shërbejë për 

qëllime tjera.  
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1. Hyrja 
Ligji nr. 04/L-066 Për Qendrën Historike Të Prizrenit ka për qëllim përcaktimin e rregullave për 

mbrojtjen, administrimin dhe zhvillimin bashkëkohorë të qëndrueshëm të Qendrës Historike të 

Prizrenit si pronë e trashëgimisë kulturore dhe historike në mbrojtje të përhershme dhe të klasifikuar 

si Zonë e veçantë e mbrojtur me vlera të interesit lokal, shtetëror dhe ndërkombëtar.  Administrimi i 

Qendrës së mbrojtur historike të Prizrenit bëhet sipas Ligjit zhvillohet duke u bazuar në parimet e 

përgjithshme: mbrojtja, ruajtja, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e karakteristikave tradicionale historike 

urbane të Qendrës së mbrojtur historike të Prizrenit bëhet sipas parametrave të elaboruar në nenet 

5,6,7 dhe 8 në planin e konservimit, pjesë integrale e këtij ligji.  

Sipas nenit 14 të këtij parshihet themelimi i KTK nga Komuna e Prizrenit, i cili tani më është themeluar 

dhe i ka 7 anëtarë: tre (3)anëtarë janë nga shoqëria civile, një (1) anëtar nga Bashkësia Islame; një (1) 

anëtar nga Kisha Ortodokse Serbe, (1) anëtar nga Komuna e Prizrenit dhe një (1) anëtar nga Kisha 

Katolike. Ky është mandati i tretë i KTK-së dhe ka filluar punën prej datës 13 shator 2019. Në këtë 

përmbledhje do të reflektohet puna dhe angazhimi i KTK-së që nga Shtator 2021-Qershor 2022. Raporti 

do të pasqyrojë numrin e rasteve të shqyrtuara për cdo muaj, numrin e rasteve në total, bashkëpunimi 

ndër-institucional, numri i rasteve për të objekteve të mbrojtura, numri i rrënimeve, reagimet, 

konsultimet shtesë, puna gjatë pandemisë dhe kërkesat për të ardhmen. 

 

2. Përmbledhja e Punës 

2.1. Puna gjatë periudhës Shtator 2021 – Qershor 2022 

Në grafikonin më lartë paraqiten mbjeldhjet e mbajtura nga muaji shtator 2021 deri tek muaji qershor 

2022. Siç shihet në statistika, numri mesatar I mbledhjeve të mbajtura për muaj është gjashtë (5), 

ndërsa totali i mbledhjeve të mbajtura deri më tani janë katërdhjetë e tetë (49) mbledhje. Kjo 

nënkupton që në një javë janë mbajtur 1 deri në 2 mbledhje me raste të caktuara deri në 3 mbledhje 

në javë. Përmbajtja e mbledhjeve jo gjithmonë ka qenë e koncentruar në lëndë të pranuara, por edhe 

për avancimin e Këshillit në procese të mëtutjeshme, në krijimin dhe plotësimin e Databazës së 

lëndëve, në krijimin dhe plotësimin e databases së terrenit, në mbledhjet të cilat janë mbajtur për 

rishikimin e vendimeve dhe rikapitulimin e lëndëve. Po ashtu në kuadër të mbledhjeve të mbajtura janë 

edhe takimet të cilat janë bërë me qëllim të daljes në terren për vlerësimin apo evaluimin e lëndëve të 

dorëzuara në Këshill. Po ashtu në këtë numër të mbledhjeve hynë edhe takimet të cilat I kemi pasur 

me institucione relevante dhe përgjegjëse të trashëgimisë, institucioneve të tjera të cilat janë të qasura 

në ndërtime, institucione tjera relevante të cilat kanë qenë pjesë e ndonjë procedure të lëndëve të 

aplikuara, mbledhjet apo takimet me organizata të ndryshme në të cilat Këshilli ka qenë I ftuar si palë 

punuese apo edhe vetëm si pjesë e grupit. Duhet cekur që pjesë e takimeve kanë qenë edhe palët apo 

aplikuesit të cilët me kërkesën tonë apo edhe me vet kërkesën e tyre kan mbajtur konsultime shtesë 

dhe janë sqaruar mendimet dhe vendimet në mënyrë më të hollësishme. 

Më lartë në grafikon paraqiten aplikimet e lëndëve të cilat janë bërë në Këshillin e Trashëgimisë 

Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit. Siç shihet ne grafikon numri I përgjithshëm I aplikimeve 

është 38, ku me përgjigje PO janë 21 lëndë, me përgjigje JO janë 8 lëndë, nuk shqyrëtohen është 0 

lëndë dhe me kthim të lëndëve për Plotësim janë 9 lëndë. Kjo nënkupton që në muaj janë lëshuar pesë 

(5) deri në gjashtë (6) lëndë me përgjigje të caktuara të marra nga KTKQHPz. Këtu bëjnë pjesë jo vetëm 
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kërkesa apo aplikime nga persona fizik por edhe nga institucione dhe organizata të ndryshme të cilat 

kanë qenë ti inkuadruara në Qendrën Historike të Prizrenit. Me përqindje më të lartë shohim se janë 

lëndët të lëshuara me përgjigje positive pra me PO ti cilat janë parë të arsyeshme dhe të cilat kanë 

respektuar rregulloret dhe ligjet e QHPz-së. Po ashtu me numër të afërt të përgjigjeve positive janë 

edhe ato të cilat nuk i’u është dhënë pëlqimi nga ana e Këshillit, sepse KTK ka vlerësuar se ato nuk i 

përmbushin rregullat dhe nuk janë në kontekst me ligjin e QHPz. Me përqindje më të ulët janë edhe 

përgjigjet e kthyera për Konsultime shtesë të cilat nuk rrefuzohen por se Këshillin e sheh të arsyeshme 

të ketë takime për sqarimin e lëndëve përkatëse. Në këtë grup janë edhe përgjigjet të cilat janë kthyer 

për Plotësim, të cilat qëllimin kryesor e kan mos rrefuzimin e lëndës por Aplikuesi të dorzojë dokumente 

shtesë për plotësimin e përmbushur të lëndës së dorëzuar. 

Në grafikonin më lartë paraqiten të gjitha lëndët të ndarë në muaj. Gjithsej I kemi 38 lëndë duke I ndarë 

në muaj: 

o Shtator 2021 janë – 5 PO, 1 JO dhe 2 Plotësim; 

o Tetor 2021 janë – 2 PO; 

o Nëntor 2021 janë – 2 PO; 

o Dhjetor 2021 janë – 3 JO; 

o Janar 2022 janë – 1 PO dhe 2 Plotësim; 

o Shkurt 2022 janë – 5 PO, 1 JO dhe 2 Plotësim; 

o Mars 2022 janë – 2 PO dhe, 2 JO dhe 2 Plotësim; 

o Prill 2022 janë – 1 PO dhe 1 Plotësim; 

o Maj 2022 janë: 2 PO dhe 1 JO; 

o Qershor 2022 janë: 1 PO; 

 

Sipas statistikave numri më I madh I lëndëve të shqyrtuara është në muajin Shtator 2021 dhe Shkurt 

2022 ku gjithësej kemi 8 lëndë.  

Duke e shikuar grafikonin më lartë vërejmë se fluku më I madh i lëndëve të dorëzuara dhe përgjigjeve 

të dala nga Këshilli është muaji Gusht i vitit 2021 dhe Shkurt i vitit 2022. Duke vazhduar me muajin Mars 

dhe Prill ku numri zvogëlohet dhe e cila vazhdon të ulet tek muaji Qershor. Këshilli ka pranuar dhe ka 

vazhduar me mbledhjet të cilat janë mbajtur online dhe ka lëshuar rekomandime me përgjigje 

përkatëse. Pas pandemisë kur masat filluan të zvogëlohen vërehet shtimi i flukut të lëndëve dhe kthimi 

i tyre në normalitet. Sipas statisktikave të paraqitura vërejmë që në: 

o Shtator 2021 kemi 8 lëndë 

o Tetor 2021 kemi 2 lëndë 

o Nëntor 2021 kemi 2 lëndë 

o Dhjetor 2021 kemi 3 lëndë 

o Janar 2022 kemi 3 lëndë 

o Shkurt 2022 kemi 8 lëndë 

o Mars 2022 kemi 6 lëndë 

o Prill 2022 kemi 2 lëndë 

o Maj 2022 kemi 3 lëndë dhe 

o Qershor 2022 kemi 1 lëndë 
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3. Rrënimet/Demolimet brenda QHPz 
Gjatë periudhës raportuese, fatkeqsisht është rrënuar një ndërtesë pa pëlqim të KTK-së por me leje të 

lëshuar nga drejtoria e urbanizmit dhe planifikimit hapësinor. Duhet theksuar se veprimi i tillë paraqet 

shkelje ligjore - LIGJI Nr. 04/L-066.  

4. Shqyrtimi i kërkesave për intervenime në objekte sakrale  
Brenda periudhës raportuese është shqyrtuar kërkesën për rrethoja të Kishës Ortodokse -  Shën 

Nikollës (Kisha e Rajkos), e ndodhur brenda oborrit të shkollës fillore “Lidhja e Prizrenit” ku është 

rekomanduar për pëlqim. 

5. Konsultimet shtesë  
Duke u bazuar në kërkesën e aplikuesit Vitor Gjeraj për konsultime shtesë është organizuar takimi në 

bazë të Nenit 17 të Ligjit për Qendrën Historike të Prizrenit për Konsultime Shtesë, ku KTK-ja ka ftuar 

përfaqësues nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Qendra Rajonale për Trashëgimi 

Kulturore. Takimi është organizuar në dy pjesë, pjesa e vizitës në terren dhe e diskutimit mes 

përfaqësuesve të ftuar në takim.  

Fillimisht rasti është vizituar në terren me qëllim të observimit të gjendjes aktuale dhe diskutimit të 

kërkesës së aplikuesit. Aplikuesi ka sqaruar në mënyrë detale projektin dhe ka kërkuar që pika zero e 

ndërtesës të llogaritet nga rruga. 

Pas vizitës në terren takimi ka vazhduar në zyret e KTK-së ku është diskutuar projekti (B+P+1) dhe 

kërkesa e aplikuesit që pika zero e ndërtesës të llogaritet nga rruga. Duke pasur parasysh që parcela 

09244-0 nuk ndodhet në një terren të rafshët dhe që ka një disnivel disa metërsh, një gjë e tillë do të 

ishte në kundërshtim me parimet dhe parametrat që rrjedhin nga ligji aktual për Qendrën Historike të 

Prizrenit gjë që nënkupton që ndërtesa në fjalë do të tejkalonte lartësinë 6.5m (lartësi e lejuar për atë 

nën-zonë). Duhet theksuar se aplikuesi planifikon që ndërtesën të largohej 8 metra nga rruga dhe këtë 

hapësirë hyrëse të shfrytëzojë për parkim dhe oborr. 

Duke pasur parasysh parimet dhe parametrat që rrjedhin nga LIGJI Nr. 04/L-066 PËR QENDRËN 

HISTORIKE TË PRIZRENIT dhe Planin e Konzervimit, kërkesa e tillë nuk mund të aprovohet dhe duhet që 

pika zero (O) e ndërtesës të jetë në pikën më të ulët të terrenit, respektivisht sipas matjeve gjeodezike 

në pikën 470.00. Për më tepër aplikuesi duhet të përmbahet rekomandimeve të organeve përgjegjëse. 

 

6. Bashkëpunimi ndër-institucional 
Me datë 17.11.2021 Prezentohen dy projektet e revitalizimit të rrugës Marin Barleti dhe Kinemasë 

Lumbardhinë Prizren. Pas një procesi gjithëpërfshirës gjatë hartimit të projekteve ideore për 

revitalizimin e rrugës Marin Barleti dhe Kinemasë Lumbardhi në Prizren, ku janë përfshirë të gjitha 

nstitucionet përgjegjëse në nivel qëndror dhe me një përfshirje të gjerë të komunitetit lokal, këto dy 

projekte si përfituese të fondeve IPA II, të Bashkimit Evropian, kanë vazhduar me fazën e hartimit të 

projekteve zbatuese, nga kompania italiane ArssProgetti. Projektet ideore dhe ato zbatuese u 

prezantuan sot para partnerëve kryesor, ndërsa janë në fazën e përfundimit dhe gjatë vitit të ardhshëm 

pritet fillimi i zbatimit te tyre. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore përmes revitalizimit të aseteve dhe 

rikthimit për shfrytëzim nga komuniteti lokal, do të mundësoj shndërrimin e saj në potencial për 

zhvillim ekonomik.  
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KTK sikur  edhe më herët ka vazhduar me bashkëpunimin të mirëfilltë ndërinstitucional. Brenda kësaj 

periudhe ka marrë pjesë në takime të organizuara për lokalitetin arkeologjik në Sheshin e Lidhjes së 

Prizrenit, organizuar ng aMKRS dhe UN-Habitat.  

Për më tepër janë mbajtur edhe 2 takime të organizuara nga OSBE. E para ka pasur qëllim vlerësimin e 

progresit në zbatimin e dy projekteve madhore - Plani i Menaxhimit për Qendrën Historike të Prizrenit 

dhe themelimi i Zyrës së Qendrës Historike të Prizrenit ku është synuar të arrihet një marrëveshje për 

hapat e mëtejshëm drejt zbatimit me sukses të tyre. Me 31 mars është mbledhur Këshilli i Trashëgimisë 

Kulturore dhe ka merrë pjesë në Tryezën e rrumbullakët 

Ngjarja ka synuar që bashku përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe 

Infrastrukturës, Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kryetarin dhe Nënkryetarin e Komunës së 

Prizrenit, drejtorinë komunale të urbanizmit dhe planifikim hapësinor të Prizrenit, drejtorin e Qendrës 

Rajonale për Trashëgimi Kulturore, kryesuesen e Këshillit për Qendrën Historike të Prizrenit dhe 

përfaqësues të Rrjetit të Organizatave Kulturore të Prizrenit. 

Qëllimi i kësaj tryeze është vlerësimi i progresit në zbatimin e dy projekteve madhore - Plani i 

Menaxhimit për Qendrën Historike të Prizrenit dhe themelimi i Zyrës së Qendrës Historike të Prizrenit. 

Me anë të këtij takimi synohet të arrihet një marrëveshje për hapat e mëtejshëm drejt zbatimit me 

sukses të tyre. 

Takimi I dytë ka pasur qëllim që të vlerësojë progresin e arritur në zbatimin e planit të punës për të cilin 

është rënë dakord gjatë tryezës së rrumbullakët të mbajtur më 8 prill 2022, si dhe të diskutohen hapat 

e mëtejshëm për zbatimin e suksesshëm të Planit të Menaxhimit. Në këtë takim është vendosur që të 

formohet Komision Mbikëqyrës për Zbatimin e Planit të menaxhimit për Qendrën Historike të Prizrenit 

me përbërje: 

Komisioni rekomandohet të ketë përbërje nga: 

1. Ministria e Kulturës, Rinisë e Sportit (MKRS), 

2. Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore (KKTK), 

3. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), 

4. Komuna e Prizrenit, 
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5. Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore Prizren (QRTK PZ), 

6. Këshilli për Trashëgiminë Kulturore për QHP (KTK) dhe 

7. Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren (RrOK). 

Me 13 dhjetor është mbledhur Këshilli i Trashëgimisë Kulturore me kuorum të plotë të anëtarëve dhe 

duke qenë që Kisha Katolike është pronar i shumë monumenteve brenda QHPZ-it, patëm kënaqësi të 

takojmë Z.Don Shani në zyret e KK për të diskutuar gjendjen e ndërtesave që janë të mbrojtura brenda 

QHPZ dhe sfidat që ballafaqohet Kisha Katolike për mbrojtje të këtyre aseteve. Ndër tjera diskutuam 

edhe fillimin e aplikimit të masave parandaluese/lehtësuese me qëllim të mbrojtjes së aseteve të 

Trashëgimisë Kulturore nga fatkeqësitë e ndryshme. 

 
Me 13 dhjetor është mbledhur Këshilli i Trashëgimisë Kulturore me kuorum të plotë të anëtarëve dhe 

duke qenë që Bashkësia Islame është pronar i shumë monumenteve brenda QHPZ-it, patëm kënaqësi 

të takojmë Z.Orhan Bislimaj në zyret e KBI për të diskutuar gjendjen e ndërtesave që janë të mbrojtura 

brenda QHPZ dhe sfidat që ballafaqohet Bashkësia Islame për mbrojtje të këtyre aseteve. Ndër tjera 

diskutuam edhe fillimin e aplikimit të masave parandaluese/lehtësuese me qëllim të mbrojtjes së 

aseteve të Trashëgimisë Kulturore nga fatkeqësitë e ndryshme. Kryeimami Bislimaj i falënderoi shumë 

për vizitën dhe interesimin e tyre. Ai shprehu shqetësimin për gjendjen jo të mirë të disa xhamive, siç 

janë: 

• Xhamia e Gazi Mehmet Pashës (Bajraklia), e cila është duke u dëmtuar përditë e më shumë; 

• Xhamia e ‘Suzi Zerrinit’, përfshirë objektin e bibliotekës që vazhdon të mbetet i uzurpuar 

fatkeqësisht 

• me miratim të Gjykatës; 

• Minareja e xhamisë ‘Iljaz Kuka’ e cila është në prag të shembjes; 

• Xhamia ‘Mesxhdi’ që është në gjendje shumë të keqe fizike me minaren që është 

shtrembëruar; 

• Xhamia Muderris Ali efendiut etj. 
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Po ashtu, kryeimami e ngriti si shqetësim edhe gjendjen jo të mirë fizke të Hamamit Gazi Mehmet Pasha 

dhe oborrit të tij. Takimi mbaroi me premtimin se duhet bashkëpunim akoma më i ngusht për ruajtjen 

dhe mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore.  

Takimet vazhduan edhe me përfaqësues të Kishës Ortodokse. 

 

 

 
Me 15 janar është ftuar Këshilli i Trashëgimisë Kulturore në filmat dokumentar nga Benyamin 

Menekshe tëmbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Mungesa e informacionit është 

signifakt real mbi krijimin e paragjykimeve dhe sterotipeve mbi një shtresë të caktuar. Kultura, gjuha e 

tradita përcaktojnë një komunitet, një ndër ta janë edhe romët me kulturën, muzikën e tyre vetëm e 

përthakon një trashëgimi të lashtë kulturore. Promovimi e dokumentimi i kësaj kulture, në mënyrë 

flagrane ka nevojë të promovohet më shumë sidomos tek pjestarët jo-rom. Duke promovuar, ruajtur e 

dokumentuar kulturën, projekti do të përgjigjet në pjesën e përmismit të diapazanit kulturor tek një 

shtresë e komunitetit të caktuar me anë të filamve dokumentarë të pëpunuar nga regjisori autodidact 

i komunitetit rom z.Benjamin Menekshe. Filmat dokumentar janë nocion adekuat të cilët përfaqësojnë 

romët dhe kulturën e tyre. Shfaqja e filmave u pasua me një panel të profesionistëve, përfaqësues të 

instucioneve dhe akterëve relevant dhe përfshirjen e publikut mbi diskutimin e publikut. 

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Vendeve të Kujtesës, me datë 19 prill, 

2022, 

Këshilli i Trashëgimisë Kulturore dhe ka marrë pjesë në forumZFD programi në Kosovë ku hap foto-

ekspozitën 

dhe organizon debatin të titulluar ‘Kosova – trashëgimia e kujtesës’, në Hamamin ‘Gazi Mehmet Pasha’, 

Prizren. Fotografitë janë realizuar nga Korab Krasniqi dhe janë pjesë e foto-monografisë ‘Trashëgimia e 
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Kujtesës në Kosovë: Konteksti i përgjithshëm’ që është botuar në bashkëpunim ndërmjet forumZFD 

program në Kosovë dhe Integra, e që shpërfaqë një peizazh të gjerë e të përgjithshëm në kulturës 

materiale të mbamendjes në Kosovë. 

Ekspozita shqyrton njëzet e pesë vende të kujtesës, nga to; dy tyrbe/teqe, dy xhami, dy kisha/manastire 

ortodokse dhe dy kisha katolike, dy sahat-kulla, tre monumente socialiste, dy komplekse memorialë, 

dy hapësira të kujtesës për vitet 1990 (rezistencën paqësore dhe sistemin paralel të shtetit), dy vende 

të kujtesës që materializojnë narrativin për Betejën e Kosovës, dy muze (iniciativa private dhe publike), 

dy monumente nga lufta e fundit, një hapësirë arkeologjike dhe një memorial-përfaqësim dedikuar 

kontributit të grave në historinë e fundit të Kosovës. Debati ‘Kosova – trashëgimia e kujtesës’ sjell së 

bashku të ftuar profesionistë nga Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore, Prizren, Këshilli për 

Trashëgiminë Kulturore i Qendrës Historike, Prizren, Shoqëria Civile, Universiteti i Prishtinës, Instituti 

Arkeologjik i Kosovës, etj. për të diskutuar mbi politikat dhe praktikat e kujtesës në Kosovë, 

trashëgiminë kulturore – çfarë është dhe si lexohet, sfidat në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe 

vizioni afat mesëm dhe afatgjatë për trashëgiminë kulturore në Kosovë. 

Të shtunën me 12 mars është realizuar një aksion vullnetar për largimin e mbeturinave në lokacionin 

ku ndodhet një objekt i vjetër, që sipas arkeologëve, i përket antikitetit në &quot; Sheshin e 

Lidhjes&quot; në Prizren.Në fillim të vitit 2016, në & quot; Sheshin e Lidhjes&quot; në Prizren, ishte 

zbuluar një objekt i vjetër, që sipas arkeologëve I përket kohës së antikitetit. Por, pas gërmimeve 

fillestare, nuk është ndërmarrë më pas asnjë veprim nga organet përkatëse. Si pasojë e mungesës së 

mirëmbajtjes, ky lokacion ishte mbushur përplot me mbeturina. Duke parë gjendjen e rëndë të këtij 

lokaliteti, Këshilli për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, ka reaguar disa herë, por 

asgjë nuk është ndërmarrë nga kompetentët për mirëmbajtje, andaj sot kemi ndërmarrë këtë aksion 

vullnetar për largimin e mbeturinave, ndërsa në vendngjarje kishin dalur edhe punëtorë të KRMM 

&quot; Ekoregjioni&quot;. Ndërkaq institcucionet duhet që urgjentisht të veprojnë në mirëmbajtjen e 

këtij lokaliteti të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore që ka qyteti i Prizrenit. 
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7. Reagimet  
Duke qenë që gjendja brenda QHPz nuk është e kënaqshme, KTK gjatë periudhës raportuese ka 

reaguar si në vijim: 

Më 04.02.2022 KTK gjatë monitorimit ka vërejtur se një ndërtesë në QHPz ka vazhduar punimet pa leje. 

Në ndërkohë gjatë vizitës është vërejtur që punimet janë ndaluar nga organet kompetente.  

 

 

Me 6 prill është mbledhur Këshilli i Trashëgimisë Kulturore dhe ka monitoruar Qendrën Historike të 

Prizrenit. Duke pasur parasysh situatën kautike të krijuar në Qendrën Historike të Prizrenit përmes 

reagimit KTK-ja ka shprehur shqetësimin. Duke u bazuar në LIGJIN Nr. 04/L-066 PËR QENDRËN 

HISTORIKE TË PRIZRENIT dhe Neni 6 pika 1.2. vendosja e kiosqeve, tezgave, tavolinave dhe elementeve 

tjera montazhe, parkingjeve ose të ngjashme që do të pengonte vizurat dhe qasje të lirshme në 

monument si dhe vendosja e kontejnerëve dhe shportave tjera për mbeturina para dhe në afërsi të 

monumentit; në dispozita që dalin nga ky ligj dhe në Plan të Konzervimit dhe pengesës për lëvizje të 

lirë të qytetarëve, Këshilli për Trashëgimi Kulturore për Qendrën Historike të Prizrenit shpreh 

shqetësimin ndaj bllokimit të vizurave të qytetit me elemente montazhe tek tek pronarët e shtëpive 

dhe bizneseve brenda QHPz. 
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Me 15 prill duke pasur parasysh situatën kautike të krijuar në Qendrën Historike të Prizrenit përmes 

reagimit ka theksuar se Plani i Konzervimit parasheh që Qendra Historike e Prizrenit (QHPz) të 

promovohet si zonë për këmbësorë. Për më tepër duke konsideruar gjendjen aktuale të krijuar (nën-

zonën I, II dhe III) ku shumica e pronarëve të bizneseve, përfaqësues të institucioneve, organizatave etj, 

parkohen brenda QHPz, për ne si KTK është shqetësuese sepse reflekton uzurpim të trotuareve dhe 

kufizim të lëvizjes së lirë të këmbësorëve. Mendojmë që shëndrrimi i QHPz në vendparkim publik është 

i patolerueshëm dhe i papranueshëm.   

 

 
Me 29 mars është mbledhur Këshilli i Trashëgimisë Kulturore dhe ka përpiluar një reagim për aktivitetet 
brenda Qendrës Historike të Prizrenit. .Duke pasur parasysh situatën kautike të krijuar në Qendrën 
Historike . të Prizrenit KTK-ja ka shprehur shqetësimin dhe ka krkuar që urgjentisht të ndërmirren masa 

te nevojshme.  Duhet të theksohet se Plani i Konzervimit parasheh që Qendra Historike e Prizrenit 
(QHPz) të promovohet si zonë për këmbësorë. Për më tepër duke konsideruar gjendjen aktuale të 

krijuar (nën-zonën I, II dhe III) ku shumica e pronarëve të bizneseve, përfaqësues të institucioneve, 
organizatave etj, parkohen brenda QHPz, për ne si KTK është shqetësuese sepse reflekton uzurpim të 

trotuareve dhe kufizim të lëvizjes së lirë të këmbësorëve. Mendojmë që shëndrrimi i QHPz në 
vendparkim publik është i patolerueshëm dhe i papranueshëm.  Për të shmangur këtë situatë 

rekomandojmë që fillimisht të revokohen të gjitha lejet të lëshuara (nëse posedojnë) deri sa të ofrohet 
zgjidhja afatgjate. Gjithashtu ju rekomandojmë që para se të lëshohet leja për qarkullim duhet të bëni 

analizë paraprake të gjendjes në terren për secilin aplikues.  Harta (Plani i Konzervimit) në vazhdim 
potencon se qarkullimi i automjeteve motorike (me të kuqe) është i ndaluar në zonën e Shadërvanit 

dhe jep alternativa të qarkullimit për banorë, biznese dhe mbledhja e mbeturinave që nënkupton se 
asnjë automjet nuk duhet të qarkullojë në zonën e rezervuar për këmbësorë.  

Duhet të ju përkujtojmë se Neni 12, LIGJI Nr. 04/L-066 PËR QENDRËN HISTORIKE TË PRIZRENIT-Lëvizja 

e automjeteve; Organi kompetent komunal për rregullim të trafikut, harton planin dhe regjimin e 
posaçëm të transportit automobilistik për Qendrën Historike të Prizrenit me qëllim të sigurimit të lëvizjes 
së lehtë dhe të vazhdueshme, duke promovuar mjetet jo-motorike të transportit - që do të thotë se jeni 

përgjegjës për hartim të një Plani të Mobilitetit për QHPZ i cili do të adresojë të gjitha problemet aktuale 

të lartëpërmendura. Po ashtu kërkojmë që të zbatohen rregulloret, vendimet dhe ligjet në fuqi mbi 

aktivitetet brenda QHPz. 1.2. vendosja e kiosqeve, tezgave, tavolinave dhe elementeve tjera montazhe, 
parkingjeve ose të ngjashme që do të pengonte vizurat dhe qasje të lirshme në monument si dhe 

vendosja e kontejnerëve dhe shportave tjera për mbeturina para dhe në afërsi të monumentit; 
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Duke u bazuar në Nenin 6 të LIGJIT Nr. 04/L-066 

PËR QENDRËN HISTORIKE TË PRIZRENIT, paragrafi 1 

aktivitetet e kufizuara, pika 1.2. vendosja e 

kiosqeve, tezgave, tavolinave dhe elementeve tjera 

montazhe, parkingjeve ose të ngjashme që do të 

pengonte vizurat dhe qasje të lirshme në monument 

si dhe vendosja e kontejnerëve dhe shportave tjera 

për mbeturina para dhe në afërsi të monumentit; 

konsiderojmë se vendosja e tezgave në Zonën 

Historike (të shpërndarë në gjithë hapësirën e 

QHPZ) në mënyrë jo të planifikuar ku jo vetëm që 

pengon qarkullimin e lirë por edhe dëmton imazhin 

e Qendrës si Zonë e Veçantë të Mbrojtur me vlera 

arkitektoniko-historike.  

Rekomandohet që të ndalohet shitja e çdo lloj 

produkti në hapësira publike dhe si zgjidhje të 

ofrohet hapësirë jashtë Qendrës Historike të 

Prizrenit.  

Prandaj, ne si KTK duke konsideruar gjendjen 

kaotike në QHPZ kërkojmë nga JU që të konsideroni 

rekomandimet të lartëcekura dhe sa më parë të 

ndërmerrni hapa drejt zgjidhjes së problemit që ballafaqohet me vite të tëra QHPz. 

 

8. Sfidat  
Duhet theksuar se KTK-ja gjatë kësaj periudhe është ballafaquar me sfida rreth pagesës.  

KTKQHPz prej vitit 2016 është paguar nga ana e Komunës së Prizrenit me një shumë prej 300-euro (275 

neto) mesatarisht për 6 mbledhje në muaj (50euro/mbledhje). Gjatë këtyre viteve KTK ka mbajtuar 

takime aq sa ka qenë e nevojshme, ndonjëherë mbi 10 takime në muaj. Kjo mënyrë e punës ka vazhduar 

deri në Janar të vitit 2022 kur anëtarët janë paguar vetëm për 3 mbledhje edhe pse kishim mbajtur 4. 

KTK-ja përmes përfaqësueses nga Komuna e Prizrenit (Zj.Igbala Rama) është munduar të kuptojë pse 

ka ndodhur një gjë e tillë, nga zyra e personelit është thënë që është bërë një gabim dhe do të 

kompenzohemi në mujain e ardhshëm. 

Sidoqoftë, gjatë muajit shkurt 2022 numri i aplikacioneve brenda QHPz është rritur gjë që është 

reflektuar edhe në punën e KTK-së. Prandaj gjatë shkurtit të gjitha obligimet janë përmbledhur në 6 

mbledhje dhe në fund të muajit çdo anëtar është kompenzuar me 50 euro. Duhet theksuar se KTK nuk 

është paralajmëruar paraprakisht me shkrim, nuk kemi ditur se për çka bëhet fjalë dhe pse është bërë 

ky ndyshim i papritur. Përsëri zyra e personelit ka kontaktuar përfaqësuesen nga komuna dhe është 

thënë që sipas rregullores KTK-ja duhet të kompenzohet vetëm 50 euro/muaj dhe deri më tani është 

bërë gabim që anëtarët janë paguar me nga 300 euro. 

Me datën 21 shkurt 2022 jemi drejtuar tek zyra e kyetarit për të informuar Z.Totaj për këtë çështje por 

nuk arritëm të marrim ndonjë përgjegje. Pastaj kemi vazhduar takimet me nënkrzetarin Z. Kujtim Gashi 

dhe Zj. Antigona Bytyqi.  
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KTK përkundër mungesës së pagesës ka vazhduar të përgjigjet aplikacioneve deri në fund të muajit Maj 

2022 ku numri i takimeve në muaj ka shkaur deri më 8. Duke qenë që nga ana e komunës së Prizrenit 

është theksuar se asgjë nuk mund të bëhet dhe se vetëm 1 mbledhje maksimum në muaj, atëherë 

perkundër vullnetit të KTK numri i takimeve është reduktuar në një (1) takim në muaj. 

Dëshiromë të theksojmë që përkundër angazhimit dhe vullnetit për punë, mos informimi në mënyrë 

zyrtare nuk ka qenë motivues për më tepër ka qenë ofendues. Prandaj kërkojmë nga JU që të adresoni 

këtë çështje në mënyrë që edhe NE të përgjigjemi kërkesave të qytetarëve. 

 

9. Administrimi 
Sikurse edhe në periudhën paraprake ka vazhduar mirëmbajtja e databazës së krijuar ku rregjistrohen, 

strukturohen të gjitha kërkesat që vijnë në zyre të KTK.  Është i rëndësishëm sepse ofrohet mundësia 

që puna dhe angazhimi i këtij mandati mund të përcjellet më lehët në mandatet e ardhshme dhe 

njëkohësisht bëhet edhe ruajtja e informative.  

Edhe pse zyra e KTK është pajisur me kondicioner të ri (nga ana e komunës së Prizrenit) pas një kohe 

të shkurtë kondicioneri nuk funksionon dhe gjatë muajve të verës ku temperaturat janë të larta puna 

në zyre vështirësohet tej mase. Disa herë jemi drejtuar zyrtarëve kompetent nëë komunë të Prizrenit  

por shqetësimi nuk është adresuar.  

 

10. Kërkesat për të ardhmen 
Pasi që KTK nuk ka ndonjë buxhet të alokuar kërkohet edhe printimi i hartave të QHPz me nën zonat e 

saj në format A0. Shpresojmë se në afat sa më të shkurtë me perkrahje të Asamblesë Komunale do të 

kompletohet zyra e KTK në mënyrë që suksesi mos të mungojë.  



]** * **

Ne baze te neneve..58 shkronja h, te Ligiit Nr-03/L-040, p6r vetgqeverisjen lokale,"Gazeta zyrtare e Republik6s sE Kosoves, Nr-2g/200[,, nenit 6, paragrafi 2.1, lidhur menenit 18, te Ligiit p€r bashkepunim nder-komunal,',N.o+lt__ot 0, ,,Gazeta zyrtarc eRepublik€s s6 Kosov6s,Nr-7/20il" dhe konform nenit 5,paragrafi r, pika r.r ridhurme
19nI 6: te Rregullores p6r procedurat e bashkcpunimit kimunal nderkombdtar tE dates11'12'2012, nenit lf 

.dhe 50 shkronja l, td Statutit t€ Komunes sE prizrenit, Kryetari iKomun€s, paraqet kErkes€ p€r miratim

Republika e Kosov6s Komuna e PrizrenitRepublika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

PROPOZIM.NISME
PER BASHKEPUNIM KOMLINAL NDERKOMBI1TAR

1' Bashk€punimi komunal nddrkombdtar do t€ zhvillohet nii mes tii Komunave
si nd vijim:

Kryetari i

1.1,. Komunds sd prizrenit te Republikds s6 Kosov€s

1.2. Komunds sd Edimes t6 Republik€s sd Turqisd

2' Qellimi i bashkEpunimit eshte: bashk€punimit n€ fushat e industris€, tregetis€,turizmit, arsimit, ekonomise, shkenie dhe teknorogiis€ dhe -tro;?"l te
trash€gemis6 historike dhe kurturore ne mes t€ dy komuriave.
Bashkepunimi do tE zbatohet mbi baza te njejia resiprociteti dhe p€rfitimit te
shumeanshEm ne mbrojtjen e interesit te pergfithsh0m pubrik

3' Bashkangjitur me.nism€n gieni propozim vendimin pdr miratimin e nismes nga
Kuvendi iKomun6s.

4. Arsyetim: Komuna e Edimes t6 Republik€s s€ Turqis6, iu ka drejtuar Komun6s
s€ Prizrenit me k€rkes€ zyrtarc p€r te filluar procedurai ligjore per Uiniate zimin
e qyteteve me q€llim qE t€ kemi dobi te p€rbashketa ne fushat e industrise,
tregetis€, turizmit, arsimit, ekonomis€, shkenc€ dhe teknologiis€ dhe mbrojtej t€
trashdgemis€ historike dhe kurturore, etj., ne mes t€ dy komunave. Andaj, djuke e
pasur parasysh interesin e pergjithshEm dhe tE dyanshEm per tE arritur
bashkepunimin n€ fushat t€ pershkruara si ne pikEn i te kesaj nir111, 6shte e
r€ndesishme q€ tE arrihet Marreveshja e Bashkeiunimit mes Komunes son€ dhe
KomunEs se Edirnes.

Dat€: 17.06.2022
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1. Hyrje 

Kjo periudhë raportuese përfshin vitin e gjashtë të punës në menaxhimin e 

Kompleksit për Kulturë dhe Zhvillim ,,Europa’’. Raporti si i tillë paraqet një 

vazhdimësi të punës në KKZHE, duke marrë parasysh ndikimin negativ të 

pandemisë COVID19 rreth zhvillimit të aktiviteteve dhe largimin e disa 

operatorëve për shkak të vështirësive financiare.  

 

2. Subjektet operative në KKZHE 

 

Gjatë vitit 2021 në KKZHE kanë operuar këto organizata: 

 Oda Ekonomike e Kosovës 

 Autostrada Biennale  

 Dokufest 

 Roma Versitas Kosova 

 Kfos 

 ECD Environment & Community Development  

 Klubi Kulturor Medial “Xhevdet Krasniqi”  

 Këshilli për Trashëgimi Kulturore i Qendrës Historike të Prizrenit 

 

 

 

Përshkrimi i punëve me operatorët ne KKZHE: 



 

 

OJQ ,,Dokufest’’ – Sikurse edhe viteve të tjera, edhe në vitin 2021 

menaxhmenti i KKZHE-së i ka përkrahur me hapësira shtesë sipas kërkesës së tyre 

për mbajtjen e festivalit të filmit dokumentar ,,DokuFest’’. 

 

OJQ ,,Environment & Community Development’’ – Me datë 12.08.2021 

kemi pranuar email nga operatori në fjalë, se për shkak te situatës së krijuar nga 

pandemia dhe suspendimit të projekteve jenë të  shtyrë që ta lirojnë zyrën. 

 

OJQ ,,Autostrada Biennale’’ – Me datë 08.10.2022 kemi pranuar email se 

janë bartur me zyrë në hapësirat e ITP Prizren dhe nuk kanë nevojë më për zyrë 

në KKZHE.   

 

OJQ Klubi Kulturor Medial “Xhevdet Krasniqi” – Me datë 30.03.2021 na 

kanë njoftuar si në vijim: ,,Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, dhe 

kushteve ekonomike, jemi të shtrënguar që ta ndërpresim kontratën për 

shfrytëzimin e lokalit me qira në ambientet e Qendrës “Evropa”. Jemi të detyruar 

që ta ndërmarrim këtë hap për shkak të mungesës së mjeteve materiale’’   

 

Këshilli për Trashëgimi Kulturore i Qendrës Historike të Prizrenit – AZhR 

Jug mbulon shpenzimet e rrymës, ujit dhe kanalizimit. 



 

3. Të arriturat 

 

 Kemi përgatitur projekte për aplikim në skema të ndryshme të grandeve 

vendore dhe ndërkombëtare me fokus në ngritjen e kapaciteteve të të 

rinjve dhe të zyrtarëve komunal 

 Takime pune me kryetar, nënkryetar dhe drejtor komunash të rajonit jugor 

 Organizimi i sesioneve informuese për aplikim në skema të granteve 

vendore dhe ndërkombëtare 

 Asistim i të rinjve, shoqërisë civile dhe sektorit privat për zhvillimin e 

projekteve sa më cilësore 

 Implementimi i projektit ,,Të flasim dhe të punojmë për Zhvillim-Socio 

Ekonomik Rajonal të Balancuar’’, përkrahur nga MZHR 

 Mbajtja e konferencës mbi rolin e gruas në ndërmarrësi dhe në zhvillimin 

e sektorit privat, projekt i përkrahur nga Ambasada Kanadeze për Kroaci 

dhe Kosovë 

 Hartimi i projekteve kapitale për aplikim në MZHR, për komuna 

 

 Përkrahje e operatorëve në mbajtjen e aktiviteteve 

 

 Funksionalizimi i Qendrës së Menqur Informuese për Turist (STIC) 

 

 

 

 



 

 

4. Dukshmëria dhe Mirëmbajtja 

 Promovimi i aktiviteteve të KKZHE-së përmes rrjetit social Facebook. 

 Ndërrimi i 65 karrigeve të dëmtuara në plato. 

 Riparime brenda hapësirave në KKZHE.  

 

 

 

5. Raporti financiar 

 

   

0 Të hyrat nga qiratë 10941.01 

1 Shpenzimet ( shpenzimet per paga, shpenzimet operative etj) 
13284.45 

 

2 Të mbetura (gjendja me 31.12.2020) -2343.44 
   

 

Llogari të arkëtuara për projektin KKZHE gjithsej janë 37855.22 Euro. 

 

Shënim: Duke u bazuar në ,,Termat e Referencës’’ për menaxhimin e KKZHE-së, ku 

precizohet përgjegjësia e AZHR Jug për menaxhimin e KKZHE-së, deri në fund të muajit 

shtator 2021, si dhe bazuar në problemet financiare të shkaktuara nga Pandemia, AZHR 

Jug propozon që menaxhimi i KKZHE-së t’i kthehet Komunës së Prizrenit. 
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Akronimet 
KTKQHPz Këshilli për Trashëgimi Kulturore e Qendrës Historike të Prizrenit 
KTK  Këshilli për Trashëgimi Kulturore 
QHPz  Qendra Historike e Prizrenit 
DUPH  Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikmit Hapësinor 
QRTK  Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore 
MKRS  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 
MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikmit Hpaësinor 
LQHPz  Ligji nr. 04/l-066 për Qendrën Historike të Prizrenit 
OSBE  Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë   
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ky raport është hartuar nga Këshilli për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit dhe reflekton punën 

dhe angazhimin e KTK-së nga Shtator 2021-Qershor 2022. Raporti ka për qëllim informimin e Asamblesë Komunale të 

Prizrenit. Përmbledhja mund të shërbejë komunës së Prizrenit për të informuar për zhvillimet, sfidat brenda QHPz dhe 

punën e KTK-së.  Raporti mund të përdoret vetëm nga ana e komunës së Prizrenit dhe nuk mund të shërbejë për 

qëllime tjera.  
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1. Hyrja 
Ligji nr. 04/L-066 Për Qendrën Historike Të Prizrenit ka për qëllim përcaktimin e rregullave për 

mbrojtjen, administrimin dhe zhvillimin bashkëkohorë të qëndrueshëm të Qendrës Historike të 

Prizrenit si pronë e trashëgimisë kulturore dhe historike në mbrojtje të përhershme dhe të klasifikuar 

si Zonë e veçantë e mbrojtur me vlera të interesit lokal, shtetëror dhe ndërkombëtar.  Administrimi i 

Qendrës së mbrojtur historike të Prizrenit bëhet sipas Ligjit zhvillohet duke u bazuar në parimet e 

përgjithshme: mbrojtja, ruajtja, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e karakteristikave tradicionale historike 

urbane të Qendrës së mbrojtur historike të Prizrenit bëhet sipas parametrave të elaboruar në nenet 

5,6,7 dhe 8 në planin e konservimit, pjesë integrale e këtij ligji.  

Sipas nenit 14 të këtij parshihet themelimi i KTK nga Komuna e Prizrenit, i cili tani më është themeluar 

dhe i ka 7 anëtarë: tre (3)anëtarë janë nga shoqëria civile, një (1) anëtar nga Bashkësia Islame; një (1) 

anëtar nga Kisha Ortodokse Serbe, (1) anëtar nga Komuna e Prizrenit dhe një (1) anëtar nga Kisha 

Katolike. Ky është mandati i tretë i KTK-së dhe ka filluar punën prej datës 13 shator 2019. Në këtë 

përmbledhje do të reflektohet puna dhe angazhimi i KTK-së që nga Shtator 2021-Qershor 2022. Raporti 

do të pasqyrojë numrin e rasteve të shqyrtuara për cdo muaj, numrin e rasteve në total, bashkëpunimi 

ndër-institucional, numri i rasteve për të objekteve të mbrojtura, numri i rrënimeve, reagimet, 

konsultimet shtesë, puna gjatë pandemisë dhe kërkesat për të ardhmen. 

 

2. Përmbledhja e Punës 

2.1. Puna gjatë periudhës Shtator 2021 – Qershor 2022 

Në grafikonin më lartë paraqiten mbjeldhjet e mbajtura nga muaji shtator 2021 deri tek muaji qershor 

2022. Siç shihet në statistika, numri mesatar I mbledhjeve të mbajtura për muaj është gjashtë (5), 

ndërsa totali i mbledhjeve të mbajtura deri më tani janë katërdhjetë e tetë (49) mbledhje. Kjo 

nënkupton që në një javë janë mbajtur 1 deri në 2 mbledhje me raste të caktuara deri në 3 mbledhje 

në javë. Përmbajtja e mbledhjeve jo gjithmonë ka qenë e koncentruar në lëndë të pranuara, por edhe 

për avancimin e Këshillit në procese të mëtutjeshme, në krijimin dhe plotësimin e Databazës së 

lëndëve, në krijimin dhe plotësimin e databases së terrenit, në mbledhjet të cilat janë mbajtur për 

rishikimin e vendimeve dhe rikapitulimin e lëndëve. Po ashtu në kuadër të mbledhjeve të mbajtura janë 

edhe takimet të cilat janë bërë me qëllim të daljes në terren për vlerësimin apo evaluimin e lëndëve të 

dorëzuara në Këshill. Po ashtu në këtë numër të mbledhjeve hynë edhe takimet të cilat I kemi pasur 

me institucione relevante dhe përgjegjëse të trashëgimisë, institucioneve të tjera të cilat janë të qasura 

në ndërtime, institucione tjera relevante të cilat kanë qenë pjesë e ndonjë procedure të lëndëve të 

aplikuara, mbledhjet apo takimet me organizata të ndryshme në të cilat Këshilli ka qenë I ftuar si palë 

punuese apo edhe vetëm si pjesë e grupit. Duhet cekur që pjesë e takimeve kanë qenë edhe palët apo 

aplikuesit të cilët me kërkesën tonë apo edhe me vet kërkesën e tyre kan mbajtur konsultime shtesë 

dhe janë sqaruar mendimet dhe vendimet në mënyrë më të hollësishme. 

Më lartë në grafikon paraqiten aplikimet e lëndëve të cilat janë bërë në Këshillin e Trashëgimisë 

Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit. Siç shihet ne grafikon numri I përgjithshëm I aplikimeve 

është 38, ku me përgjigje PO janë 21 lëndë, me përgjigje JO janë 8 lëndë, nuk shqyrëtohen është 0 

lëndë dhe me kthim të lëndëve për Plotësim janë 9 lëndë. Kjo nënkupton që në muaj janë lëshuar pesë 

(5) deri në gjashtë (6) lëndë me përgjigje të caktuara të marra nga KTKQHPz. Këtu bëjnë pjesë jo vetëm 
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kërkesa apo aplikime nga persona fizik por edhe nga institucione dhe organizata të ndryshme të cilat 

kanë qenë ti inkuadruara në Qendrën Historike të Prizrenit. Me përqindje më të lartë shohim se janë 

lëndët të lëshuara me përgjigje positive pra me PO ti cilat janë parë të arsyeshme dhe të cilat kanë 

respektuar rregulloret dhe ligjet e QHPz-së. Po ashtu me numër të afërt të përgjigjeve positive janë 

edhe ato të cilat nuk i’u është dhënë pëlqimi nga ana e Këshillit, sepse KTK ka vlerësuar se ato nuk i 

përmbushin rregullat dhe nuk janë në kontekst me ligjin e QHPz. Me përqindje më të ulët janë edhe 

përgjigjet e kthyera për Konsultime shtesë të cilat nuk rrefuzohen por se Këshillin e sheh të arsyeshme 

të ketë takime për sqarimin e lëndëve përkatëse. Në këtë grup janë edhe përgjigjet të cilat janë kthyer 

për Plotësim, të cilat qëllimin kryesor e kan mos rrefuzimin e lëndës por Aplikuesi të dorzojë dokumente 

shtesë për plotësimin e përmbushur të lëndës së dorëzuar. 

Në grafikonin më lartë paraqiten të gjitha lëndët të ndarë në muaj. Gjithsej I kemi 38 lëndë duke I ndarë 

në muaj: 

o Shtator 2021 janë – 5 PO, 1 JO dhe 2 Plotësim; 

o Tetor 2021 janë – 2 PO; 

o Nëntor 2021 janë – 2 PO; 

o Dhjetor 2021 janë – 3 JO; 

o Janar 2022 janë – 1 PO dhe 2 Plotësim; 

o Shkurt 2022 janë – 5 PO, 1 JO dhe 2 Plotësim; 

o Mars 2022 janë – 2 PO dhe, 2 JO dhe 2 Plotësim; 

o Prill 2022 janë – 1 PO dhe 1 Plotësim; 

o Maj 2022 janë: 2 PO dhe 1 JO; 

o Qershor 2022 janë: 1 PO; 

 

Sipas statistikave numri më I madh I lëndëve të shqyrtuara është në muajin Shtator 2021 dhe Shkurt 

2022 ku gjithësej kemi 8 lëndë.  

Duke e shikuar grafikonin më lartë vërejmë se fluku më I madh i lëndëve të dorëzuara dhe përgjigjeve 

të dala nga Këshilli është muaji Gusht i vitit 2021 dhe Shkurt i vitit 2022. Duke vazhduar me muajin Mars 

dhe Prill ku numri zvogëlohet dhe e cila vazhdon të ulet tek muaji Qershor. Këshilli ka pranuar dhe ka 

vazhduar me mbledhjet të cilat janë mbajtur online dhe ka lëshuar rekomandime me përgjigje 

përkatëse. Pas pandemisë kur masat filluan të zvogëlohen vërehet shtimi i flukut të lëndëve dhe kthimi 

i tyre në normalitet. Sipas statisktikave të paraqitura vërejmë që në: 

o Shtator 2021 kemi 8 lëndë 

o Tetor 2021 kemi 2 lëndë 

o Nëntor 2021 kemi 2 lëndë 

o Dhjetor 2021 kemi 3 lëndë 

o Janar 2022 kemi 3 lëndë 

o Shkurt 2022 kemi 8 lëndë 

o Mars 2022 kemi 6 lëndë 

o Prill 2022 kemi 2 lëndë 

o Maj 2022 kemi 3 lëndë dhe 

o Qershor 2022 kemi 1 lëndë 
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3. Rrënimet/Demolimet brenda QHPz 
Gjatë periudhës raportuese, fatkeqsisht është rrënuar një ndërtesë pa pëlqim të KTK-së por me leje të 

lëshuar nga drejtoria e urbanizmit dhe planifikimit hapësinor. Duhet theksuar se veprimi i tillë paraqet 

shkelje ligjore - LIGJI Nr. 04/L-066.  

4. Shqyrtimi i kërkesave për intervenime në objekte sakrale  
Brenda periudhës raportuese është shqyrtuar kërkesën për rrethoja të Kishës Ortodokse -  Shën 

Nikollës (Kisha e Rajkos), e ndodhur brenda oborrit të shkollës fillore “Lidhja e Prizrenit” ku është 

rekomanduar për pëlqim. 

5. Konsultimet shtesë  
Duke u bazuar në kërkesën e aplikuesit Vitor Gjeraj për konsultime shtesë është organizuar takimi në 

bazë të Nenit 17 të Ligjit për Qendrën Historike të Prizrenit për Konsultime Shtesë, ku KTK-ja ka ftuar 

përfaqësues nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Qendra Rajonale për Trashëgimi 

Kulturore. Takimi është organizuar në dy pjesë, pjesa e vizitës në terren dhe e diskutimit mes 

përfaqësuesve të ftuar në takim.  

Fillimisht rasti është vizituar në terren me qëllim të observimit të gjendjes aktuale dhe diskutimit të 

kërkesës së aplikuesit. Aplikuesi ka sqaruar në mënyrë detale projektin dhe ka kërkuar që pika zero e 

ndërtesës të llogaritet nga rruga. 

Pas vizitës në terren takimi ka vazhduar në zyret e KTK-së ku është diskutuar projekti (B+P+1) dhe 

kërkesa e aplikuesit që pika zero e ndërtesës të llogaritet nga rruga. Duke pasur parasysh që parcela 

09244-0 nuk ndodhet në një terren të rafshët dhe që ka një disnivel disa metërsh, një gjë e tillë do të 

ishte në kundërshtim me parimet dhe parametrat që rrjedhin nga ligji aktual për Qendrën Historike të 

Prizrenit gjë që nënkupton që ndërtesa në fjalë do të tejkalonte lartësinë 6.5m (lartësi e lejuar për atë 

nën-zonë). Duhet theksuar se aplikuesi planifikon që ndërtesën të largohej 8 metra nga rruga dhe këtë 

hapësirë hyrëse të shfrytëzojë për parkim dhe oborr. 

Duke pasur parasysh parimet dhe parametrat që rrjedhin nga LIGJI Nr. 04/L-066 PËR QENDRËN 

HISTORIKE TË PRIZRENIT dhe Planin e Konzervimit, kërkesa e tillë nuk mund të aprovohet dhe duhet që 

pika zero (O) e ndërtesës të jetë në pikën më të ulët të terrenit, respektivisht sipas matjeve gjeodezike 

në pikën 470.00. Për më tepër aplikuesi duhet të përmbahet rekomandimeve të organeve përgjegjëse. 

 

6. Bashkëpunimi ndër-institucional 
Me datë 17.11.2021 Prezentohen dy projektet e revitalizimit të rrugës Marin Barleti dhe Kinemasë 

Lumbardhinë Prizren. Pas një procesi gjithëpërfshirës gjatë hartimit të projekteve ideore për 

revitalizimin e rrugës Marin Barleti dhe Kinemasë Lumbardhi në Prizren, ku janë përfshirë të gjitha 

nstitucionet përgjegjëse në nivel qëndror dhe me një përfshirje të gjerë të komunitetit lokal, këto dy 

projekte si përfituese të fondeve IPA II, të Bashkimit Evropian, kanë vazhduar me fazën e hartimit të 

projekteve zbatuese, nga kompania italiane ArssProgetti. Projektet ideore dhe ato zbatuese u 

prezantuan sot para partnerëve kryesor, ndërsa janë në fazën e përfundimit dhe gjatë vitit të ardhshëm 

pritet fillimi i zbatimit te tyre. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore përmes revitalizimit të aseteve dhe 

rikthimit për shfrytëzim nga komuniteti lokal, do të mundësoj shndërrimin e saj në potencial për 

zhvillim ekonomik.  
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KTK sikur  edhe më herët ka vazhduar me bashkëpunimin të mirëfilltë ndërinstitucional. Brenda kësaj 

periudhe ka marrë pjesë në takime të organizuara për lokalitetin arkeologjik në Sheshin e Lidhjes së 

Prizrenit, organizuar ng aMKRS dhe UN-Habitat.  

Për më tepër janë mbajtur edhe 2 takime të organizuara nga OSBE. E para ka pasur qëllim vlerësimin e 

progresit në zbatimin e dy projekteve madhore - Plani i Menaxhimit për Qendrën Historike të Prizrenit 

dhe themelimi i Zyrës së Qendrës Historike të Prizrenit ku është synuar të arrihet një marrëveshje për 

hapat e mëtejshëm drejt zbatimit me sukses të tyre. Me 31 mars është mbledhur Këshilli i Trashëgimisë 

Kulturore dhe ka merrë pjesë në Tryezën e rrumbullakët 

Ngjarja ka synuar që bashku përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe 

Infrastrukturës, Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kryetarin dhe Nënkryetarin e Komunës së 

Prizrenit, drejtorinë komunale të urbanizmit dhe planifikim hapësinor të Prizrenit, drejtorin e Qendrës 

Rajonale për Trashëgimi Kulturore, kryesuesen e Këshillit për Qendrën Historike të Prizrenit dhe 

përfaqësues të Rrjetit të Organizatave Kulturore të Prizrenit. 

Qëllimi i kësaj tryeze është vlerësimi i progresit në zbatimin e dy projekteve madhore - Plani i 

Menaxhimit për Qendrën Historike të Prizrenit dhe themelimi i Zyrës së Qendrës Historike të Prizrenit. 

Me anë të këtij takimi synohet të arrihet një marrëveshje për hapat e mëtejshëm drejt zbatimit me 

sukses të tyre. 

Takimi I dytë ka pasur qëllim që të vlerësojë progresin e arritur në zbatimin e planit të punës për të cilin 

është rënë dakord gjatë tryezës së rrumbullakët të mbajtur më 8 prill 2022, si dhe të diskutohen hapat 

e mëtejshëm për zbatimin e suksesshëm të Planit të Menaxhimit. Në këtë takim është vendosur që të 

formohet Komision Mbikëqyrës për Zbatimin e Planit të menaxhimit për Qendrën Historike të Prizrenit 

me përbërje: 

Komisioni rekomandohet të ketë përbërje nga: 

1. Ministria e Kulturës, Rinisë e Sportit (MKRS), 

2. Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore (KKTK), 

3. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), 

4. Komuna e Prizrenit, 
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5. Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore Prizren (QRTK PZ), 

6. Këshilli për Trashëgiminë Kulturore për QHP (KTK) dhe 

7. Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren (RrOK). 

Me 13 dhjetor është mbledhur Këshilli i Trashëgimisë Kulturore me kuorum të plotë të anëtarëve dhe 

duke qenë që Kisha Katolike është pronar i shumë monumenteve brenda QHPZ-it, patëm kënaqësi të 

takojmë Z.Don Shani në zyret e KK për të diskutuar gjendjen e ndërtesave që janë të mbrojtura brenda 

QHPZ dhe sfidat që ballafaqohet Kisha Katolike për mbrojtje të këtyre aseteve. Ndër tjera diskutuam 

edhe fillimin e aplikimit të masave parandaluese/lehtësuese me qëllim të mbrojtjes së aseteve të 

Trashëgimisë Kulturore nga fatkeqësitë e ndryshme. 

 
Me 13 dhjetor është mbledhur Këshilli i Trashëgimisë Kulturore me kuorum të plotë të anëtarëve dhe 

duke qenë që Bashkësia Islame është pronar i shumë monumenteve brenda QHPZ-it, patëm kënaqësi 

të takojmë Z.Orhan Bislimaj në zyret e KBI për të diskutuar gjendjen e ndërtesave që janë të mbrojtura 

brenda QHPZ dhe sfidat që ballafaqohet Bashkësia Islame për mbrojtje të këtyre aseteve. Ndër tjera 

diskutuam edhe fillimin e aplikimit të masave parandaluese/lehtësuese me qëllim të mbrojtjes së 

aseteve të Trashëgimisë Kulturore nga fatkeqësitë e ndryshme. Kryeimami Bislimaj i falënderoi shumë 

për vizitën dhe interesimin e tyre. Ai shprehu shqetësimin për gjendjen jo të mirë të disa xhamive, siç 

janë: 

• Xhamia e Gazi Mehmet Pashës (Bajraklia), e cila është duke u dëmtuar përditë e më shumë; 

• Xhamia e ‘Suzi Zerrinit’, përfshirë objektin e bibliotekës që vazhdon të mbetet i uzurpuar 

fatkeqësisht 

• me miratim të Gjykatës; 

• Minareja e xhamisë ‘Iljaz Kuka’ e cila është në prag të shembjes; 

• Xhamia ‘Mesxhdi’ që është në gjendje shumë të keqe fizike me minaren që është 

shtrembëruar; 

• Xhamia Muderris Ali efendiut etj. 
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Po ashtu, kryeimami e ngriti si shqetësim edhe gjendjen jo të mirë fizke të Hamamit Gazi Mehmet Pasha 

dhe oborrit të tij. Takimi mbaroi me premtimin se duhet bashkëpunim akoma më i ngusht për ruajtjen 

dhe mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore.  

Takimet vazhduan edhe me përfaqësues të Kishës Ortodokse. 

 

 

 
Me 15 janar është ftuar Këshilli i Trashëgimisë Kulturore në filmat dokumentar nga Benyamin 

Menekshe tëmbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Mungesa e informacionit është 

signifakt real mbi krijimin e paragjykimeve dhe sterotipeve mbi një shtresë të caktuar. Kultura, gjuha e 

tradita përcaktojnë një komunitet, një ndër ta janë edhe romët me kulturën, muzikën e tyre vetëm e 

përthakon një trashëgimi të lashtë kulturore. Promovimi e dokumentimi i kësaj kulture, në mënyrë 

flagrane ka nevojë të promovohet më shumë sidomos tek pjestarët jo-rom. Duke promovuar, ruajtur e 

dokumentuar kulturën, projekti do të përgjigjet në pjesën e përmismit të diapazanit kulturor tek një 

shtresë e komunitetit të caktuar me anë të filamve dokumentarë të pëpunuar nga regjisori autodidact 

i komunitetit rom z.Benjamin Menekshe. Filmat dokumentar janë nocion adekuat të cilët përfaqësojnë 

romët dhe kulturën e tyre. Shfaqja e filmave u pasua me një panel të profesionistëve, përfaqësues të 

instucioneve dhe akterëve relevant dhe përfshirjen e publikut mbi diskutimin e publikut. 

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Vendeve të Kujtesës, me datë 19 prill, 

2022, 

Këshilli i Trashëgimisë Kulturore dhe ka marrë pjesë në forumZFD programi në Kosovë ku hap foto-

ekspozitën 

dhe organizon debatin të titulluar ‘Kosova – trashëgimia e kujtesës’, në Hamamin ‘Gazi Mehmet Pasha’, 

Prizren. Fotografitë janë realizuar nga Korab Krasniqi dhe janë pjesë e foto-monografisë ‘Trashëgimia e 
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Kujtesës në Kosovë: Konteksti i përgjithshëm’ që është botuar në bashkëpunim ndërmjet forumZFD 

program në Kosovë dhe Integra, e që shpërfaqë një peizazh të gjerë e të përgjithshëm në kulturës 

materiale të mbamendjes në Kosovë. 

Ekspozita shqyrton njëzet e pesë vende të kujtesës, nga to; dy tyrbe/teqe, dy xhami, dy kisha/manastire 

ortodokse dhe dy kisha katolike, dy sahat-kulla, tre monumente socialiste, dy komplekse memorialë, 

dy hapësira të kujtesës për vitet 1990 (rezistencën paqësore dhe sistemin paralel të shtetit), dy vende 

të kujtesës që materializojnë narrativin për Betejën e Kosovës, dy muze (iniciativa private dhe publike), 

dy monumente nga lufta e fundit, një hapësirë arkeologjike dhe një memorial-përfaqësim dedikuar 

kontributit të grave në historinë e fundit të Kosovës. Debati ‘Kosova – trashëgimia e kujtesës’ sjell së 

bashku të ftuar profesionistë nga Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore, Prizren, Këshilli për 

Trashëgiminë Kulturore i Qendrës Historike, Prizren, Shoqëria Civile, Universiteti i Prishtinës, Instituti 

Arkeologjik i Kosovës, etj. për të diskutuar mbi politikat dhe praktikat e kujtesës në Kosovë, 

trashëgiminë kulturore – çfarë është dhe si lexohet, sfidat në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe 

vizioni afat mesëm dhe afatgjatë për trashëgiminë kulturore në Kosovë. 

Të shtunën me 12 mars është realizuar një aksion vullnetar për largimin e mbeturinave në lokacionin 

ku ndodhet një objekt i vjetër, që sipas arkeologëve, i përket antikitetit në &quot; Sheshin e 

Lidhjes&quot; në Prizren.Në fillim të vitit 2016, në & quot; Sheshin e Lidhjes&quot; në Prizren, ishte 

zbuluar një objekt i vjetër, që sipas arkeologëve I përket kohës së antikitetit. Por, pas gërmimeve 

fillestare, nuk është ndërmarrë më pas asnjë veprim nga organet përkatëse. Si pasojë e mungesës së 

mirëmbajtjes, ky lokacion ishte mbushur përplot me mbeturina. Duke parë gjendjen e rëndë të këtij 

lokaliteti, Këshilli për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, ka reaguar disa herë, por 

asgjë nuk është ndërmarrë nga kompetentët për mirëmbajtje, andaj sot kemi ndërmarrë këtë aksion 

vullnetar për largimin e mbeturinave, ndërsa në vendngjarje kishin dalur edhe punëtorë të KRMM 

&quot; Ekoregjioni&quot;. Ndërkaq institcucionet duhet që urgjentisht të veprojnë në mirëmbajtjen e 

këtij lokaliteti të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore që ka qyteti i Prizrenit. 
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7. Reagimet  
Duke qenë që gjendja brenda QHPz nuk është e kënaqshme, KTK gjatë periudhës raportuese ka 

reaguar si në vijim: 

Më 04.02.2022 KTK gjatë monitorimit ka vërejtur se një ndërtesë në QHPz ka vazhduar punimet pa leje. 

Në ndërkohë gjatë vizitës është vërejtur që punimet janë ndaluar nga organet kompetente.  

 

 

Me 6 prill është mbledhur Këshilli i Trashëgimisë Kulturore dhe ka monitoruar Qendrën Historike të 

Prizrenit. Duke pasur parasysh situatën kautike të krijuar në Qendrën Historike të Prizrenit përmes 

reagimit KTK-ja ka shprehur shqetësimin. Duke u bazuar në LIGJIN Nr. 04/L-066 PËR QENDRËN 

HISTORIKE TË PRIZRENIT dhe Neni 6 pika 1.2. vendosja e kiosqeve, tezgave, tavolinave dhe elementeve 

tjera montazhe, parkingjeve ose të ngjashme që do të pengonte vizurat dhe qasje të lirshme në 

monument si dhe vendosja e kontejnerëve dhe shportave tjera për mbeturina para dhe në afërsi të 

monumentit; në dispozita që dalin nga ky ligj dhe në Plan të Konzervimit dhe pengesës për lëvizje të 

lirë të qytetarëve, Këshilli për Trashëgimi Kulturore për Qendrën Historike të Prizrenit shpreh 

shqetësimin ndaj bllokimit të vizurave të qytetit me elemente montazhe tek tek pronarët e shtëpive 

dhe bizneseve brenda QHPz. 
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Me 15 prill duke pasur parasysh situatën kautike të krijuar në Qendrën Historike të Prizrenit përmes 

reagimit ka theksuar se Plani i Konzervimit parasheh që Qendra Historike e Prizrenit (QHPz) të 

promovohet si zonë për këmbësorë. Për më tepër duke konsideruar gjendjen aktuale të krijuar (nën-

zonën I, II dhe III) ku shumica e pronarëve të bizneseve, përfaqësues të institucioneve, organizatave etj, 

parkohen brenda QHPz, për ne si KTK është shqetësuese sepse reflekton uzurpim të trotuareve dhe 

kufizim të lëvizjes së lirë të këmbësorëve. Mendojmë që shëndrrimi i QHPz në vendparkim publik është 

i patolerueshëm dhe i papranueshëm.   

 

 
Me 29 mars është mbledhur Këshilli i Trashëgimisë Kulturore dhe ka përpiluar një reagim për aktivitetet 
brenda Qendrës Historike të Prizrenit. .Duke pasur parasysh situatën kautike të krijuar në Qendrën 
Historike . të Prizrenit KTK-ja ka shprehur shqetësimin dhe ka krkuar që urgjentisht të ndërmirren masa 

te nevojshme.  Duhet të theksohet se Plani i Konzervimit parasheh që Qendra Historike e Prizrenit 
(QHPz) të promovohet si zonë për këmbësorë. Për më tepër duke konsideruar gjendjen aktuale të 

krijuar (nën-zonën I, II dhe III) ku shumica e pronarëve të bizneseve, përfaqësues të institucioneve, 
organizatave etj, parkohen brenda QHPz, për ne si KTK është shqetësuese sepse reflekton uzurpim të 

trotuareve dhe kufizim të lëvizjes së lirë të këmbësorëve. Mendojmë që shëndrrimi i QHPz në 
vendparkim publik është i patolerueshëm dhe i papranueshëm.  Për të shmangur këtë situatë 

rekomandojmë që fillimisht të revokohen të gjitha lejet të lëshuara (nëse posedojnë) deri sa të ofrohet 
zgjidhja afatgjate. Gjithashtu ju rekomandojmë që para se të lëshohet leja për qarkullim duhet të bëni 

analizë paraprake të gjendjes në terren për secilin aplikues.  Harta (Plani i Konzervimit) në vazhdim 
potencon se qarkullimi i automjeteve motorike (me të kuqe) është i ndaluar në zonën e Shadërvanit 

dhe jep alternativa të qarkullimit për banorë, biznese dhe mbledhja e mbeturinave që nënkupton se 
asnjë automjet nuk duhet të qarkullojë në zonën e rezervuar për këmbësorë.  

Duhet të ju përkujtojmë se Neni 12, LIGJI Nr. 04/L-066 PËR QENDRËN HISTORIKE TË PRIZRENIT-Lëvizja 

e automjeteve; Organi kompetent komunal për rregullim të trafikut, harton planin dhe regjimin e 
posaçëm të transportit automobilistik për Qendrën Historike të Prizrenit me qëllim të sigurimit të lëvizjes 
së lehtë dhe të vazhdueshme, duke promovuar mjetet jo-motorike të transportit - që do të thotë se jeni 

përgjegjës për hartim të një Plani të Mobilitetit për QHPZ i cili do të adresojë të gjitha problemet aktuale 

të lartëpërmendura. Po ashtu kërkojmë që të zbatohen rregulloret, vendimet dhe ligjet në fuqi mbi 

aktivitetet brenda QHPz. 1.2. vendosja e kiosqeve, tezgave, tavolinave dhe elementeve tjera montazhe, 
parkingjeve ose të ngjashme që do të pengonte vizurat dhe qasje të lirshme në monument si dhe 

vendosja e kontejnerëve dhe shportave tjera për mbeturina para dhe në afërsi të monumentit; 
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Duke u bazuar në Nenin 6 të LIGJIT Nr. 04/L-066 

PËR QENDRËN HISTORIKE TË PRIZRENIT, paragrafi 1 

aktivitetet e kufizuara, pika 1.2. vendosja e 

kiosqeve, tezgave, tavolinave dhe elementeve tjera 

montazhe, parkingjeve ose të ngjashme që do të 

pengonte vizurat dhe qasje të lirshme në monument 

si dhe vendosja e kontejnerëve dhe shportave tjera 

për mbeturina para dhe në afërsi të monumentit; 

konsiderojmë se vendosja e tezgave në Zonën 

Historike (të shpërndarë në gjithë hapësirën e 

QHPZ) në mënyrë jo të planifikuar ku jo vetëm që 

pengon qarkullimin e lirë por edhe dëmton imazhin 

e Qendrës si Zonë e Veçantë të Mbrojtur me vlera 

arkitektoniko-historike.  

Rekomandohet që të ndalohet shitja e çdo lloj 

produkti në hapësira publike dhe si zgjidhje të 

ofrohet hapësirë jashtë Qendrës Historike të 

Prizrenit.  

Prandaj, ne si KTK duke konsideruar gjendjen 

kaotike në QHPZ kërkojmë nga JU që të konsideroni 

rekomandimet të lartëcekura dhe sa më parë të 

ndërmerrni hapa drejt zgjidhjes së problemit që ballafaqohet me vite të tëra QHPz. 

 

8. Sfidat  
Duhet theksuar se KTK-ja gjatë kësaj periudhe është ballafaquar me sfida rreth pagesës.  

KTKQHPz prej vitit 2016 është paguar nga ana e Komunës së Prizrenit me një shumë prej 300-euro (275 

neto) mesatarisht për 6 mbledhje në muaj (50euro/mbledhje). Gjatë këtyre viteve KTK ka mbajtuar 

takime aq sa ka qenë e nevojshme, ndonjëherë mbi 10 takime në muaj. Kjo mënyrë e punës ka vazhduar 

deri në Janar të vitit 2022 kur anëtarët janë paguar vetëm për 3 mbledhje edhe pse kishim mbajtur 4. 

KTK-ja përmes përfaqësueses nga Komuna e Prizrenit (Zj.Igbala Rama) është munduar të kuptojë pse 

ka ndodhur një gjë e tillë, nga zyra e personelit është thënë që është bërë një gabim dhe do të 

kompenzohemi në mujain e ardhshëm. 

Sidoqoftë, gjatë muajit shkurt 2022 numri i aplikacioneve brenda QHPz është rritur gjë që është 

reflektuar edhe në punën e KTK-së. Prandaj gjatë shkurtit të gjitha obligimet janë përmbledhur në 6 

mbledhje dhe në fund të muajit çdo anëtar është kompenzuar me 50 euro. Duhet theksuar se KTK nuk 

është paralajmëruar paraprakisht me shkrim, nuk kemi ditur se për çka bëhet fjalë dhe pse është bërë 

ky ndyshim i papritur. Përsëri zyra e personelit ka kontaktuar përfaqësuesen nga komuna dhe është 

thënë që sipas rregullores KTK-ja duhet të kompenzohet vetëm 50 euro/muaj dhe deri më tani është 

bërë gabim që anëtarët janë paguar me nga 300 euro. 

Me datën 21 shkurt 2022 jemi drejtuar tek zyra e kyetarit për të informuar Z.Totaj për këtë çështje por 

nuk arritëm të marrim ndonjë përgjegje. Pastaj kemi vazhduar takimet me nënkrzetarin Z. Kujtim Gashi 

dhe Zj. Antigona Bytyqi.  
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KTK përkundër mungesës së pagesës ka vazhduar të përgjigjet aplikacioneve deri në fund të muajit Maj 

2022 ku numri i takimeve në muaj ka shkaur deri më 8. Duke qenë që nga ana e komunës së Prizrenit 

është theksuar se asgjë nuk mund të bëhet dhe se vetëm 1 mbledhje maksimum në muaj, atëherë 

perkundër vullnetit të KTK numri i takimeve është reduktuar në një (1) takim në muaj. 

Dëshiromë të theksojmë që përkundër angazhimit dhe vullnetit për punë, mos informimi në mënyrë 

zyrtare nuk ka qenë motivues për më tepër ka qenë ofendues. Prandaj kërkojmë nga JU që të adresoni 

këtë çështje në mënyrë që edhe NE të përgjigjemi kërkesave të qytetarëve. 

 

9. Administrimi 
Sikurse edhe në periudhën paraprake ka vazhduar mirëmbajtja e databazës së krijuar ku rregjistrohen, 

strukturohen të gjitha kërkesat që vijnë në zyre të KTK.  Është i rëndësishëm sepse ofrohet mundësia 

që puna dhe angazhimi i këtij mandati mund të përcjellet më lehët në mandatet e ardhshme dhe 

njëkohësisht bëhet edhe ruajtja e informative.  

Edhe pse zyra e KTK është pajisur me kondicioner të ri (nga ana e komunës së Prizrenit) pas një kohe 

të shkurtë kondicioneri nuk funksionon dhe gjatë muajve të verës ku temperaturat janë të larta puna 

në zyre vështirësohet tej mase. Disa herë jemi drejtuar zyrtarëve kompetent nëë komunë të Prizrenit  

por shqetësimi nuk është adresuar.  

 

10. Kërkesat për të ardhmen 
Pasi që KTK nuk ka ndonjë buxhet të alokuar kërkohet edhe printimi i hartave të QHPz me nën zonat e 

saj në format A0. Shpresojmë se në afat sa më të shkurtë me perkrahje të Asamblesë Komunale do të 

kompletohet zyra e KTK në mënyrë që suksesi mos të mungojë.  


	Page 1
	Page 2

