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Në bazë të nenit 58h , të Ligjit 03/L-040 për Vetëqeverisjën Komunale Komisioni komunal per 
hartimin e akteve normative jap këtë  
 

 
PROPOZIM PËR MIRATIMIN E PLOTËSIM NDERYSHIMEVE TË RREGULLORËS  

KOMUNALE PËR TARIFAT NGARKESAT DHE GJOBA PËR VITIN 2018 
 
 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë Rregullore caktohet lartësia e tarifave dhe ngarkesave për shërbime nga veprimtaritë 
komunale, që do t’i paguajnë personat fizikë dhe juridikë në emër të: shërbimeve komunale, 
lëshimit të dokumenteve publike, përpilimit të shkresave dhe ofrimit të shërbimeve profesionale 
sipas kërkesës së palëve, apo sipas detyrës zyrtare, lejeve të punës për ushtrimin e 
veprimtarisë tregtare, lejeve për shërbime profesionale, pronësisë së automjeteve motorike, 
përdorimit apo shfrytëzimit të pronës komunale, ngarkesave për ndërtimin dhe rrënimin e 
objekteve, shfrytëzimin e burimeve natyrore, të hyrave nga qiradhënia dhe gjobat komunale - 
gjobat nga trafiku dhe gjobat për shkeljen e rregulloreve komunale. 
 
LARTËSIA E TARIFAVE DHE NGARKESAVE 
 

Neni 2 
 
Lartësia e tarifave dhe ngarkesave që do të paguajnë personat fizikë e juridikë, në emër të 
shërbimeve apo veprimtarive komunale sipas drejtorive, në pajtim me këtë Rregullore, do të  
jenë, si vijon:  

Neni 3 

DREJTORIA PËR ADMINISTRATË 

Tarifat për lëshimin e vërtetimeve dhe dokumenteve zyrtare 
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( i ngarkesave, kompensimeve dhe taksave në shërbime ) 

Euro(ë) 

1 Për pranimin e kërkesës 0.50 

2 Vërtetimi i fotokopjes  1.00 

3 Kërkesë për referencë 2.00 

 
4 Kërkesë për certifikatë të lindjes 1.00 
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5 Kërkesë për certifikatë të martesës 1.00 

6 Kërkesë për certifikatë të vdekjes 1.00 

7 Për aktvdekje (trashëgimia) 2.00 

8 Për regjistrimin në librat speciale të lindjeve, martesave(jashtë Kosovës) 2.00 

9 Për regjistrimin e mëvonshëm te faktit te lindjes (pas afatit 30 ditësh ) 25.00 

10 Regjistrimi i mëvonshëm i vdekjes ( pas afatit 30 ditësh )  50.00 
 

11 Për ndërrimin e emrit personal  50.00 

12 Për korrigjimin e shënimeve në librat amë, 
Nëse ka qenë gabim i Komunës të jetë falas 

5.00 
0.00 

13 Për ceremoninë e lidhjes se martesës 7.00 

14 Për lidhje të martesës jashtë orarit te punës 40.00 

15 Për lidhje të martesës jashtë selisë (zyrave) të komunës 70.00 

16 Për lidhje të martesës, kur njeri bashkëshort është shtetas i huaj 50.00 

17 Për lidhje te martesës me shtetas te huaj (jashtë orarit te punës) 70.00 

18 Për lidhje te martesës me shtetas te huaj jashtë orarit dhe jashtë selisë së 
komunës 

100.00 

19 Për certifikatë të statusit te lirë martesor 2.00 

20 Për deklaratë te bashkësisë familjare . 1.00 

21 Për vërtetimin e shtetësisë 2.00 

22 Për vërtetim të vendbanimit ose vërtetime tjera 1.00 

 
 
 
 

23 Personat e liruar/a nga pagesat në shërbimet e Drejtorisë për Administratë   

23.1 Rastet sociale (dëshmia nga Qendra për Punë Sociale – vlefshmëria e 
kartelës) 

 
 

23.2 Familjarët e Dëshmorëve të luftës (prindërit, bashkëshortet, dhe fëmijët deri 
ne moshën 18 vjeçare), por nëse studiojnë në Universitet deri në moshën 26 
vjet 

 
 

23.3 Invalidët e luftës me shkallë të invaliditetit mbi 10% - 100% (Vendimi nga 
organi kompetent mbi shkallen e invaliditetit) duke i përfshirë edhe 
familjarët, si (prindërit, bashkëshortet, dhe fëmijët deri ne moshën 18 
vjeçare), por nëse studiojnë në Universitet deri në moshën 26 vjet 

 

23.4 Familjaret e viktimave të luftës  

23.5 Personat e hendikepuar dhe ata me nevoja te veçanta me shkallë të 
invaliditetit me mbi 50% 

 

 
23.6 Veteranët e luftës së UÇK-së ( personalisht ).  
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Neni 4 

 
DREJTORIA PËR FINANCA, EKONOMI DHE ZHVILLIM 
 
4.0. Taksa Komunale për ushtrimin e veprimtarive afariste 
 

Komuna është zotuar për të ofruar infrastrukturën publike të nevojshme për krijimin e një 
mjedisi më të mirë për biznes. Furnizim të qëndrueshëm me energji dhe ujë, lidhje të transportit 
për mes rrugëve lokale e regjionale që krijojnë mundësi të mira për zhvillimin e veprimtarive 
afariste  si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik. 
 
4. 1.  Ngarkesat me taksë komunale në biznes 
 

Obligues për taksën në biznes janë të gjitha biznesët dhe organizatat e ndryshme, që 
ushtrojnë veprimtarinë bazë, kanë njësi punuese, dhe janë të shtrira brenda territorit të 
Komunës, që me infrastrukturën e ndërtuar, nga mjetet buxhetore Komunale, mundëson 
kushte normale për zhvillimin e veprimtarisë formale. 
 
4.2. Perioda e ngarkesës dhe afati i pagesës:  

 
Ngarkesa bëhet për një vit kalendarik, me faturë. Faturat do përgatitën deri me 30 mars të çdo 
viti, ndërsa shpërndarja deri të biznesi do të behët deri me 30 prill të vitit të ngarkesës, kurse 
afatet pagesës do te jenë me dy këste: kësti i parë deri me 30 qershor dhe kësti i dytë deri me 
31 dhjetor, të vitit për të cilin behët ngarkesa.  
Çdo biznes do të ngarkohet ne bazë të procesverbalit të inspektorëve komunal dhe do të vlejë 
për të gjitha vitet e operimit deri në ndërprerjen e veprimtarisë.  
 
4.3. Të drejtat dhe obligimet e taksë-paguesit:  
 
4.3.0.. Taksapa-guesi ka të drejtë të bëjë ankesë sipas nenit 5 paragrafi  5.1 dhe 5.2  të kësaj 
rregulloreje, për taksën në biznes, të faturuar, për vitin konkret, në rast së është i pa kënaqur 
me lartësinë e taksës. 
 
4.3.1. Taksapa-guesi në rast së do të ndërprejë ushtrimin e veprimtarisë afariste, përkohësisht 
apo përherë është i obliguar që menjëherë të informoj me shkrim, (kërkesë) Inspektorët 
financiarë në Drejtorinë për Financë, Ekonomi e Zhvillim, në të kundërtën do te mbetet i 
ngarkuar deri ne parashtrimin e kërkesës.  
Taksapaguesi, paraprakisht, obligohet të kryej të gjitha obligimet e pa kryera para se t’i mbyllet 
veprimtaria e biznesit me kërkesën e tij. 
 
4.3.2. Çdo taksapa-gues ka te drejtë të kërkoj vërtetim me shkrim për kryerjen e obligimeve 
komunale për qëllime të ndryshme (vizë për udhëtime jashtë vendi, konkurime në tender, 
ankande publike,etj.). Kërkesa për vërtetim duhet të behet më shkrim dhe kurrsesi nuk mund te 
merret pa i kryer obligimet që i përkasin.  
Vërtetimi nënshkruhet nga Drejtori i DFEZH-së, në mungesë të drejtorit, nga shefi i sektorit. 
(kërkesës duhet bashkangjitur kopja e letërnjoftimit të pronarit dhe dokumenti me numër fiskal). 
 
4.3.3, Drejtoria kompetente përmes komisionit – inspektorëve financiar, pas verifikimit të 
gjendjes, në afatin ligjor, do të shqyrtoj ankesën – kërkesën, dhe do të kthej me shkrim 
përgjigjen. 
 
4.3.4. Taksa-paguesit kanë të drejtë të kërkojnë  marrëveshje me Drejtorinë, për borxhe me të 
vjetra se dy vite me këste, me kusht që për hyrje në marrëveshje të paguaj 20%, të shumës se 
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borxhit total. Drejtoria nëse aprovon marrëveshjen për pagesë me këste, kësti mujor nuk mund 
të jetë më i vogël se 100,00 ë.  Afati maksimal i marrëveshjes është 6 muaj. Mos respektimi i 
marrëveshjes sjell ndërprerjen e saj, dhe taksapaguesi  ballafaqohet më masa ndëshkuese 
sipas kësaj rregulloreje,  neni 5, paragrafi  4,  pika 1, 2, 3, 4 dhe 5. 
 
4.4. Lehtësirat e parapara për biznese  

 
4.4.1. Me qëllim të stimulimit të zhvillimit të bizneseve dhe zgjerimit të tyre Komuna 
parasheh lehtësira në këto raste: 
 
a)  Bizneset prodhuese në vitin e parë afarist lirohen nga tarifat dhe ngarkesat në biznese, 
b)  Bizneset prodhuese me 50 e me tepër punëtorë lirohen nga taksat për biznes  per 5 vite 
c)  Të gjitha bizneset që janë fillestare, (po sa kanë filluar punën), në komunën e Skenderajt, 
     në gjashtë mujorin e parë të afarizmit, lirohen nga tarifat dhe ngarkesat komunale. 
 
4.4.2 Nga taksa komunale, për vitin 2018, lirohen të gjitha bizneset, përveç:   
Kompanitë e Sigurimeve,  
Bankat Komerciale,  
Kompanitë për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike,  
Sherbimet Postare,  
Lojrat e Fatit,  
Bastët Sportive,  
Njësitë – përfaqësitë të ndryshme financiare 
 
4.4.3. Për veprimtaritë e më sipërme, ngarkesa për vitin 2018, bëhet sipas shumës në tabelën 
vijuese:  
 
 

Lista e Bizneseve që propozohen për ngarkesë me taksë komunale vjetore për vitin 2018 
 
Tabela 1 

Nr. 
R. 

O    B    L    I    G    U    E    S    I    T 
(Bizneset sipas veprimtarisë) 

Në euro 

2018 

I VEPRIMTARITË BANKARE DHE SIGURIMET  

1 Bankat dhe Kompanitë e sigurimeve 1500.00 

2 Njësitë bankare   500.00 

3 Njёsitё tjera mikrofinanciare 250.00 

4 Njësitë e kompanive të sigurimeve 250.00 

5 Përfaqësitë e Kompanive të jashtme financiare 250.00 

6 Veprimtaritë tjera financiare  200.00 

   

   
II NDËRMARRJET  PUBLIKE - KONCESIONARE  

1 Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike   (KESKO|KEDS) 2,000.00 

2 Shërbimet Postare                                                        1,500.00 

   

   
II VEPRIMTARITË E REKREACIONIT  

1 Lojërat e fatit 500.00 

2 Veprimtaritë e basteve sportive                                    500.00 
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Në vitin 2018, ngarkesat me taksë komunale do të bëhën për të gjitha bizneset, sipas pasqyrës 
në vijim. (Hjeket teksti) 
 
  
 
Tabela 2 

Nr. 
R. 

O    B    L    I    G    U    E    S    I    T 
(sipas veprimtarisë) 

Shuma ne euro 

2017 2018 

I INDUSTRIA NXJERRËSE   

1  Nxjerrja e qymyrit 2000.00  

2 Industria e materialit ndërtimor 1500.00  

3 Gurëthyesit    700.00  

4 Grumbullimi i rërës dhe zhavorrit për qëllime komerciale  500.00  
II INDUSTRIA USHQIMORE   

5 Prodhimi dhe përpunimi i mishit- Industria e mishit  300.00  

6 Prodhimi dhe përpunimi i mishit të shpezëve dhe peshkut  300.00  

7 Rritja e gjedheve, deleve, shpezëve  200.00  

8 Përpunimi dhe konservimi i pemëve dhe perimeve  300.00  

9 Prodhimi i vajit dhe yndyrave  300.00  

10 Prodhimi i vezëve 200.00  

11 Grumbullimi i qumështit dhe djathit  300.00  

12 Prodhimi dhe grumbullimi i drithërave, kulturave industriale, frutave dhe këpurdhave 300.00  

13 Prodhimi i miellit  300.00  

14 Prodhimi i produkteve të miellit:bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave  300.00  

15 Prodhimi i produkteve tjera të miellit: makaronave, biskotave  300.00  

16 Prodhimi i produkteve tjera ushqimore  300.00  
III PRODHIMET NGA DRURI   

18 Prodhimi i mobileve . 300.00  

19 Prodhimi i vidave,gozhdëve, zinxhirëve dhe bulonave etj 300.00  

20 Prodhimet e zdrukthëtarisë 300.00  

21 Prodhimi i trarëve dërrasave etj:   300.00  

22 Prodhimi i produkteve tjera prej druri  300.00  

23 Prodhimi i produkteve tjera prej metali  300.00  

24 Prodhimi i produkteve tjera prej plastike  300.00  

25 Prodhimi i produkteve nga çimentoja dhe alçija  300.00  

26 Prodhimi i bllokove dhe elementëve tjera prej betoni  300.00  

27 Prodhimi i betonit të gatshëm për ndërtim  300.00  

28 Prodhimi i sapunit, detergjenteve dhe elementeve të sanitarisë 300.00  

29 Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej plastike  300.00  

30 Prodhimet  e lëndës pare të plastikës (Riciklimi) 150.00  

31 Prodhimi i produkteve metalike (dyer, dritare porta metalike etj) 300.00  

32 Prodhimi i produkteve nga tekstili 300.00  
IV NDËRTIMTARIA   

32 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jo banesore 500.00  

33 Vendosja e instalimeve elektrike  200.00  

34 Vendosja e instalimit për ujë, gas dhe ngrohje 200.00  

35 Punime te tjera te instalimeve 200.00  

36 Kompanitë projektuese dhe shërbyese 300.00  

37 Suvatimi me alçi apo me llaç – fasade  200.00  

38 Punët përfundimtare ne ndërtimtari  200.00  

39 Prodhimi i asfaltit  500.00  
V VEPRIMTARITË BANKARE DHE SIGURIMET   

40 Bankat dhe Kompanitë e sigurimeve 1500.00 1500.00 

41 Njësitë bankare   500.00 500.00 
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42 Njёsitё tjera mikrofinanciare 250.00 250.00 

43 Njësitë e kompanive të sigurimeve 250.00 250.00 

44 Përfaqësitë e Kompanive të jashtme financiare 250.00 250.00 

45 Veprimtaritë tjera financiare  200.00 200.00 
VI TREGËTIA ME SHUMICË   

46 Tregtia me shumicë e lëkurës së pa përpunuar 200.00  

47 Tregtia me shumicë e ushqimit pijeve dhe duhanit (depoja ushqimore) 300.00  

48 Tregtia me shumicë e pemëve dhe perimeve 250.00  

49 Tregtia me shumicë e qumështit dhe produkteve të qumështit 250.00  

50 Tregtia me shumicë e vezëve 250.00  

51 Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të mishit 250.00  

52 Tregtia me shumicë e drurit,materialit ndërtimor dhe pajisjeve sanitare (depot e 
materialit ndërtimor) 

 
300.00 

 

53 Tregtia me shumicë e produkteve bujqësore(drithërave,fareve) 200.00  

54 Tregtia me shumicë e makinave dhe mjeteve bujqësore 300.00  

55 Tregtia me shumicë e materialit instalues, artikujve të imët metalik,  pajisjeve të 
ujësjellësit dhe ngrohjes 

250.00  

56 Tregtia me shumicë e makinave të zyrave dhe pajisjeve informatike  (TI) 250.00  

57 Tregtia tjetër me shumicë 200.00  

58 Tregtia me shumicë e produkteve bujqësore (drithërave, fareve dhe ushqimit të 
kafshëve) 

200.00  

59 Tregtia me shumice e naftës dhe e derivateve te naftës 500.00  
VII TREGËTIA ME PAKICË   

60 a)  Tregtia me pakicë e naftës dhe derivateve të saj:   200.00  

b)  Tregtia me pakice e gasit  150.00  

61 Tregtia me pakicë e mjeteve farmaceutike  (barërave - medikamenteve)  200.00  

62 Tregtia me pakicë e stolive (argjendarët) 200.00  

63 Minimarketet 150.00  

64 Tregtia me pakicë e dyqaneve jo të specializuara (DPT) 150.00  

65 Tregtia me pakicë e dyqaneve të specializuara (DPT) 150.00  

66 Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit (mishtore) 150.00  

67 Tregtia me pakicë e pijeve alkoolike 150.00  

68 Tregtia me pakicë e peshkut,gaforreve guacave etj. 150.00  

69 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë e të tualetit 150.00  

70 Tregtia me pakicë e tekstilit 150.00  

71 Tregtia me pakicë e veshjeve (butiqet) 150.00  

72 Tregtia me pakicë e mbathjeve 150.00  

73 Tregtia me pakicë e mobileve 150.00  

74 Tregtia me pakicë e aparateve elektrike shtëpiake 150.00  

75 Tregtia me pakicë e artikujve të imët, ngjyrave dhe qelqit 150.00  

76 Tregtia me pakicë e librave, mallit prej letre dhe mjeteve të shkrimit                                                                                        150.00  

77 Tregtia dhe riparimi i telefonave celular 200.00  

78 Tregtia me pakicë e artikujve të përdorur                               100.00  

79 Tregtia me pakicë në shtange dhe tregje                          100.00  

80 Tregtime pakicë e pjesëve të mjeteve motorike            100.00  

81 Tregtia me pakicë e duhanit (shitës ambulant) 100.00  

82 Veprimtarit tjera me pakice 100.00  
VIII HOTELERIA – RESTORANTET    

83 Hotelet  500.00  

 Restorantet me hapësira për ahengje – dasma e tjera 500.00  

84 Motelet 200.00  

85 Lokalet e natës (diskoteka)   200.00  

86 Restorantet 200.00  

87 Kafeteritë 200.00  

88 Kuzhinat 150.00  

89 Qebaptoret 120.00  

90 Çajtoret 120.00  
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IX TRANSPORTI    

91 Transporti rrugor i udhëtarëve                                                    150.00  

92 Transporti rrugor i mallrave                                                    150.00  

93 Taxi-kompanitë..                                                                          50.00  

94 Kombi-taksi 50.00  

95 Auto-taksi  50.00  

96 Veprimtaritë e agjensioneve të udhëtimit                          100.00  

97 Stacioni i Autobusëve                                                      300.00  

98 Kontrollimi teknik i Automjeteve                                            300.00  

X NDËRMARRJET  PUBLIKE – KONCESIONARE   

99 Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike   (KESKO|KEDS) 2000.00 2000.00 

100 Shërbimet Postare                                                        1500.00 1500.00 

101 Veprimtaritë tjera postare (Telekomunikimi)                          150.00  

102 Ndërmarrjet e pyjeve                                                               150.00  

103 Grumbullimi pastrimi dhe shpërndarja e ujit 300.00  

104 Largimi, trajtimi i mbeturinave  100.00  

105 Pastrimi i rrugëve dhe objekteve 250.00  

106 Pastrimi dhe evitimi i ujerave ndotës 250.00  
XI VEPRIMTARITË PROFESIONALE   

107 Veprimtaritë e ordinancave private                                         200.00  

108 Veprimtaria e noterimit  400.00  

109 Veprimtaria përmbaruese 300.00  

110 Veprimtaritë e avokaturës                                                        200.00  

111 Veprimtaritë e shkollave për shofer                                         200.00  

112 Veprimtaritë tjera profesionale (Laboratorët etj)                     150.00  

113 Teknik i dhëmbëve                                                                  150.00  

114 Arsimi neper kurse profesionale – shkollore, te ndryshme 150.00  

115 Strehimoret e fëmijëve – çerdhet private 150.00  

116 Veprimtaritë tjera profesionale                                                120.00  
XII VEPRIMTARITË BOTUESE DHE MEDIAT   

117 Shtypshkronjat dhe aktivitetet tjera                                         200.00  

118 Shpërndarës i programeve televizive dhe internetit 500.00  

119 Stacionet lokale TV dhe Radio                                             50.00  

120 Veprimtarit tjera Botuese dhe Mediet                                    50.00  
XIII VEPRIMTARITË E REKREACIONIT   

121 Lojërat e fatit 500.00 500.00 

122 Veprimtaritë e basteve sportive                                    500.00 500.00 

123 Stadionet dhe fushat sportive te mbuluara       150.00  

124 Stadionet dhe fushat sportive te pa mbuluara            100.00  

125 Internet kafet  150.00  

126 Lojërat tjera zbavitëse                                           50.00  

127 Pishinat                                                                                    100.00  

128 Fitnes   (lokal me pajisje për ushtrime trupore)                                                                                    50.00  

129 Veprimtaritë tjera te rekreacionit                                            50.00  
XIV ZEJTARIA   

130 Sallonet e ondulimit dhe zbukurimit  150.00  

131 Bukëpjekësit 150.00  

132 Byrektoret 100.00  

133 Vullkanizorët   100.00  

134 Xhamprerëset 50.00  

135 Fotografët- Qendra Digjitale 150.00  

136 Rrobaqepësit 100.00  

137 Gurgdhendës 150.00  

138 Riparimi i automjeteve – auto-servisi 150.00  

139 Riparimi i aparateve elektrike shtëpiake                            150.00  

140 Riparimi i TV dhe radio aparateve                                     50.00  
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141 Riparimi i motor sharrave dhe gjeneratorëve 50.00  

142 Veprimtaritë të tjera zejtare 50.00  
XV VEPRIMTARITË TJERA   

143 Autolarjet  100.00  

144 Parkingjet                                                                             100.00  

145 Tregjet 100.00  

146 Metalgdhendësit 100.00  

147 Mbledhja – depotë e mbeturinave dhe hedhurinave metalike 150.00  

148 Larja dhe pastrimi kimik                                                     50.00  

149 Kiosqet (Shitja e Shtypit)                                                     50.00  

150 Fotokopjet                                                                   50.00  

151 Shumëzimi i çelësave                                                    50.00  

152 Videoklubet   D.J (di-gjej)                                                                        50.00  

153 Qoshqet lëvizëse                                                                    50.00  

154 Agroserat 50.00  

 

Vërejtje:  Me qëllim të ruajtjes së zejeve të vjetra tradicionale, orëndreqës, këpucëtar, farkëtar, teneqe 

 punues, etj. lirohen nga taksa vjetore komunale. 

 

4.4.4.  Të gjitha bizneset të cilat nuk posedojnë çertifikatën e regjistrimit të biznesit dhe numrin 

fiskal do të konsiderohen si ilegale dhe do të veprohet sipas ligjeve dhe rregullave në fuqi. 
  

Neni 5    
 Parashtrimi i ankesës 

 
5.1.  Taksa-paguesi, i pakënaqur me llojin dhe lartësinë e caktuar të tarifës dhe të ngarkesës  
sipas kësaj rregulloreje, përkatësisht me aktin e organit të komunës me të cilin është 
përcaktuar pagesa e obligimit, mund të parashtrojë ankesë në afat prej 30 ditësh nga dita e 
njoftimit për obligim (pranimit të fatures). 
 
5.2. Ankesa i parashtrohet – Drejtorisë përkatëse, e cila e ka përcaktuar shumën e obligimit 
për pagesë në emër të tarifës - ngarkesës. 
 
5.3. Ankesa nuk e shtynë ekzekutimin e Vendimit. 
 
5.4.  Masat ndeshkuese për mos kryerje të obligimeve: 
 
5.4.1. Në rast të mos përfilljes së afatit të pagesës së taksës nga bizneset, sipas kësaj 
Rregulloreje, do të pasojnë vërejtjet e fundit, me afat prej 7 ditësh, mos përfillja e vërejtjeve, do 
të rezultojë me lëshimin e urdhërit për bllokimin e llogarisë rrjedhëse, në bankë, deri në 
përmbushjen e obligimeve. 
5.4.2. Mos për mbushja e obligimit përmes bllokimit të llogarisë, atëherë, do të pasojë  ndalimi 
i zhvillimit të veprimtarisë dhe fillimi i procedurës me përmbarues privat dhe procedurë 
gjyqësore. 
5.4.3.  Fillimin e procedurave  më përmbarues privat dhe procedurë gjyqësore e inicion 
Avokati i Komunës. 
5.4.4.  Ndalimin e zhvillimit të veprimtarisë e bën Drejtoria për Shërbime Publike – Sektori i 
inspektoratit. 
5.4.5.  Për zbatimin e këtij neni në raste të pengimit të kryerjes se detyrës nga zyrtaret 
komunal, kërkohet ndihma nga Policia e Kosovës – Njësia në Skenderaj. 

 
 

Neni 6 
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Taksa komunale për pronësi të automjeteve 

 
6.1.  Banorët dhe subjektet ekonomike, etj. obligohen të paguajnë taksë mbi pronësinë 
e automjetit të vet brenda territorit te Komunës se Skenderajt. 
 
6.2.  Taksa për pronësinë e automjetit paguhet paraprakisht në komunë, me rastin e 

regjistrimit pranë autoritetit përkatës te Kosovës, duke prezantuar dokumentet e 
pronësisë dhe llojit të automjetit, (librezën e automjetit). 
 
6.3.  Taksa mbi pronësinë e automjetit paguhet çdo vit, me rastin e regjistrimit, dhe atë 
në bazë të peshës neto, sipas dokumentit të vlefshëm që prezanton pronari. 
 
6.4. Këto taksa paguhen sipas kategorizimit të automjetit: 
 
a)     Automjetet me peshë deri    3 t  ………………...…10,00 ë 
b)     Automjetet me peshë mbi    3 t ...………………… 20,00 ë 
 
6.5. Taksa per pronësinë e Automjeteve zyrtare të Komunës, Shëndetësisë, 

Arsimit, Shërbimeve Emergjente dhe të Zjarrfikësve nuk zbatohen. 
 
6.6. Për të gjitha mjetet që merren me zhvillimin e veprimtarisë bujqësore dhe është 
 pronar bujku individual, përveç subjektit ekonomik, nuk ngarkohen me taksë  
 komunale për biznes. 
 
6.7.  Nga tarifa për automjete lirohen familjart e deshmorve, Invalidët e luftës (vetura 
personale), familjart e te zhdukurve, dhe personat e hendikepuar. 
Keto kategori kane te drejt te lirohen per nje (1) veture pa pagese te tarifes komunale ne 
perputhshmeri me ligjin  Nr.04/L-054. 

Neni 7 
 
Taksat për shërbimet tjera në Drejtorinë për Financa, Ekonomi e Zhvillim  
  
7.1.  Certifikatat e gjendjes ekonomike      1,00  ë 
 
7.2.  Vërtetime te ndryshme                        1,00  ë 
 
7.3. Nga taksa për shërbimet e mësipërme (pika 7.1 dhe 7.2) lirohen studentët (si dëshmi 
merret dokumenti identifikues, vërtetimi apo kartela e studentit, fotokopje) 
 

Neni 8 
 

DREJTORIA PËR  BUJQËSI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL 
 

1. Tarifat në sferën e bujqësisë, blegtorisë dhe pylltarisë 
 

 
NDËRRIMI I DESTINIMIT TË TOKËS  BUJQËSORE 
 

Nr. Emërtimi i kategorisë së tokës Vlera 

 
1. 

 
Kategoria e tokës\ klasë e I-IV 

 

0.80 ë \ m2 
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2. 

 
Kategoria e tokës \ klasë e V-VI 

 

0.50 ë \ m2 

 
3. 

 
Kategoria e tokës \ klasë e VII-VIII 

 

0.50 ë \m2 

 
2  DHËNJA E PËLQIMEVE, VËRTETIMEVE NGA LËMI I BUJQËSISË  DHE PASURIVE 
TJERA BUJQËSORE 

Nr. Kategorizimi i dokumentit Vlera 

 
1. 

Fletëpagesa për damkosje të druve në pyje private me v=7m3 
mbi 7m3 
Fletëpagesa për pyje publike- dru të thata-holla d=7cm 
Fletëpagesa për pyje publike-dru të thata- trasha mbi d=7cm 

1.5 ë\m3 
2 ë \m3 
11 ë\m3 
15 ë\m3 

2. Vërtetim për bujqësi- për rregullimin e vizave turistike 5.00 ë 

3. Eliminimi i qenve endacak dhe shtëpiak me kërkesë të pronarit 15,00 ë 

4. Sistemi i identifikimit të tokës bazuar në ortë-foto  ( LPIS ) 3.00 ë 

5. Çertifikatë për regjistrimin e fermerit për herë të parë 
(Fermerët që kërkojnë çertifikatën egzistuese, kopje) 

5.00 ë 
1.00 ë 

6. Aneks – formulari për aplikim për pagesa direkt për kafshë ( lopë, 
dele, dhi dhe bletë) 

3.00 ë 

 
Neni 8 tabela 1 të gjitha familjet e dëshmorëve të Komunës së Skenderajt lirohen nga pagesat 
e këtyre tarifave nga numri 1 deri në 6. Bazuar në ligjin Nr.04/L-054. 
 
2. Tarifa për kullotjen e bagëtisë 
 
2.Lartësia e tarifes për shfrytëzimin e kullotave caktohet në bazë të llojit dhe kategorisë së 
bagëtisë. Tarifa për shfrytëzimin e kullotave publike është 1.20 EUR për njësi blegtorale (NB). 
Tabela vijuese paraqet njësitë blegtorale sipas llojit të bagëtisë dhe lartësinë e taksës për kokë 
të bagëtisë: 
 
: 

Lloji i bagëtisë NB / kokë EUR / kokë 

Gjedhët mbi një vjet 1 1.20 

Viçat 0.45 0,54 

Delet 0.18 0.22 

Qengjat 0.1 0,12 

Kuajtë dhe gomarët 1 1.20 

Dosat 0.5 0.60 

Derrat 0,3 0.36 

Rosat 0.014 0,02 

 
 

Neni 9 
DREJTORIA PËR URBANIZËM, PLANIFIKIM DHE MJBROJTJE TE AMBIENTIT 

1.Tarifë (ngarkesat) e përgjithshme 

Nr EMËRTIMI (i ngarkesave, kompensimeve dhe taksave në 
shërbime) 

Euro(ë) 

1. Vendim për leje rrënimi të objekteve 5.00 

2. 
Vendim për leje ndërtimi  për të gjitha llojet e investimeve të 
specifikuara me ligjin e ndërtimit. 

10.00 
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3. Vendim për leje përdorimi me pranim teknik 15.00             10.00 

4. Lëshimi  i  kopjeve të aktvendimeve 10.00 

5. Vendimi për vazhdimin e  lejes  së ndërtimit 10.00 

6. Vendimi për vendosjen e objekteve të përkohshme 10.00 

7. Vendimi për  shfrytëzim  të hapësirave publike 10.00 

8. Pëlqimet mjedisore dhe urbanistike 10.00 

9. Inspektim në terren me kërkesë të palës 10.00 

10. 
Lejet mjedisore Komunale  0.2%evlerës 

investivetë projektit 

  

  11. 

  

Për komisionin per pranime teknike te objekteve dhe 
infrastrukturës 

Vlera investive deri 
200.000,00ë - 0.8% 
pagesa për pranim 
teknik  

-mbi 200.000,00ë 
deri 500.000.00ë - 
0.7% 

-mbi 500.000,00ë 
deri 1.000.000.00ë - 
0.6% 

-mbi 1.000.000,00ë 
deri 5.000.000.00ë - 
0.5% 

-mbi 5.000.000.00ë -
0.4% 

  
Nëni 9 tabela 1 të gjitha familjet e dëshmorëve të Komunës së Skenderajt lirohen nga pagesat 
e këtyre tarifave nga numri 1 deri në 9. Bazuar në ligjin Nr.04/L-054. 
 
2. Tarifa për rregullimin e tokës ndërtimore 
   
Tarifa për rregullimin e tokës ndërtimore caktohet në varshmëri nga zona e ndërtimit të 
specifikuara me plan zhvillimor komunal, plan zhvillimor urban dhe plane rregulluese urbane. 
Pagesat bëhen nga parashtruesi i kërkesës sipas projektit kryesor-zbatues pas marrjes së 
faturës nga Drejtoria për Urbanizëm. Në llogari hynë bruto vëllimi i jashtëm i objekteve dhe 
ballkoneve në nivel të kateve dhe mbi nivelin e trotuarit si dhe bruto 
sipërfaqet e jashtme shfrytëzuese si, tarracat e pa mbuluara, platetë hyrëse kur ndryshojnë 
nga niveli i trotuareve. 
  
 

Sipas PZHK, PZHU dhe PRRU 
Njësia 

ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 

Nr Llojet e ndërtimeve LNA LNI LNA LNI LNA LNI 

1 
Për ndërtimin e objekteve për banim 
individual dhe kolektiv  m² 2.71 122.91 2.71 122.91 2.71 - 
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2 Për ndërtimin e objekteve për afarizëm  m² 2.71 122.91 2.71 122.91 2.71 - 

3 
Për rrenimin e objekteve për banim 
individual dhe kolektiv 

m² 
0.75 - 0.50 - 0.30 - 

4 
Për ndërtimin e objekteve industriale  në 
zonën 2 dhe 3 për prodhimtari te lehte  

m² 
2.71 122.91 2.71 122.91 2.71 - 

5 
Për ndërtime e depove për deponim dhe 
shitje te mallrave 

m² 
2.71 122.91 2.71 122.91 2.71 - 

6 Për fusha te mbuluara sportive, pishina  m² 2.71 122.91 2.71 122.91 2.71 - 

7 

Për ndërtimin e garazheve gjysmë të 
hapura dhe të mbyllura ne nivel te 
suterenit dhe bodrumeve për objekte të 
banimit individual 

  

m² 
2.71 122.91 2.71 122.91 2.71 - 

8 

Për ndërtimin e garazheve gjysmë të 
hapura dhe të mbyllura në nivel të 
suterenit dhe bodrumeve për objekte të 
banimit kolektiv dhe komercial 

  

  

m² 

2.71 122.91 2.71 122.91 2.71 - 

9 
Për fusha të pambuluara sportive, platotë 
e pompave   

m² 1.5 - 1 - 0.75 - 

10 
Për ndërtimin e stallave të kafshëve dhe 
shpezëve  

m² - - 1.5 - 1.5 - 

11 
Për platotë punese për industri të 
ndryshme vetëm në zonën 2 dhe 3 

m² - - 2 - 1.5 - 

12 
Për vendosjen e infrastrukturës 
nëntokësore dhe mbi tokësore 
(përjashtim kanalizimi dhe ujësjellësi) 

m 1.5 - 1.2 - 1 - 

13 
Për vendosjen e billbordeve dhe 
reklamave 

m² 50 - 40 - 30 - 

  

PRRU - Zona Industriale 

  
3. Për zonë industriale tarifat janë caktuar në bazë të tërësive ndërtimore me PRRU. 
  

Nr Zona industriale   Njësia 
            ZONA 
1-2 

  ZONA 3 

1 Për ndërtimin e objekteve.  administrative   m² 2.71 122.91 2.71 

2 Hallat prodhuese dhe depot deri ne h=5.5m`  m² 2.71 122.91 2.71 

3 
Tarrasa të pa mbuluara, tribuna, terrene 
sportive   

m² 1.0 0.8 - 

4 

Paletë punuese të industrive të ndryshme që 
nuk kanë nevojë për kapacitet të madh të 
objektit të mbuluar (në llogari hynë sipërfaqja 
punuese deri sa të arrihet përqindja e ndërtimit 
e specifikuar me plan rregullues) 

m² 1.5 - - 

 
 4.  Mënyra dhe afatet e pagesës 
        
      4.1 Pagesa e taksës administrative dhe tarifës për ndikimin e densitetit në infrastrukturë 
sipas kësaj rregulloreje, e cila tejkalon shumën prej 35,000.00 € mund td bëhet në tri këste, te 
pershkruara si më posht 
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a. kësti i parë,pagesa prej 40%, 
b. kësti i dytë,pagesa prej 30%, 
c. kësti i tretë,pagesa prej 30%, 
 
4.2 Afati për përmbushjen e obligimit të përcaktuar sipas pikës 4,do të jetë 12 muaj. 
 
4.3 Fillimi i afatit prej 12 muajsh sipas pikës 4, do të trajtohet dita e marrjes në dorëzim të lejës 
së ndërtimit. 
 
4.4 Pagesa e taksës administrative dhe tarifës për ndikimin e densitetit në infrastrukturë sipas 
kësaj rregulloreje, e cila tejkalon shumën prej 120,000.00 € mund td bëhet në katër këste, te 
pershkruara si më poshtë: 
 
a. kësti i parë,pagesa prej 30%, 
b. kësti i dytë,pagesa prej 25%, 
c. kësti i tretë,pagesa prej 25%,dhe  
d. kësti i katërtë,pagesa prej 20%. 
 
4.5 Afati për përmbushjen e obligimit të përcaktuar sipas pikës 4.4,do të jetë 18 muaj. 
 
4.6 Fillimi i afatit prej 18 muajsh sipas pikës 4.4, do të trajtohet dita e marrjes në dorëzim të 
lejës së ndërtimit. 
 
4.7 Rrjedhja e afatit për pagesën e taksës sipas kësaj pike të kesaj rregullore fillon ditën e parë 
pas marrjës në dorëzim të vendimit për llogaritjën e taksës përkatese dhe nuk mund të jetë me 
gjtaë se 5 ditë pas marrjës së aktvendimit pëe taksa. 
 
4.8 Kest ii parë sipas pikës 4.1 dhe 4.4,do të paguhet brenda afatit të paraparë sipas pikës4.7. 
Bashkë me pagesën e këstit të parë aplikuesi i lejes së ndërtimit është i obliguar qe organit 
kompetent tia prezantoi garancinë financiar me te cilën sigurohen pagesat e-- kësteve të 
mbetura për pagesë, sipas afateve të përshkruara ne pikën 4.1 dhe 4.4. 
 
4.9 Vendimi për leje ndertimi nuk mund të jepet në dorëzim pa proven mbi pagesen e 
kompenzimit të llogaritur e të arritur për pagesë dhe të garancisë financiare. 
paragrafit 4.7 do të pasoj refuzimimi kërkesës për dhenjën e lejës së ndërtimit. 
 
4.11 Rishqyrrimi dhe ushtrimi i mjetit juridik në Vendimin mbi llogaritien e taksës sipas kësaj 
rregullore, nuk e shtyn afatin për pagesë, e as nuk i ndalon veprimet e organit të parapara në 
pikën 4 të kësaj rregulloreje. 
 
4.12 Për aplikuesit të cil€ëve iu miratohen kërkesat për leje te ndertimi kjo shumë do të jetë 
pjesë e taksës administrative për dhënien e lejes së ndertimit, ndersa aplikuesve te cileve iu 
refuzohet kërkesa, kjo takse nuk do të iu kthehet pasi që organi krijon shpenzime në shqyrtim 
të aplikacionit. 
 
 
5.Objektet qe posedojnë leje ndërtimore ju zbritet tarifa e lejes për objektin e ri në te njëjtat  
   themele. 
 
3.Të gjitha objektet me etazhitet prej P+4 duhet te kenë revidimin e projektit. 

 
Neni 10 
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DREJTORIA PËR  GJEODEZI KADASTËR DHE PRONËSI 

 
Tarifa e shërbimeve kadastrale komunale të përcaktuara me UA Nr. 05/2012 

Tarifat e rekomanduara nga Agjencia kadastrale e Kosovës do të jenë të aplikueshme  

 
1.Ndërrimi i kulturave të parcelave: 
 

Ndërrimi i kulturës të një parcele pa matje gjeodezike 10 ë 

Ndërrimi i kulturës të një parcele me matje bëhet sipas tarifave të përcaktuara në paragrafin 2 të 
kësaj rregulloreje. 

 

 
2.Ndarja e parcelave: 
 

Ndarja e një parcele në dy pjesë sipas gjendjes faktike ne teren  deri në 0.50 ha   75 ë 

Për çdo ndarje në pjesë tjetër   25 ë 

Ndarja e një parcele në dy pjesë sipas gjendjes faktike në teren në sipërfaqe 0.50 ha – 1.0 ha 100 ë  

Ndarja e një parcele në dy pjesë sipas gjendjes faktike në teren në sipërfaqe 1 ha – 5 ha 150 ë 

Ndarja e parcelës në pjesë të përcaktuara më parë   80 ë 

Ndarja në më tepër se dy pjesë të përcaktuara më parë, për çdo pjesë   40 ë 

Ndarja e komplekseve me sipërfaqe prej 5 – 10 ha në dy pjesë  200 ë 

Për çdo ndarje në pjesë tjetër   100 ë 

Ndarja e komplekseve në sipërfaqe mbi 10 ha në dy pjesë  500 ë 

Për çdo ndarje në pjesë tjetër  200  

 
3.Bashkimi i parcelave 
 
 

Bashkimi i dy parcelave pa matje  20 ë 

Për çdo parcelë tjetër në kufi  10  

 
4.Matja e ndërtesave: 

Matja për një ndërtesë individuale për një m² të bazës gjeodezike    0.50 
ë 

Çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcelë për një m² të bazës gjeodezike   0.25 
ë 

Ndërtesë banimi kolektiv për një m² 0.50    
ë 

Çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcele për një m²   0.50 
ë 

Ndërtesat afariste për një m²   0.70 
ë 

Çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcele për një m² 0.70 
ë 

Ndërtesa banesore – afariste për një m² 0.70 
ë 

Çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcele për një m² 0.50 
ë 

Ndërtesë e administratës qeveritare dhe publike për një m² 0.50 
ë 

Për çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcele për një m² 0.50 
ë 
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Objektet për sport  dhe rekreacion ( stadiume, halla sportive etj.) për një m² 0.50 
ë 

Objektet kulturore dhe fetare për një m² 0.30 
ë 

Për çdo ndërtesë tjetër në të njëjtën parcele për një m² 0.50 
ë 

 
5. Matjet e pjesëve të ndërtesave: 

Hapësirat banesore dhe përpilimi i skicës së katit të ndërtesës për një m² 0.80 ë 

Kati me skicat e njësive të veçanta për një m² 0.70 ë 

Hapësirat afariste dhe përpilimi i skicës për një m² 1 ë  

Ndarja e hapësirave banesore dhe përpilimi i skicës – për çdo pjesë për një  m² 0.75 ë 

Ndarja e hapësirave afariste dhe përpilimi i skicës – për çdo pjese për një m² 0.75 ë 

 
6. Matjet e përçojave: 

Përçoja nëntokësore për metër gjatësi  0.50  

Përçoja mbitokësore për metër gjatësi  0.25 
ë 

Objekte nëntokësore  100 ë  

Për çdo objekt tjetër  50 ë  

Tunelet për metër gjatësi   5 ë  

 
7. Përcaktimi i kufijve te parcelave: 

Për çdo parcele me sipërfaqe gjer 0.50 ha  80 ë  

Për sipërfaqe prej 0.50 ha deri ne 1.00 ha  100 ë 

Për çdo hektar tjetër mbi një ( 1 ) hektar  60 ë 

Për parcelat urbane sipas planit urbanistik ( pas marrjes së pëlqimit nga Drejtoria e Urbanizmit ) 120 ë 

 
8. Rirregullimi i kufijve të parcelave: 

Për një parcele me sipërfaqe gjer 0.50 ha  40 ë 

Për sipërfaqe prej 0.50 ha deri ne 1.00 ha  50 ë  

Për çdo hektar tjetër mbi një ( 1 ) hektar  30 ë 

 
9. Dhënia e dëshmive nga baza e të dhënave kadastrale tekstuale apo grafike sipas kërkesës 
se palës nga ZKK: 

Dhënia e vërtetimeve të ndryshme   3 ë  

Certifikata mbi pronën  4 ë 

Kopja e planit për një parcele   5 ë 

Për çdo parcele tjetër  2 ë 

Kopja e hartës kadastrale A0. Letër e thjeshtë, horizontal ( 1:500,1000, 1:2500, 1: 5000 ) 20 ë 

Historiati për një parcelë        
30 ë 

 
10. Punët e zyrës sipas kërkesës se palëve: 

Identifikimi i njësive kadastrave ne terren – për njësi të kadastrave  20 ë 

Për çdo njësi tjetër në kufi  5 ë 

Kontrollimi dhe regjistrimi në regjistër i të dhënave nga terreni për njësi të kadastrave 20 ë 

 
11. Punët e veçanta gjeodezike:  

Bartja në terren e të dhënave nga planet urbanistike për objekt individual  për m² 0.50 
ë 

Bartja në terren e të dhënave nga planet urbanistike për objekte banimi kolektiv apo afarist për m² 0.50 
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ë 

 
12. Baza gjeodezike:  

Pikat trigonometrike :  

Koordinatat Y, X, me përshkrim 5 ë 

Pikat lidhëse :  

Koordinatat Y, X, me përshkrim  4 ë 

Pika poligonale :  

Koordinatat Y, X, Z, me përshkrim 3 ë 

Pikë reper :  

Koordinatat Y, X, Z, me përshkrim 5 ë  

Pikat në linjë :  

Koordinatat Y, X, Z 2 ë 

Pikat e detajit :  

Koordinatat Y, X 1 ë 

Vendosja e pikave trigonometrike  50 ë  

 
13. Lirohen nga pagesa e tarifës për vërtetime dhe certifikatë të pronësisë rastet sociale;  
Si dhe të gjitha familjet e dëshmorëve dhe të invalidëve të luftës të Komunës së Skenderajt 
lirohen nga pagesat e këtyre Bazuar në ligjin Nr.04/L-054. 
13.1 Për t’u liruar nga pagesa nevojitet dëshmia ( kartoni ) nga qendra për punë sociale 
,çertifikata e deshmorëve dhe invalidëve të UÇK-së.  
 

Neni 11 
 
TARIFAT   E SHËRBIMEVE   PËR   REGJISTRIMIN  E  TË DREJTAVE TË PRONËS SË 
PALUAJTSHME  TË PËRCAKTUARA ME UDHËZIMIT ADMINISTRATIV. MMPH Nr. 08/2014 
 
Regjistrimi i pronësisë, shfrytëzimit, në bazë të  transaksioneve ( shitblerjes ) 

 
1. Regjistrimi i pronësisë , shfrytëzimit  sipas  transaksioneve do të bëhet sipas vlerave të 

transaksioneve të kryera për pronën e paluajtshme:. 
 
1.1   për vlerën e transaksionit deri në 10.000 ë  paguhet taksa prej ............................20 ë; 
1.2. për vlerën e transaksionit prej 10.000 ë e deri ne 30.000 ë paguhet taksa prej .....30 ë; 
1.3. për vlerën e transaksionit prej 30.000 ë e deri në 50.000 ë paguhet taksa prej ....35 ë; 
1.4. për vlerën e transaksionit prej 50.000 ë e deri në 100.000 ë paguhet taksa prej....50 ë; 
1.5. mbi vlerën e 100.000 ë , për çdo 50.000 ë tejkalim , paguhet vlera prej 30 ë por shuma e 
taksës së përgjithshme  nuk mund ta kaloi vlerën e 300 ë. 
 
2.1 Po që së vlera e kontratës – transaksionit është e pa vlerësueshme paguhet taksa  në vlerë 
prej 70 ë. 
 
3. Regjistrimi i pronësisë , shfrytëzimit  në bazë të dokumentit mbi dhuratën 

 
3.1.  Nëse në dokumentin ( kontratën ) mbi dhurimin e pronës së paluajtshme e qe 
dhuratëmarrës është  anëtari i familjes apo pasardhësi i dhuratëdhënësit  është e caktuar vlera 
e pronës në këto raste do të paguhet 30% taksa – tarifa për çdo pronar – posedues që fiton të 
drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas dhurimit,  sipas  tarifës të përcaktuar me  paragrafin 1 
të cekur më lart. 
 
3.2. Nëse në dokumentin ( kontratën ) mbi dhurimin e pronës së paluajtshme e qe 
dhuratëmarrës nuk  janë anëtaret e familjes apo pasardhësit e dhuratëdhënësit  është e 



 18 

caktuar vlera e pronës në këto raste do të paguhet   taksa – tarifa për çdo pronar – posedues 
që fiton të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas dhurimit,  sipas  tarifës të përcaktuar me 
paragrafin 1 të Nenit 11 të cekur më lart.  
 
3.3.  Nëse në dokumentin ( kontratën ) mbi dhurimin e pronës së paluajtshme e qe 
dhuratëmarrës janë anëtaret e familjes se ngushtë  të dhuratëdhënësit ndërsa nuk  është e 
caktuar vlera e pronës në kontratë,  në këto raste do të paguhet taksa – tarifa në shumën prej 
50 ë  për çdo pronar – posedues që fiton të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas dhurimit. 
3.4. Nëse në dokumentin ( kontratën ) mbi dhurimin e pronës së paluajtshme e që 
dhuratëmarrës nuk janë anëtaret e familjes së ngushtë  me dhuratëdhënësin  e që  nuk  është 
e caktuar vlera e pronës në kontratë ,  në këto raste do të paguhet taksa – tarifa në shumën 
prej 80 ë  për çdo pronar – posedues që fiton të drejtën mbi pronën e paluajtshme sipas 
dhurimit. 
  
  4. Regjistrimi i pronësisë, shfrytëzimit  në bazë të dokumentit të organeve administrative dhe 
gjyqësore mbi njohjen e të drejtës së pronësisë – shfrytëzimit 
 
4.1 Regjistrimi i të drejtave mbi pronën e paluajtshme e cila fitohet në bazë të vendimit të 
organit administrativ apo gjyqësor, bëhet duke paguar taksen-tarifën në shumën prej 50ë. 
 
5. Regjistrimi i pronësisë, shfrytëzimit në bazë të pjesëtimit (ndarjes) të pronës në 
bashkëpronësi dhe pronësisë së përbashkët. 
 

5.1. Regjistrimi i pronësisë,shfrytëzimit të  bashkëpronësisë  behet duke paguar tarifën në 
shumën prej 20  ë  për një akt juridik me të cilin është vendosur bashkëpronësia. 
 
5.2.  Regjistrimi i pronësisë, shfrytëzimit  në bazë të pjesëtimit (ndarjes) fizike  të pronës nga 
bashkëpronësia, pagesa behët duke paguar nga 20 ë nga secili bashkëpronar që behët 
pronarë individual nga pjesëtimi fizik i pronës. 
 
5.3. Për regjistrimin e pronës së përbashkët të bashkëshortëve bëhet me pagimin e  tarifës në 
shumën prej 20ë  për një akt juridik me të cilin është caktuar  prona e përbashkët.  
 
5.4. Regjistrimi i pronësisë së përbashkët të ndërtesave në bashkëpronësi bëhet duke   paguar  
tarifën në shumën prej 20 ë. 
 
5.5. Regjistrimi i pronësisë   së  përbashkët të ndërtesave në bashkëpronësi me të gjithë 
pronaret e pjesëve të veçanta bëhet duke paguar tarifën në shumën prej 100 ë. 
 
6. Regjistrimi i pronësisë, shfrytëzimit , në bazë të Trashëgimisë dhe të shkëputjes së 
bashkësisë familjare. 
 
6.1. Regjistrimi i pronësisë , shfrytëzimit  në bazë të Trashëgimisë bëhet duke paguar tarifën 
në shumën prej 10 ë për çdo trashëgimtar. 
 
6.2. Regjistrimi i pronësisë, shfrytëzimit në bazë të shkëputjes së bashkësisë familjare  bëhet 
duke paguar tarifën në shumën prej 10 ë për çdo anëtarë të familjes që bëhet pronar –
shfrytëzues. 
 
7. Regjistrimi i pronësisë, shfrytëzuesit,  në bazë të ndërrimit të pronës së paluajtshme 
 
7.1 Regjistrimi i pronësisë, shfrytëzimit, në bazë të ndërrimit të pronës së paluajtshme, bëhet 
duke paguar tarifën në shumën prej 30  ë për secilin pronar – shfrytëzues. 
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8. Regjistrimi i Hipotekës 
 
8.1. Regjistrimi i Hipotekave  do të bëhet sipas vlerave të kërkesave (kredive ) të përcaktuar 
me dokumentin e hipotekës  dhe atë: 
 
1. kërkesa ( kredia ) në vlerën deri 10.000 ë paguhet taksa – tarifa në shumën prej 10 ë; 
2. kërkesa ( kredia ) në vlerën prej 10.000 ë e deri ne 30.000 ë paguhet taksa – tarifa në 
shumën prej 20 ë; 

 
3. kërkesa ( kredia ) në vlerën prej 30.000 ë e deri ne 50.000 ë  paguhet taksa – tarifa në 
shumën prej 30 ë; 

 
4. kërkesa ( kredia ) në vlerën prej 50.000 ë e deri ne 100.000 ë  paguhet taksa – tarifa në 
shumën prej 80 ë; 

 
5. mbi vlerën  e 100.000 ë, për çdo 100.000 ë tejkalim paguhen edhe nga 30 ë por shuma e 
tarifës – taksës nuk mund ta kaloj vlerën e 400 ë. 
 
9. Ndryshimi dhe fshirja e hipotekës 
 
9.1. Ndryshimi i hipotekës së regjistruar behet duke paguar tarifën në shumën prej 30 ë . 
 
9.2. Për fshirjen e Hipotekës nga regjistri i të drejtave mbi pronën e paluajtshme duhet të 
paguhet  taksa – tarifa  në shumën prej 10 ë. 
 

10. Regjistrimi i servituteve 
 
10.1. Regjistrimi i të drejtës së servitutit në regjistrin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme 
bëhet dukë paguar tarifën në shumë prej 50 ë. 
 
10.2. Fshirja e servitutit nga regjistri bëhet duke paguar tarifën në shumën prej 20 ë. 
 
11. Regjistrimi i të drejtës së shfrytëzimit – qira mbajtja 
 
11. 1. E drejta e shfrytëzimit – qira mbajtje  me kohëzgjatje prej 3 deri në 10 vite  mund të 
regjistrohet duke paguar tarifën në shumën prej 50 ë. 

11.2. E drejta e shfrytëzimit – qira mbajtja  me kohëzgjatje prej 10 deri në 25 vite  mund të 
regjistrohet duke paguar tarifën në shumën prej 150 ë. 
 
11.3. E drejta e shfrytëzimit – qira mbajtja  me kohëzgjatje deri në 99 vite mund të  regjistrohet 
duke paguar tarifën në shumën prej 500 ë. 
 
11.4. Për ndryshimin dhe fshirje e të drejtës së shfrytëzimit – qira mbajta bëhet duke paguar 
20% e  shumës që është paguar për regjistrimin e të drejtës së shfrytëzimit. 
 
11.5. Me rastin e bartjes së të drejtës së shfrytëzimit – qira mbajtjes ose nen qiranë  tek 
personat e tretë paguhet tarifa e cila është përcaktuar me paragrafin 1 dhe 2 të nenit 11 të 
kësaj rregulloreje.  
 
12. Regjistrimi i barrëve dhe ngarkesave të ndryshme 
 
12.1. Për regjistrimin e barrës në tatimin në pronën e paluajtshme bëhet dukë paguar tarifën në 
shumë prej 20 ë. 
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12.2. Për regjistrimin e masës së sigurisë ( masa e përkohshme ) sipas  vendimit  gjyqësor për 
personat fizik paguhet tarifa prej 50 ë.                                      
 
12.3. Për regjistrimin e masës së sigurisë ( masa e përkohshme ) në  procedura gjyqësore 
sipas detyrës zyrtare  nga një organ kompetent për zbatimin e ligjit (prokuroria, policia etj.) nuk 
do te paguhet asnjë tarifë. 
 

13. Korrigjimi i të dhënave në regjistër 
 
13.1. Nëse të dhënat që duhet të korrigjohen janë futur në regjistër sipas dokumentacionit të 
dorëzuar nga palët , korrigjimi i tyre behët sipas kërkesës së palës  dhe pagesës së tarifës  prej 
20  ë.  
 
 
 
 
13.2. Nëse të dhënat   që duhet të korrigjohen janë futur në regjistër  me veprimin e zyrës 
kadastrale komunale ose nga agjencia kadastrale e Kosovës atëherë korrigjimi i tyre  bëhet 
sipas detyrës zyrtare . 
 
14. Regjistrimi i të drejtave tjera 
 
Regjistrimi i të drejtave, ngarkesave, barrës pronësore të  tjera mbi pronën e paluajtshme e te 
cilat nuk janë përfshirë më dispozitat kësaj rregulloreje dhe udhëzimit 
Administrativ MMPH Nr 08/2014 do të regjistrohen duke paguar tarifën në shumën prej 40 ë. 
 

Neni 12 
 

Të hyrat nga qiradhënia e pronës së paluajtshme të komunës së Skenderajt  

 

Duke u mbështetur në nenin 20 paragrafi 1 dhe 4 të ligjit Nr. 03/L-049 për financat e pushtetit 

lokal në vijim paraqesim tarifat për shfrytëzimin e përkohshëm me qira të pronës komunale. 

 

1. Kërkesat për marrjen në shfrytëzim të përkohshëm për periudhë kohore deri në një ( 1 ) vit 

për tokën dhe objektet që janë pronë e komunës në territorin e komunës së Skenderajt, 

qytetarët e interesuar si persona fizik apo juridik me qëllim të zhvillimit të aktivitetit biznesorë 

apo ndonjë aktiviteti tjetër të ligjshëm mund t’i drejtohen me shkresë organeve përkatëse të 

komunës përmes qendrës për shërbimin e qytetarëve në komunën  / arkivit të komunës.  

 
1.1 Të interesuarit sipas paragrafit 1 të këtij neni e marrin formularin e kërkesës në qendrën ( 

zyrën ) për shërbimin e qytetarëve në komunë / arkivin e komunës, e plotësojnë kërkesën 

sipas udhëzimeve në formular duke ia bashkangjitur edhe dokumentet tjera që kërkohen 

dhe ia përcjellin organeve përkatëse përmes zyrës së lartcekur. 

 

2. Qiraja për shfrytëzimin e përkohshëm të tokës si pronë publike – komunale caktohet për 

qytetin e Skenderajt brenda planit urbanistik dhe jashtë planit urbanistik nëpër qendra të 

bashkësive lokale dhe fshatra të komunës së Skenderajt. 

 
3. Pagesa e qirasë për shfrytëzim të tokës duhet të jetë sa vijon: 
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a) Për qytetin e Skenderajt qiraja e tokës është : Çmimi për m²  

Shfrytëzimi i tokës për gjatë brezit të rrugëve kryesore 5.00 ë / m² në vit 

Shfrytëzimi i tokës jashtë brezit të rrugëve kryesore : 4.00 ë / m² në vit 

Shfrytëzimi i tokës publike para lokaleve me qëllim të zhvillimit të 

biznesit në zonën urbane në qytetin e Skenderajt : 

5.00 ë / m² në muaj 

 

b) Për qendrat e bashkësive lokale dhe nëpër fshatra : Çmimi për m²  

Shfrytëzimi i tokës në qendrën e bashkësisë lokale : 3.00 1.50 ë / m² në vit 

Shfrytëzimi i tokës jashtë qendrës nëpër fshatra : 2.00 1.00 / m² në vit 

 

c) Për Skenderaj ,qendrat e bashkësive lokale dhe nëpër 

fshatra : 

Çmimi për m²  

Qiraja për garazhe në qytetin e Skenderajt të jetë : 2.00 ë / m² në vit 

Qiraja për vendet rurale bashkësi lokale – fshatra : 1.00  ë / m² në vit 

 

ç ) Pagesa e qirasë për shfrytëzim të përkohshëm të tokës në 

pronën shoqërore për pompa të furnizimit me karburante, depove të 

materialit ndërtimor, sharrave, firmave gurëthyese e tjera të 

ngjashme duhet të jetë sa vijon: 

Çmimi për m²  

Shfrytëzimi i tokës për gjatë brezit të rrugëve kryesore deri në 

10.000 m² : 

1.00 ë / m² në vit 

Shfrytëzimi i tokës për gjatë brezit të rrugëve kryesore prej 10.000 

m² deri 20000 m² : 

0.90 ë / m² në vit 

Shfrytëzimi i tokës për gjatë brezit të rrugëve kryesore mbi 20.000 

m² : 

0.80 ë / m² në vit 

Shfrytëzimi i tokës jashtë brezit të rrugëve kryesore deri në 10.000 

m² : 

0.50 ë / m² në vit 

Shfrytëzimi i tokës jashtë brezit të rrugëve kryesore prej 10.000 m² 

deri 15000 m² : 

0.40 ë / m² në vit 

Shfrytëzimi i tokës jashtë brezit të rrugëve kryesore mbi 15000 m²  0.30  / m² në vit 

 

4. Me pagesë të qirasë për shfrytëzim të përkohshëm të tokës në pronën publike komunale të 

ngarkohen edhe shfrytëzuesit momental ilegal, por në aktvendimet e tyre për ngarkesë të 

qirasë të ceket se këta shfrytëzues i kryejnë obligimet vetëm për shfrytëzim ilegal të tokës dhe 

nuk fitojnë kurrfarë të drejte pronësore për shfrytëzimin legal e njëherit nuk mund ti pengojnë 

as organet kompetente komunale për realizimin e vendimeve të tyre rreth menaxhimit të 

pronës publike komunale në zbatimin e planit urbanistik të komunës. 

4.1 Me pagesë të qirasë për shfrytëzim të përkohshëm të tokës – pronë publike komunale të 

ngarkohen me të njëjtat kushte edhe lokalet e zgjeruara, pastaj trasat  para lokaleve e tjera. 
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4.2 Pagesa e qirasë për terasa të behët vetëm për sezonin veror. 

4.3 Pagesa e qirasë për shfrytëzim të përkohshëm të tokës mund të mblidhet që në fillim të 

shfrytëzimit pra me nënshkrimin e marrëveshjes – kontratës në rastet e shfrytëzimit të tokës 

brenda zonës urbane si dhe në dy këste vjetore dhe atë në 6 mujorin e parë dhe të dytë deri 

në fund të vitit kalendarik për rastet kur shfrytëzimi i tokës është jashtë zonës urbane. 

 

5. Pagesa e qirasë për shfrytëzim të objekteve publike duhet të jetë sa vijon: 

a). Lokalet me qira deri deri në 1 ( një ) vit : 

1 

  1.50 4.00 ë / m² në muaj 

 

Zona nr. I 

1.00 ë / m² në muaj Zona nr. II 

0.50 ë / m² në muaj Zona nr. III 

b). Lokalet me qira mbi 1 ( një ) vit sipas procedurës konkuruese 

të hapur, tarifa fillestare aplikohet : 

   

 2.00 5.00 ë / m² në muaj 

 

Zona nr. I 

1.50 ë / m² në muaj Zona nr. II 

1.00 ë / m² në muaj Zona nr. III 

Pagesa do të paguhet në xhirollogarinë rrjedhëse të komunës të caktuar nga organet përkatëse të 

komunës. 

Implementuesi : Drejtoria Financë Ekonomi dhe Zhvillim, Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë 

dhe Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambienti. 

Neni 13 
 

DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE 
 

 

 

                                 Çmimorja për tarifat dhe ngarkesat në DSHMS 

Nr.  EMËRTIMI   ( i ngarkesave, kompensimeve dhe taksave në shërbime) Euro(ë) 

  1. Çertifikatë për përkujdesje të prindërve, për 1 prind                                                         10.00 ë 

  2.   Çertifikatë për fëmijë që vijojnë shkollimin                                                                    3.00 

  3. Çertifikatë për kompensimin e shpenzimeve të lindjes                                                 4.00 

  4. 
Çertifikatë për kompensimin e shpenzimeve të vdekjes për një anëtar 
të familjes     

  3.00 

  5. Çertifikatë për pushime mjekësore                                                                                8.00 

  6. Çertifikatë për shtesa fëminore                                                                                      5.00 

  7. 
Certifikatat për familje të  ngushta të dëshmorëve, të rënëve në luftë, 
invalidëve të luftës , veteraneve dhe viktimave të dhunës lirohen nga 
pagesa 

  0.00 

  8. Vërtetim për pensionistet që kanë vendim të pensionit   1.00 

  9. Vërtetim qe nuk posedon sigurim shëndetësor   2.00 
 

 
 

 

 

                                 Çmimorja për tarifat dhe ngarkesat në QPS 

Nr.  EMËRTIMI( i ngarkesave, kompensimeve dhe taksave në shërbime ) Euro(ë) 

1. Vërtetimi për zotësi veprimi(armëmbajtje, veprimtari biznesi): 5.00 
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2. Vërtetimet lirim nga shtetësia e Kosovës: 5.00 

3. Vërtetim pranim të shtetësisë së Kosovës 2.00 

4. Mendime profesionale: 5.00 

5. Pëlqim për martesë para moshës madhore 5.00 

6. Regjistrim i me vonshëm i fëmiut  5.00 

7. Konkluza dhe konstatime te ndryshme 5.00 

8. Ushtrim i te drejtës prindërore,  rregullim dokumentacioneve 5.00 

9. Pëlqim për udhëtim për te mitur 5.00 

10. 
Vërtetimin qe familja nuk është shfrytëzuese e A.S (nga kjo tarifë lirohen 
familjet ne asistencë sociale, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, 
nxënës dhe studentë) 

5.00 

 

 

                   Çmimorja për tarifat dhe ngarkesat në shërbimet QKMF-së 

 

Nr.  EMËRTIMI  ( i ngarkesave, kompensimeve dhe taksave në shërbime ) Euro(ë) 

  1. Ekzaminimi mjekësor në punkt, QMF ose QKMF, pa analiza laboratorike 
ose pa procedura plotësuese diagnostiko me aparaturë 

1.00 

  2. Ekzaminimi mjekësor ne QMF/QKMF me udhëzim të mjekut te familjes 5.00 

  3. Ekzaminimi mjekësor në QMF/QKMF pa udhëzim  të mjekut të familjes 4.00 

  4. Ekzaminimi në shtëpi, përpos në rastet emergjente 6.00 

  5. Medikamenti nga Lista Esenciale, ofruar në barnatoren publike 0.30 

  6. Ultrazëri standard 2.00 

  7. Radiografia 2.00 

  8. EKG 0.50 

  9. Analizat laboratorike – vetëm hemogrami dhe urina 1.00 

10. Analizat laboratorike (komplet) biokimike (5 parametra) 3.00 

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

1.00 

12. Certifikata shëndetësore për regjistrim ne çerdhe ose kopshte fëmijësh 10.00 

13. Shpëlarja e veshit 1.00 

14. Dhënia e injeksionit intramuskular në shtëpi, përpos në rastet emergjente 1.00 

15. Dhënia e injeksionit intravenoz në shtëpi, përpos në rastet emergjente 1.00 

16. Dhënia e infuzionit 1.00 

17. Përpunimi i plagëve me qepje dhe pastrimi deri në  shërimin e plagës 
(vetëm në vizitën e pare) 

3.00 

18. Trajtimi ditor me infuzione në institucionin shëndetësor 1.00 

19. Certifikata për lejen e vozitjes e lëshuar nga konsultimi i mjekëve 15.00 

20. Certifikata mjekësore e lëshuar sipas kërkesës së shfrytëzuesit të 
shërbimeve shëndetësore 

15.00 

21. Dhënia e raportit mjekësor, vërtetimit apo dokumentit tjetër në bazë të 
kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore 

5.00 

22. Ofrimi i shërbimeve shëndetësore gjatë aktiviteteve sportive, etj-për një 
orë 

25.00 

25. Shtetasit e huaj dhe bartësit e sigurimeve të huaja shëndetësore do të 
paguajnë shërbimet e ofruara pesë herë më shtrenjtë se sa shtetasit e 
Republikës së Kosovës, për një shërbim që ka bashkë pagesë në lartësi 

5.00 
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prej 2ë shtetasi i huaj ose bartësi i sigurimit të huaj shëndetësor do të 
paguaj 10ë 

 

Çmimorja për tarifat dhe ngarkesat në shërbimet stomatologjike 

 

   Nr .        EMËRTIMI  (  i ngarkesave, kompensimeve dhe taksave në shërbime ) Euro(ë) 

      1.     Vizita e pare stomatologjike 1.00 

      2.     RTG i dhëmbit 1.50 

      3.     Mbushja e përhershme me amalgamë 4.00 

      4.     Mbushja e përhershme me kompozitë 5.00 

      5. 
 Shërimi biologjik i dhëmbit me mbushje të përhershme(amalgamë apo         
kompozitë) 

5.00 

      6. 
Amputimi vital i pulpës me mbushje të përhershme (amalgamë apo 
kompozitë) 

6.00 

      7. 
Extirpimi vital i pulpës me mbushje të përhershme (amalgamë apo 
kompozitë) 

6.00 

      8. 
Amputimi mortal i pulpës me mbushje të përhershme (amalgamë apo 
kompozitë) 

6.00 

      9. 
Extirpimi mortal i pulpës me mbushje të përhershme (amalgamë apo 
kompozitë) 

6.00 

    10. 
Terapia e kanalit të infektuar me mbushje të përhershme (amalgamë apo 
kompozitë) 

6.00 

    11. Rindërtimi konservativ i dhëmbit me mbushje të përhershme 6.00 

    12. Revizioni i mbushjes së kanalit të rrënjës 1.00 

    13. Fluorizimi i dhëmbëve sipas seancave 1.00 

    14. Vulosja e ficurave 1.00 

    15. Mënjanimi i depozitimeve të buta 1.00 

    16. 
Mënjanimi i depozitimeve të forta (heqja e gurësve të dhëmbëve me 
ultratingull) 

3.00 

    17. Kiretazha e xhepave parodontal (një dhëmbë) 1.00 

    18. Nxjerrja  e dhëmbit 1.50 

    19. Incizoni infra dhe ekstra oral 1.50 

    20. Heqja e kurorës me anë të prerjes 1.00 

    21. Riparimi i protezës (ngjitja) 1.50 

    22. 

Shtetasit e huaj dhe bartësit e sigurimeve të huaja shëndetësore do të 
paguajnë shërbimet e ofruara pesë herë më shtrenjtë sesa shtetasit e 
Republikës së Kosovës, për një shërbim që ka bashkë – pagesë në lartësi 
prej 2ë shtetasi i huaj ose bartësi i sigurimit të huaj shëndetësor do të 
paguaj 10ë 

   5.00 

 
Nëni 13 tabelat 1,2,3,4; të gjitha familjet e dëshmorëve të Komunës së Skenderajt lirohen nga 
pagesat e këtyre tarifave. Bazuar në ligjin Nr.04/L-054. 
 
 

Neni 14 
 

DREJTORIA PËR ARSIM 
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Tarifat në sferën e arsimit 
 

Tarifa mujore për një fëmijë në çerdhe     40.00ë 

Tarifa mujore për 2 fëmijë në çerdhe, për secilin nga     30.00 ë 

Tarifa për regjistrimin e vitit shkollor për arsimin profesional  jo formal    150.00ë 

Tarifa për provimet përfundimtare të klasës, certifikata, për mësimin jo 
formal 

     30.00ë 

Tarifa për diplomë të përfundimit të shkollimit, për mësimin jo formal      20.00ë 

Tarifa për dokumentet duplikat për shkollat e mesme për çdo dokument 
paguhet 

    1.00ë 

Tarifa për diplomë  duplikat për shkollat e mesme       5.00ë 

 
Nëni 14 tabela 1; të gjitha familjet e dëshmorëve të Komunës së Skenderajt lirohen nga 
pagesat e këtyre tarifave. Bazuar në ligjin Nr.04/L-054. 
 

Neni 15 
 

DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT 
Tarifat në sferën e kulturës, rinisë dhe sportit 

 

 
 
 

EMËRTIMI 

(i ngarkesave, kompensimeve dhe taksave në 
shërbime ) 

H
a

p
ë
s

ira
 

Norma 

tatimore 

në Euro/% 

1. Për çdo manifestim të kontraktuar në shtëpinë e 
kulturës 

Salla e  
madhe Q. K. 

30% 

2. Shfrytëzimi i sistemit të zërimit dhe ndriçimit 
Veshjet e valletareve dhe veshjet kombëtare 

Jashtë 
objektit-10 
euro për ditë 

30.00 ë 
  

3. Për fushata mitingje dhe çdo aktivitet tjeter të partive 
politike, pa zërim dhe ndriçim 

Sallae madhe 
Q. K. 

80.00 ë 
   

4. Për fushata mitingje dhe çdo aktivitet tjeter të partive 
politike 

Salla e vogël 
Q. K. 

50.00 ë 
  

5. Shfaqje të ndryshme nga biletat shituara Salla e 
madhe 

30% 

6. Çmimi i biletës për shfaqjen e filmave Salla e 
madhe 

1.00 ë 

7. Çmimi i biletave për ndeshje sportive-caktohen në 
marrëveshje me klubet 

Fusha/futbolli
t 

- 

8. Anëtarësia vjetore për leximin e librave Biblioteka 2.00  ë          

9 Stërvitjet e ekipeve sportive  pa ndriçim Palestër 
1.30h 

10.00ë 

  

 

10. Stërvitjet e ekipeve  sportive me ndriçim Palestër 
1.30h 

15.00 ë 

  

11. Stërvitjet e ekipeve sportive  private pa ndriçim  Palestër 
1.30h 

20.00ë 

12. Stërvitjet e ekipeve sportive  private me ndriçim  Palestër 
1.30h 

25.00ë 

  

13. Për zhvillimin e ndeshjeve private pa bileta  Palestër 2h 50.00ë 
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14. Për  zhvillimin e ndeshjeve private me bileta Palestër 30% 

15. Për ngjarjet komerciale, panaire ekspozita e të 
ngjashme për një ditë 

Palestër 200.00 ë 

  

16. Për koncerte të ndryshme nga inkasimi i biletave Palestër 30% 

17. Të gjitha klubet jashtë komunës për një ditë Palestër 100.00 ë 

18. Qëllimet rekreative për një orë pa ndriçim Palestër 20.00ë 

19. Qëllimet rekreative për një orë me ndriçim Palestër 25.00ë 

20. Për fushata të Partive politike për një ditë Palestër 150.00ë 

21. Për shfrytëzimin e palestrës nga organizatat e 
ndryshme për koncerte apo shfaqje të ndryshme për 
një ditë 

Palestër 150.00ë 

22. Për vendosjen e reklamave në fushën e basketbollit 
dhe volejbollit në parket në bazë mujore 

Palestër 150.00 

23. Në gjysmë rrethin e reketit të fushës së basketbollit në 
bazë mujore 

Palestër 70.00 

24. Ne hapësirën e 6 metërshit të fushës së hendbollit  
2 x 0.60 m në bazë mujore 

Palestër 70.00 

25.  Në hapësirën e fushës së basketbollit, volejbollit dhe 
hendbollit 
3 x 0.60 m në bazë mujore 

Palestër 70.00 

26 Në pjesën veriore (A dhe B)të palestrës në bazë 
mujore 

Palestër 35.00 

27. Në pjesën jugore (C dhe D) të palestrës në bazë 
mujore 

Palestër 35.00 

28. Në pjesën lindore dhe perëndimore në bazë mujore 
për m2 

Palestër 25.00 

 
Lirohen nga pagesa: 
-Tubimet përkujtimore dhe humanitare 
-Tubimet e organizuara nga Komuna e Skenderajt, 
-Te gjitha aktivitetet e organizuara nga DKRS, 
-Shoqatat me aftësi te kufizuara, 
-Shoqatat e dalura nga lufta, familjet e dëshmorëve dhe invalidët  e luftës 
-Bashkësitë fetare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neni 16 
 

DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE 
Tarifat në sferën e shërbimeve publike 
 

Nr. EMËRTIMI (i ngarkesave,kompensimeve dhe taksave ne shërbime Euro 

1 Për lokalet e punës ne sipërfaqe deri ne 20 m2 20,00 

2 Për lokalet e punës ne sipërfaqe  prej  20-50 m2 30,00 

3 Për lokalet e punës ne sipërfaqe prej 50-100 m2 40,00 
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4 Për lokalet  punës ne sipërfaqe mbi 100 m2 150,00 

5 Pëlqim sanitar 100,00 

6 Pëlqim për  komunikacion 60,00 

7 Pëlqim për auto taxi, 4+1 30,00 

8 Kërkesë për kontroll inspektuese për subjektet afarist(persona juridik dhe 
institucionet tjera 

20,00 

9 Kërkesë për asgjësim të mallrave 50.00 

10 Kërkesë për dalje në terren nga PTK-ja 100.00 

11 Kërkesë për dalje në terren nga KEK-u 100.00 

12 Kërkesë për dalje në terren nga subjektet tjera si motra  100.00 

13 Për punën e Komisionit në vlerësimin e demit të pyllit,vreshtave 
,pemishteve,kulturave lavërtarë ,bagëtisë dhe pasurive tjera  

10.00 

14 Vërtetim për shitjen e produkteve bujqësore ne treg 5.00 

15 Për hyrje ne Shesh të automjeteve për furnizim me mjete monetare për 
bankat 

200.00 

16 Për ngarkim dhe shkarkim të mallrave ,para lokaleve afariste qe e 
shfrytëzojnë hapësirën publike(rrugë trotuare) 

30.00 

17 Për  çdo ndryshim të rendit të udhëtimit, nga ana e kompanive të transportit 
publik të udhëtareve 

50.00 

  
Tarifat për tregun e gjelbër  në Skenderaj 
 

1 Lokali   50ë mujore 

2 Tezga 20ë mujore 

3 Kamion (5-12) ton  10ë ditore 

4 Kombi 5ë ditore 

5 Vetura 3ë ditore 

6 Traktor me dru 3ë ditore 

7 Kamion me mobile deri në 10 ton  10ë ditore 

8 Kerret në shitje   2ë ditore 

9 Bylmet ( 0,5 -10) kg  0,50ë ditore 

10 Bylmet ( 10-50 ) kg 1ë ditore 

11 Miell, patate, fasule, rasat deri në 50kg  1ë ditore 

12 Pjesë për amvisni 3ë ditore 

13 Pjesë për bujqësi 5ë ditore 

14 Të tjera , çmimi caktohet për m² 1ë ditore 

 
 
 
 
 
 
 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 17 
 

    Shkelësit e kësaj rregulloreje do të gjobiten : 
 

a) Me dënime prej 200 ë ( pas vërejtjes me shkrim )  do të dënohen të gjitha subjektet 
afariste, personat fizik dhe ata juridik nëse: 

 
- Veprojnë pa leje të punës; 
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- Nëse shet mallra me afat të skaduar; 
- Nëse nuk dëshmojnë prejardhjen e mallrave; 
- Nëse nuk prezantojnë dokumentacionin qe kërkohet nga inspektorët. 

 
Me dënime prej 150 ë, nëse subjekti afarist  ( personat fizik apo juridik  ) fillojnë punën pa 
pëlqimin mbi kushtet higjenik – sanitare , teknike të punës dhe të mbrojtjes në punë. 

 
b) dënim prej 100 ë nëse subjekti afarist nuk i vendos çmimet ( për secilin artikull të 

ndryshëm ). 
 

c)  Dënimi prej 400 ë pas vërejtjes së dytë të paraparë  në pikën ( a ) të këtij neni. 
 

d) Pas vërejtjes së tretë  mbyllje dhe ndërprerje të përkohshme të veprimtarisë. 
 

e) Dënimi prej 100 ë nëse nuk vë firmën në vendin e duhur   ( nëse nuk ka shënuar emrin 
e mbiemrin e pronarit të subjektit afarist, emrin e firmës si dhe emërtimi i rrugës ku 
gjendet lokali ). 

 
f) Dënimi  prej 100 ë do të dënohet subjekti afarist nëse e ka të ekspozuar  orarin e punës, 

nuk i përmbahet orarit të punës, të cilin ai e ka caktuar në përputhje me Rregulloren 
komunale për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës. 

 
      h) Dënimi prej 100 ë subjekti afarist nëse nuk e ve☺n flamurin për festat  

     zyrtare ose ditë zie të shpallura nga organi kompetent i Republikës së 
     Kosovës. 
i) Dënimi mandator prej 20 ë nëse: 

 
- Nëse subjekti afarist nuk i ven çmimet në vend të dukshëm , nuk u  
     dorëzon blerësve fatura ose nuk e ve firmën në vend të duhur. 
- Punëtori i cili punon në lokal nuk e ka uniformën përkatëse dhe nuk ka pastërtinë e 

duhur si dhe . 
- Për parregullsitë tjera  të konstatuara nga inspektorët: Hudhja e mbeturinave jo 

adekuate (jasht kontinjerit). 
- Hudhja e mbeturinave inerte (te ngurta) jasht vendit të caktuar denohet me gjobë 

100.00 Euro. 
- Hudhja e mbeturinave ne vende: fusha dhe sheshe publike denohet me gjobë 30.00 

Euro. 
- Ekspozimi i produkteve të ndryshme në diell (ushqimore dhe joushqimore) jashtë lokalit 

afarist denohet me gjobë 50.00 Euro. 
 
Në rast të mos pagesës së dënimit  të shqiptuar mandator – Inspektori fillon procedurën 
gjyqësore për realizimin e pagesës. 
 
Implementues : Drejtoria për Shërbime Publike. 
 
 

      
Neni 18 

 
DISPOZITAT E VEÇANTA 

 
Gjobat 

 
1   Gjobat nga trafiku; 
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Gjobat e shqiptuara për shkelje kundërvajtjeje në trafik brenda territorit të komunës, janë të 
hyra vetanake dhe i takojnë Komunës. Transferet bëhen në përputhje me LMFPP-në dhe do t’i 
përfshijnë pagesat që bëhen përmes policisë së Kosovës dhe gjykatave, si rezultat i 
vendimeve gjyqësore.  
 
2 Gjobat për shkeljen e rregulloreve lokale; 
Rregulloret lokale, të miratuara nga kuvendi i komunës së Skenderajt, përmbajnë dispozitat 
ndëshkuese për shkeljen e dispozitave nga bartësit konkretë. Lartësia e gjobës është e  
 
bazuar në proporcion me fajësinë e bërë nga shkelësi i dispozitave të rregulloreve komunale.  
 
3 Për të gjitha taksat, ngarkesat dhe gjobat e caktuara me këtë rregullore, e që nuk janë të 
parapara me këtë rregullore, do të aplikohen taksat, ngarkesat dhe gjobat e caktuara me ligj 
dhe udhëzime përkatëse. 

Neni 19 
 

Bashkë pagesat për arsim dhe shëndetësi; 
 

Të gjitha bashkë pagesat, tarifat dhe taksat për shërbime komunale të arsimit dhe 
shëndetësisë, konsiderohen si të hyra vetanake të institucionit përkatës arsimor dhe  
shëndetësor të Komunës. Trajtimi, kontabiliteti, raportimi, monitorimi dhe verifikimi i këtyre 
bashkë pagesave do të bëhet në përputhje me LMFPP–në. 
 

Neni 20 
 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 
1. Me ngarkesë të kompensimeve komunale vjetore ngarkohen të gjitha subjektet afariste, ku e 
njëjta paguhet në katër këste të barabarta. 
2. Në shumën e caktuar të ngarkimeve e cila nuk është paguar në afatin e paraparë llogaritet 
dhe paguhet kamata ndëshkuese në lartësi prej 0.10 % në ditë, të cilën do ta llogarit Drejtoria 
për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim. 
3. Për moskryerjen me kohë të obligimeve dhe ngarkesave sipas tarifave komunale të 
parapara me këtë Rregullore do të kërkohet ekzekutimi i dhunshëm nëpërmes gjykatës 
kompetente.  

Neni 21 
 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 
Kjo rregullore komunale për taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba miratohet nga kuvendi i komunës 
ne Skenderaj dhe licencohet nga komisioni miks i Ministrisë së Financave  dhe Ministrisë së 
Administrimit të Pushtetit Lokale në Prishtinë. 
 

Neni 22 
 

Kjo rregullore mund të ndryshohet me procedurë të njëjtë me atë të miratimit nga kuvendi i 
komunës në Skenderaj. 

Neni 23 
 

Me hyrjen në fuqi dhe në të kësaj rregulloreje, shfuqizohet  rregullorja komunale  për taksa , 
tarifa, ngarkesa dhe gjoba nr. 01-110-29256 e datës 03.06.2014 dhe vendimi për  
plotësim–ndryshimin e rregullores komunale nr. 01-110-21662 të datës të datës 07.04.2015. 
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Neni 24 
Hyrja në fuqi 

 
Pas shqyrtimit te rekomandimeve të Ministrisë së Financave dhe  miratimit nga Kuvendi i 
Komunës në Skenderaj, kjo rregullore hyn ne fuqi 8 ditë pas dërgimit te autoriteti mbikëqyrës, në 
kuptim të nenit 81, të ligjit për vetëqeverisjen lokale, nr – 03/L-040, (gazeta zyrtare 28/2008) nga 
komisioni miks i Ministrisë së Financave në Prishtinë dhe pas shpalljes publike në tabelën e 
shpalljeve ose ueb-faqen e komunës.  

 
Neni 25 

 
Kjo rregullore do të zbatohet duke filluar nga data e aprovimit nga Kuvendi Komunal Skenderaj 
dhe pas aprovimit të ligjshmërisë nga MAPL me perjashtim të tarifave në biznes të cilat vlejnë 
për vitin kalendarik 2018. 
 
Nr. ________________                                                         
Skenderaj, me  29.05. 2018                                                            
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