
Në bazë të nenit 12, al.1 dhe 2 pika  c, nenit 24, al. 2, dhe nenit 48 al.2 të 
Ligjit  për Vetëqeverisjen Lokale, nenit 2, nenit 8, al. 1, pika a dhe b, të Ligjit për 
Financat e Pushtetit Lokal si dhe nenit 25, al.1, pika a dhe h, nenit 27, al. 1 dhe 
5, nenit 72, al.1, pika 1, 2, 3 dhe 6,  të Statutit të komunës së Prizrenit, Kuvendi i 
komunës së Prizrenit, në mbledhjen e vet të mbajtur më 18 qershor 2009, miratoi 
këtë  
 

RREGULLORE 

PËR 

TARIFAT, NGARKESAT DHE GJOBAT NGA 
SHËRBIMET DHE VEPRIMTARITË KOMUNALE 

 
 
I  DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 
QËLLIMI 

 
Neni 1 

Me këtë rregullore caktohet lartësia e tarifave, ngarkesave dhe gjobave 
për shërbime nga veprimtaritë komunale në territorin e komunës së Prizrenit, 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 afariste dhe tregtare, lejeve për punë 
profesionale, për pronësi të automjeteve, të përdorimit apo shfrytëzimit të pronës 
komunale, ngarkesave për ndërtimin dhe rrënimin e objekteve, për shfrytëzimin e 
burimeve natyrore, gjobat nga trafiku dhe gjobat për shkeljen e rregulloreve 
komunale.  
 
 
 
II LARTËSIA E TARIFAVE DHE E NGARKESAVE 
 

Neni 2 
 

Lartësia e ngarkesave që do të paguajnë personat fizikë e juridikë, në emër të 
shërbimeve të ofruara nga ana e administratës komunale apo veprimtarive komunale 
sipas drejtorive, në pajtim me këtë Rregullore, do të jenë, si vijon: 
 
 
 
 



1. DREJTORIA E ADMINISTRATËS DHE E PERSONELIT 
 
1.1Administrata e Përgjithshme 

 
1 Legalizimi i nënshkrimit autentik 2.5 €
2 Çertifikata që personi është i ve 1 €
3 Çertifikata për raportin farefisnor 1 €
4 Çertifikata që personi është i vetëm 1 €
5 Për vendbanimin e përkohshëm 1 €
6 Lëshimi i cert. për varshm. Materiale /çdo copë 1 €
7 Çertifikata që personi ka jetuar në bashkësi familjare deri në vdekjen e 

bashkëshortit
1 €

8 Vërtetimi për gjendjen e statusit 1€
9 Çertifikata për nacionalitetin e qytetarit 1€

10 Çertifikata që personi nuk është në marrëdhënie pune 1€
11 Çertifikata që personi është nën mbikëqyrjen e anëtarit të familjes 1€
12 Çertifikata që nuk është banor i KK- Prizren 1€
13 Çertifikata për vendbanimin e përkohshëm 1€
14 Çertifikata për nacionalitetin etnik të qytetarit 1€
15 Çertifikata të ngjashme varësisht nga kushtet momentale 1€
16 Vërtetimi i fotokopjes së formatit  A4 x 1 0.25 €
17 Vërtetimi i fotokopjes së formatit  A3 x 1 0.5 €
18 Çertifikata për lidhje martesore 5 €
19 Çertifikata e nënshtetësisë  2 €

 VËREJTJE: Prej nr rend. 2-15 dokumentet lëshohen në bazë të dëshmisë 
 së (dy) dëshmitarëve 

 
 
 
1.2 Ofiqaria 
 
1 Lëshimi i ekstraktit nga LAL  1 €
2 Lëshimi i ekstraktit nga LAM  1 €
3 Lëshimi i ekstraktit nga LAV  1 €
4 Lëshimi i aktit të vdekjes . 5 €
5 Kurorëzimeve gjatë orarit të punës  10 €
6 Regjistrimet e mëvonshme në librat civilë: LAL, LAV 2 €
7 Korrigjimi i emrit personal (emri e mbiemri) 1.50 €
8 Ndryshimi i emrit personal (emri e mbiemri)  5 €
9 Vërtetimi i statusit martesor  5 €

10 Vërtetimi që është në jetë personi 2 €
11 Kurorëzimi jashtë objektit të KK-Prizren gjatë orarit të punës  20 €



12 Kurorëzimi jashtë objektit KK- Prizren, jashtë orarit të punës  50 €
13 Çertifikata internacionale          2 €
14 Vërtetim që nuk lëshohet shtetësia  1 €
15 Vërtetimi për vendbanimin (Lajmërimi / Çlajmërimi)  2.5 €
16 Deklarata për amvisërinë e përbashkët  2.5 €
 
 
1.3 Ndihma juridike 
 

1 Kërkesat e ndryshme drejtuar drejtorive 0.50 €
2 Përpilimi i autorizimeve 3 €
3 Ankesat e parashtruara gjykatave 5 €
4 Ankesat e parashtruara organeve komunale  4 €
5 Deklarata sipas dy dëshmitarëve 1.5 €
6 Përpilimi i garancisë për ardhjen mysafir 4 €

1.4 Arkivi – ekspeditimi 
 
1 Lejen e vendimit për ndërtim 5 €
2 Lejen e lokacionit 5 €
3 Kopjen e planit 5 €
4 Listën poseduese 5 €
5 Vendimi i pronësisë së patundshmërisë 5 €
6 Pëlqimin urbanistik 5 €
7 Aktvendimi për hapjen e lokalit 3 €
8 Diplomën e veprimtarisë 3 €
9 Lëndët e ndryshme nga arkivi 5 €
 
 
 
  Sektori i Çështjeve Pronësore -  Juridike 
 
1.5 Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme 
 
1 Lëshimi i certifikatës sipas kërkesës së palëve apo sipas detyrës zyrtare 5 €
2 Marrja e aktvendimit për të drejtën e përparësisë së ndërtimit 15 €
3 Marrja e aktvendimit për dhënien e tokës ndërtimore të qytetit në procedurën   

e legalizimit të objekteve (shtëpitë individuale familjare, lokaleve . 15 €
4 Marrja e aktvendimit për dhënien e tokës ndërtimore të qytetit nëpërmjet    

Konkursit    13 €
5 Marrja e aktvendimit për uzurpimin arbitrar të tokës në pronësi shoqërore     25 €
6 Përpilimi i procesverbaleve për daljen në vendin e ngjarjes:-në qytet:     13€



 -jashtë KK të Prizrenit :     25€
7 Marrja e aktvendimit për marrjen në posedim të tokës ndërtimore të qytetit   

për vërtetimin e interesit të përgjithshëm (sipas kërkesave të personave 
juridik) 

 
102 €

8  Marrja e aktvendimit për eksproprijimin (sipas detyrës zyrtare të personave 
juridikë)  51 €

9 Lidhja e kontratave për shfrytëzimin e lokaleve afariste me qira 
 10 €

 
 

 

2. DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 
 
Sektori i Mjedisit  

 
2.1 Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                             
1. Inspektimi i pompave të benzinës, pishinave, autolarjeve dhe 

servileve  10 €
 

2. Inspektimi i furrave gëlqerore, pompave etj.  10 €
3. Inspektimi i ndotësve industrialë dhe ndotësve tjerë   10 €
4. Inspektimi me kërkesë të palës jashtë qytetit   10 €
5. Inspektimi me kërkesë të palës në qytet    5 €
6. Lëshimi i vërtetimeve, certifikatave dhe dokumenteve tjera   2 €
7. Dhënia e pëlqimit për pompa të benzinës, pishina ...etj.  15 €
8. Për gërmime – dëmtime në sipërfaqe të gjelbra 1m2    5 €
9. Për pranim teknik të objekteve nga zyrtarët mjedisor  60 €

 
Sektori i Komunikacionit dhe i Lidhjes 
 
2.2 Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme 

Taksat për regjistrimin e automjeteve 
deri 3.5t 10,00 €      

mbi 3.5t 20,00 €      
     

Taksat për tërheqjen/bartjen e automjeteve 
deri 3.5t 5.00 €      

mbi 3.5t 10.00 €      

                         



Licencat për operatorë 60.00 €         

Për Taxi                   30.00 €                 

Rendet e udhëtimit 0.10 €/km         

     
Taksat për parkim 

Zona  I 0.50 €/orë 30.00€/mujore    

Zona  II 0.30 €/orë 25.00 €/mujore    
Zona  III 0.20 €/orë 20.00 €/mujore    

     

Taksat e qëndrimit në parkingun e dedikuar për përjashtimin e automjeteve nga komunikacioni 

Automjetet, motoçikletat dhe traktorët 5.00€/ditë, për 30 ditët e para 
2.00€/ditë, pas 30 
ditësh 

Kombit dhe mjetet deri 3.5 t 7.00€/ditë, për 30 ditët e para 
3.00€/ditë, pas 30 
ditësh 

Mjetet mbi 3.5t, autobusët dhe mjetet e rënda 10.00€/ditë, për 30 ditët e para 
5.00€/ditë, pas 30 
ditësh 

 

Taksat për gërmimet / dëmtimet e rrugëve me asfalt 

0-10m² 90,00 €      

10-20m² 70,00 €      

mbi 20m²  50,00 €      

Taksat për gërmimet / dëmtimet e rrugëve me kube 

m² 20,00 €      

Taksat për gërmimet / dëmtimet e rrugëve me makadam/zhavorr 

m² 5,00 €    
 
  

Taksat për pranimin teknik të objekteve nga Inspektorati i Komunikacionit 

60,00 €        

 
 Nga kërkesat për leje, për mjete motorike lirohen të gjitha automjetet e 
emergjencës (ambulanca, makinat e zjarrfikësve).  



3. DREJTORIA E BUJQËSISË DHE E ZHVILLIMIT RURAL 
 
3.1 Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme 

                          
1. Dhënia e pëlqimit për separuesit  30 €
2. Dhënia e pëlqimit për gurthyesit  30 €
3. Dhënia  e pëlqimit për eksploatues të zhavorrit (gurit natyral) 30 €
4. Dhënia e pëlqimit për eksploatues të rërës. 30 €
5. Për punën e komisionit në vlerësimin e dëmit, pyllit vreshtave, 

pemishteve dhe pasurive tjera bujqësore 10 €
 6. Për lëshimin e certifikatës, vërtetimin për prodhues bujqësorë nga lëmi 

i bujqësisë dhe hidroekonomisë 2.5 €
 
 
3.2 Kompensimi për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore 

 Shuma e kompensimit varet nga klasifikimi i tokës përkatëse, nëse ndërrimi i 
kërkuar i destinimit ka të bëjë me tokën 

 

1 Klasa 1-4 kompensimi për metër katror është        1.00 €
2 Klasa 5-6 kompensimi për metër katror është  0.75 €
3 Klasa 7-8 kompensimi për metër katror është 0.50 €
4 Për ndërrim të përkohshëm të destinimit të tokës bujqësore paguhet 20% për m-2 

të tarifës bazë 
 
Nëse ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore është bërë në pajtim me planin hapësinor 
gjithashtu do të zbatohet kompensimi në bazë të par. 3.2 
 
 
3.3 Tarifa për shfrytëzimin e kullosave  
  
              Lloji i bagëtisë             NB  /  kokë Kokë/     € 
Gjedhët mbi një vit               1 1.20 € 
Viçat                0.45 0.54 € 
Delet                0.18 0.22 € 
Qengjat                0.1              0.12 € 
Kuajt dhe gomarët                1 1.20 € 
Dosat                0.5 0.60 € 
Derrat                0.3 0.36 € 
Rosat 0.014 0.02 € 
 
 
4. DREJTORIA E INSPEKTORATEVE 
 
4.1 Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme 
                                                                                                                             
 
1. INSPEKTORATI I NDËRTIMTARISË  
-  Kërkesa për kontroll inspektues jashtë qytetit për persona fizikë  10 €



- Kërkesa për kontroll inspektues në qytet për persona fizikë    8 €
- Kërkesa për kontroll inspektues jashtë qytetit për subj..afar.dhe 

instituc.tjera 
20 €

- Kërkesa për kontroll inspektues në qytet. për subj..afar.dhe 
instituc.tjera 

15 €

- Kërkesë për pëlqim i cili nevojitet për licencim të subjektit afarist 20 €  
2. INSPEKTORATI I TREGUT 
- Kërkesa për kontroll inspektues jashtë qytetit për persona fizikë  10 €
- Kërkesa për kontroll inspektues në qytet për persona fizikë   8 €
- Kërkesa për kontroll inspektues jashtë qytetit për subj..afar.dhe 

instituc.tjera 
20 €

- Kërkesa për kontroll inspektues në qytet. për subj..afar.dhe 
instituc.tjera 

15 €

 Kërkesa për leje pune 15 €
- Kërkesa për asgjësim mallrash 20€
3. INSPEKTORATI KOMUNAL 
- Kërkesa për kontroll inspektues jashtë qytetit  për persona fizikë  10 €
- Kërkesa për kontroll inspektues në qytet për persona fizikë  8 €
- Kërkesa për kontroll inspektues jashtë qytetit për subj.afar.dhe  

instituc.tjera 20 €
- Kërkesa për kontroll inspektues në qytet. për subj.afar.dhe 

instituc.tjera 
15 €

- Kërkesa për dalje në terren të PTK-së, KEK-ut, Cvilenit dhe 
Higjienës, jashtë qytetit 

100€

- Kërkesa për dalje në terren të PTK-së, KEK-ut, Cvilenit dhe 
Higjienës në qytet 50€

4. INSPEKTORATI I VETERINARISË 
- Kërkesa për kontroll inspektues jashtë qytetit  për persona fizikë  10 €
- Kërkesa për kontroll inspektues në qytet për persona fizikë  8 €
- Kërkesa për kontroll inspektues jashtë qytetit për subj.afar.dhe 

instituc.tjera 20 €
- Kërkesa për kontroll inspektues në qytet. për subj.afar.dhe 

instituc.tjera 15 €
- Për shikimin e kafshëve të trasha – tarifa vjetore 300 €
- Për shikimin e kafshëve të imta (qengja) – tarifa vjetore 300 €
- Kërkesa për asgjësim mallrash 20 €
 Kërkesë për pëlqim i cili nevojitet për licencim të subjektit afarist 20 €
5. INSPEKTORATI SANITAR 
- Kërkesë për kontroll inspektues jashtë qytetit për persona fizikë  10 €
- Kërkesë për kontroll inspektues në qytet për persona fizikë  8 €
- Kërkesa për kontroll inspektues jashtë qytetit për subj..afar.dhe 

instituc.tjera 
 

20 €
- Kërkesa për kontroll inspektues në qytet. për subj..afar.dhe 

instituc.tjera 15 €



 
 
4.2 Kërkesë për kontroll inspektuese për kushtet minimale-teknike të dyqaneve 
nga lëmi i      
tregtisë, hotelerisë dhe zejtarisë   
 
1   Inspektorati i  tregut  26 € 
2   Inspektorati sanitar  26 € 
3. Ne raste kur ka nevojë për kontroll nga 

inspektoratet tjera  
 26 € 

 
 
 
5. DREJTORIA  E KADASTRËS DHE E GJEODEZISË 
 
 
5.1 Tarifat e përgjithshme 
 
I. Ndërrimi i kulturave kadastrale: 
Ndërrimi i kulturës në një ngastër pa matje   10 €
- për çdo ngastër tjetër që kufizohet me të     5 €
Ndërrimi i kulturës në një ngastër me matje   35 €
- për çdo ngastër tjetër që kufizohet me të   20 €
 
II. Ndarja e ngastrave: 
Ndarja e ngastrave në dy pjesë me sipërfaqe deri në 0.50 h   60 €
Ndarja e ngastrave në dy pjesë me sipërfaqe mbi  0.50 h 100 €
- për çdo pjesë tjetër   25 €
Ndarja e ngastrave në  pjesë të përcaktuara më parë 100 €
Ndarja në më tepër se dy pjesë të përcaktuara më parë, për çdo 
pjesë tjetër 

  35 €

Ndarja e një ngastre në dy pjesë me matje të pjesës së re dhe 

- Kërkesa për asgjësim mallrash 20 €
- Kërkesë për pëlqim i cili nevojitet për licencim të subjektit afarist 20 €
6 INSPEKTORATI I BUJQËSISËS  

- Kërkesë për kontroll inspektues jashtë qytetit  për persona fizikë 10 €  
- Kërkesë për kontroll inspektues në qytet për persona fizikë  8 €
- Kërkesa për kontroll inspektues jashtë qytetit për subj..afar.dhe 

instituc.tjera 20 €
- Kërkesa për kontroll inspektues në qytet. për subj..afar.dhe 

instituc.tjera 15 €
- Parashtresat tjera   1 €
- Kërkesa për asgjësim mallrash 20 €
 Kërkesë për pëlqim i cili nevojitet për licencim të subjektit afarist 20 €



ripërtëritje të kufijve 100 €
- për çdo ngastër tjetër që kufizohet me të   25 €
 
III. Rilevimi i ndërtesave: 
Ndërtesat individuale për një ndërtesë  50  €
Për çdo objekt tjetër në të njëjtën ngastër  20  €
Ndërtesat shumëkatëshe për një ndërtesë ekonomike, plan.parc. 100  €
Objektet më të vogla që i takojnë ndërtesës shumëkatëshe-për një 
objekt 

 40  €

Ndërtesat me formë jo të rregullt (me më tepër se katër pika)-për çdo 
pikë plus 

 
 10  € 

 
IV. Përtëritja e kufijve të ngastrës: 
Për ngastrën me sipërfaqe gjer në  0.50 h  80 €
Për ngastrën me sipërfaqe prej 0.50 h  gjerë  1.00 h 100 €
Për çdo ngastër tjetër që kufizohet me të plus  50  €
Për rrugë, hekurudhë, kanale në gjatësi gjer në 100 m 150 €
Për çdo metër gjatësi shtesë-edhe  0.5 €
 
V. Punët në matje sipas kërkesave të posaçme: 
Bartja e planeve urbanistike në terren – për një ngastër  80  €
Puna në zyre për ndarjen e ngastrës sipas planeve urbanistike – për 
një ngastër 

 
 20  €

Shënimi i vijës së rregullimit të rrugës – për një metër  0.5 €
 
 
VI.  Shënimi i kufijve në terren me rastin e eksproprijimit: 
Shënimi dhe matja e kufijve – për  1 metër gjatësi  0.8  €
 
VII. Identifikimi i ngastrave dhe objekteve kadastrale në zyrë: 
Identifikimi i numrave të ngastrave dhe pronarëve për një  ngastër  10   €
Për çdo ngastër tjetër plus    5   €
Identifikimi i një ngastre pa matje – për një ngastër  30   €
Identifikimi i një parcele – krahasimi i gjendjes së re me të vjetrën (në 
zyrë) 

 15   €

 
VIII. Punët tjera gjeodezike: 
Përpilimi i skicave për strukturën e banesës – ndërtesës   40  €
Matja e gypave, përçuesve elektrikë dhe përçuesve tjerë – për një 
metër gjatësi 

 
 0.8  €

 
IX. Koordinatat (x,y,z) dhe përshkrimi i pozitës së pikave gjeodezike: 
Koordinatat, lartësia mbidetare, përshkrimi i pozitës – pagesa për një 
pikë  

 10  € 

Vendosja e një pike gjeodezike (stacion i lirë)  30  €
Për çdo pikë tjetër edhe nga   10  €



 
X. Kopja e planit kadastral me paraqitje vertikale: 
Për planin në shkallë: 1:500   25  €
Për planin në shkallë: 1:1000   30  €
Për planin në shkallë: 1:2500   30  €
Për planin në shkallë: 1:5000   25  € 
 
XI. Shërbimet administrative:                                                                         
Certifikata – historiku i ngastrës  15  €
Certifikata që nuk posedon paluajtshmëri Pa 

pagesë
Certifikata që vërteton se nuk ka shënime për kopje plani    5  €
Lëshimi i fletëve poseduese, për fletën e parë   4  €
Për çdo fletë tjetër   1  € 
Kopje plani ……….A-4   3  €
Kopje plani……….A-3 10   €
 
 
XII 
1. Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të dokumentit të 
organeve administrat. dhe gjyqësore për njohjen e të drejtës së 
pronësisë-posedimit 

 80  €

2. Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të pjesëtimit të 
pronës në bashkëpronësi për secilin person që bëhet pronar, 
posedues 

 20  €

3. Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të ndërrimit të pronës 
së paluajtshme për secilin pronar, posedues  50  €
4. Regjistrimi i servituteve mbi pronën e paluajtshme  40  €
5. Fshirja e servituteve  20  €
 
 
XIII. 
Regjistrimi i pronësisë, posedimit në bazë të                                                                                
kontratës së shitblerjes dhuratës dhe trashëgimisë 
si dhe shkëputjes së bashkësisë familjare 
1. Për shitblerje dhe dhuratë  
Deri     10.000 €   20  € 
            20.000 €   30  € 
            30.000 €   40  € 
            40.000 €   50  € 
            50.000 €   60  € 
            60.000 €   70  € 
            70.000 €   80  € 
            80.000 €   90  € 
            90.000 € 100  € 
          100.000 € 110  € 



 
 
 XIV.  
 Regjistrimi dhe fshirja e 
hipotekave   
1. Regjistrimi      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6. DREJTORIA E URBANIZMIT DHE E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 

 
6.1. Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme 
 
1. Kërkesat, lutjet, ankesat, kundërshtimet 0,50 €
2. Për lëshimin e kushteve urbanistike – teknike si dhe vendimi 

për lokacionin 
2.5 €

3.  Kërkesa për ndërtimin e ndërtesave individuale dhe kolektive      5 €
4. Kërkesa për ndërtimin e lokaleve afariste në ndërtimet 

individuale dhe kolektive 
     5 €

          110.000 € 120  € 
          120.000 € 130  € 
          130.000 € 140  € 
          140.000 € 150  € 
          150.000 € 160  € 
          160.000 € 170  € 
          170.000 € 180  € 
          180.000 € 190  € 
Deri dhe mbi    190.000 € 200  € 
Kur vlera e kontratës është e 
pavlerësuar           

  70  € 

2. Për trashëgimi-për çdo 
trashëgimtar 

  20 € 

3. Në bazë të shkëputjes së 
bashkësisë familjare për çdo 
anëtar të familjes që bëhet pronar-
posedues 

  
 
  20 € 

        Deri   5000 €   20  € 
        5.000 €----- 10.000 
€ 

  30  € 

      10.000 €------20.000 
€ 

  50  € 

      20.000 €----- 40.000 
€ 

  70  € 

           50.000 €   90  € 
           60.000 € 110  € 
           70.000 € 130  € 
           80.000 € 150  € 
           90.000 € 170  € 
         100.000 € 190  € 
         110.000 € 210  € 
         120.000 € 230  € 
         130.000 € 250  € 
         140.000 € 270  € 
         150.000 € 290  € 
Deri dhe mbi   150.000 
€ 

300  € 

2. Fshirja    20  € 
  
  



5. Kërkesa për shndërrimin e lokaleve banesore në lokale 
afariste 

     5 €

6. Kërkesa për ndërtimin e garazheve nëpër oborre      5 €
7. Kërkesa për ndërtimin e objekteve industriale      5 €
8. Kërkesa për ndërtimin e magazinave – depove – siloseve      5 €
9. Kërkesa për objektet montazhe – garazhe      5 €
10. Kërkesa për objektet e montuara – baraka – kioska      5 €
11. Kërkesa për objekte afariste të montuara      5 €
12. Kërkesa për objektet lëvizëse      5 €
13. Leja ndërtimore    10 €
14. Lëshimi i vërtetimeve dhe certifikatave 1.5 €
 
 
6.2. Renta e tokës dhe e hapësirës publike për shfrytëzimin komercial 
 
1. Lokalet afariste – prodhuese 0.25 €/m2
2. Lokalet afariste – joprodhuese 0.50 €/m2
3.  Depot e mbuluara 0.10 €/m2
4. Hapësirat e lira 0,05 €/m2
5. Hapësirat e mbuluara 0.08 €/m2
 
 
Çdo shfrytëzim apo përdorimi i pronës apo tokës komunale-publike nga 
individët, për afarizëm-biznes apo qëllime tjera i nënshtrohet pagesës së 
ngarkesës – qirasë. 
 
 
Këto pagesa duhet të aplikohen tek: 

a) Dhënia e tokës për shfrytëzim të përkohshëmpër vendosjen e 
objekteve të përkohshme me qira mujore pa ndërtim shtesë: për 
Zonën I – 4 € m², Zona II – 3 € m², Zona III – 2 € m²; 

b) Dhënia e tokës me qira për kampingje, për vendosjen e lojërave, për 
parqe për pushim etj. – 0.13 €  për 1 m² në ditë; 

c) Renta për objektet me karakter të përkohshëm dhe për objektet e 
tjera montuese garazhet, (kioskat) që kanë sipërfaqe gjer në 4 m²/ – 
26 €, në muaj, gjersa për objektet më të mëdha se 6,5 m² do të 
llogaritet çmimi sipas tarifave të parapara në pikën a. 

 
Komuna në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi e mban të drejtën e 

dhënies me qira të  pronës komunale përmes tenderit, si p.sh. tregjet 
komunale, lokalet afariste etj. sipas kushteve që do t’i caktojë vetë komuna, 
në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi. 

 



      Mënyra e pagesës së qirasë do të rregullohet me marrëveshje-
kontratë që do të nënshkruhet në mes të komunës dhe shfrytëzuesit të tokës 
komunale. 

 
Objektet arsimore, kulturore, sportive, shëndetësore, si dhe 

qendrat rekreative, që ndërtohen me mjete buxhetore, me investime të 
komunitetit apo me donacione  dhe janë të interesit të përgjithshëm, janë 
të liruara nga pagesa e kontributeve të parapara me këtë Rregullore, për 
shkak të destinimit të tyre. 

 
 Lartësia e kompensimit nuk paguhet në këto raste: 
 

- Për sipërfaqet ku bëhet deponimi i plehrave – mbeturinave; 

- Për varrezat; 

- Për sipërfaqet e parkingut publik; 

- Për sipërfaqet e gjelbërimit publik; 

- Për sheshet dhe 

- Për rrugët (publike). 

Llogaritja e lartësisë së pagesës së kontributeve për rregullimin e 
tokës ndërtimore do të bëhet nga ana e Drejtorisë për Planifikim, 
Urbanizëm, Ndërtim, Rindërtim e Zhvillim në bazë të dokumentacionit teknik 
të parashtruar këtij organi nga ana e investitorit. 

 
 

Për shfrytëzimin e përkohshëm të hapësirës publike për kryerjen e 
veprimtarisë së tyre, subjektet afariste të regjistruara paguajnë taksën ditore, 
si vijon:  
 

 
                                                                                                                 

Objektet hoteliere për restorante M2 0.25 €   
Objektet hoteliere për kateteri M2 0.25 €
Ëmbëltoret – çajtoret M2 0.25 €
Tezgat bashkangjitur para dyqanit M2 0.25 €
Aparatet për pomfrit dhe palagaçe M2 0.25 €
Aparatet për akullore dhe ruajtjen e 
tyre 

M2 0.50 €

Auto-dyqani lëvizës M2 1.30 €
Gjenerator M2 0.50 €

 



 
 

6.3. TARIFA PËR RREGULLIMIN E TOKËS NDËRTIMORE 
 

Lartësia e tarifës për rregullimin e tokës ndërtimore përcaktohet varësisht 
nga shkalla e përgatitjes së zonave ndërtimore me karakter të objekteve për 
banim, për afarizëm dhe për industri sipas të cilës përcaktohet edhe lartësia e 
kompensimit të hapësirës së pastër shfrytëzuese në 1 m3 për ndërtesat 
industriale, kolektive apo në ato industriale, si dhe në lokalet afariste, në të 
gjitha objektet, si vijon: 
 
 

 
1 .PËR NDËRTIMIN E SHTËPIVE INDIVIDUALE E BANESORE 

 
ZONA I   ZONA II   ZONA III 
3 € në m3   2 € në m3   1 € në m3 
 

 
2.  PËR NDËRTIMIN E LOKALEVE AFARISTE NË NDËRTESAT 

 INDIVIDUALE, KOLEKTIVE DHE NË THEMELET EKZISTUESE 
 
 

ZONA I   ZONA II   ZONA III 
6 € në m3   4 € në m3   2 € në m3 

 
 

 
3.  PËR SHNDËRRIMIN E LOKALEVE BANESORE NË LOKALE  

AFARISTE NË SEKTORIN SHOQËROR DHE PRIVAT  
 
 

ZONA I   ZONA II   ZONA III 
6 € në m3   4 € në m3   2 € në m3 

 
4.  PËR NDËRTIMIN E BANESAVE KOLEKTIVE 

 
ZONA I   ZONA II   ZONA III 
3 € në m3   2 € në m3   1 € në m3 

 
 
5.  NDËRTIMI I OBJEKTEVE INDUSTRIALE 

 

                      
                   Për zonën II – 4 € në m3 

                                                                                                                                                                                                          



Ndërtimi i objekteve industriale mund të bëhet vetëm në zonën 
II të ndërtimit, me pëlqim paraprak të Drejtorisë për Ekonomi e 
Financa. 

 
 
 

6. PËR NDËRTIMIN E OBJEKTEVE NË FORMË TË MAGAZINAVE  
(DEPOVE, SILOSEVE) PËR DEPONIM DHE SHITJE TË MALLIT 
 

ZONA I    ZONA II   ZONA III 
3 € në m3   2 € në m3   1 € në m3 
 

 
 
7.  PËR NDËRTIMIN E OBJEKTEVE TË PËRKOHSHME 
 
 
 Për ndërtimin e objekteve afariste ekonomike – industriale si 
dhe të depove, siloseve dhe objekteve tjera për deponime të mallit, 
lartësia e tarifës është si vijon: 
 

- Për sipërfaqe të mbuluara .............................................        5 
€ /m2 

- Për sipërfaqe të hapura deri me 500 m2 .......................  2.50 
€ /m2 

- Kurse pjesa tjetër e hapur mbi 500 m2 .........................   1.50 
€ /m2 

 
Punët rreth llogaritjes dhe të pagesës së kontributeve për 

rregullimin e tokës ndërtimore i bën Drejtoria për Urbanizëm dhe 
Planifikim në bazë të dokumentacionit teknik të parashtruar këtij 
organi nga ana e investitorit. 
 

 
7. DREJTORIA  E FINANCAVE, E EKONOMISË DHE E 
ZHVILLIMIT 
 

7.1 Lejet e biznesit dhe të veprimtarisë afariste 
 Tarifa e taksës komunale për marrjen e lejes për ushtrimin e veprimtarisë afariste 

është fikse dhe caktohet në bazë të: 
 
      

a) kategorisë së veprimtarisë afariste, si p.sh. shitja me pakicë, përpunimi I 
ushqimit, zejtari, hotelieri dhe shërbime hoteliere, (restorante), aktivitete 
bankare dhe shërbime financiare, sigurime dhe veprimtari tjera afariste. 



b) Llojit të lokalit në të cilin ushtrohet veprimtaria afariste, si p.sh. dyqanet, 
tezgat ose kioskat. 

c) Shitjes së pijeve që përmbajnë alkool. 
 
 

Tarifa e taksës komunale për marrjen e lejes për ushtrimin e veprimtarisë afariste nuk 
caktohet në bazë të: 
 

a) numrit të punëtorëve të shoqërisë përkatëse tregtare; 
b) vëllimit të veprimtarisë afariste të shoqërisë tregtare, qoftë përmes 

qarkullimit, prodhimtarisë ose cilitdo tregues tjetër të ngjashëm; 
c) përmasave të  hapësirës e cila përdoret nga shoqëria tregtare; 
d) lokacionit në të cilin ushtrohet veprimtaria afariste; dhe 
e) të hyrave, përfitimeve ose qarkullimit me para të gatshme të shoqërisë 

tregtare. 
 
 Taksa për lejen e ushtrimit të veprimtarisë afariste caktohet për secilin 
lokacion ku ushtrohet një veprimtari afariste brenda kufijve të komunës. Nëse një 
shoqëri tregtare ushtron veprimtarinë afariste në më shumë se një lokacion në 
komunën e Prizrenit, atëherë një leje për ushtrimin e veprimtarisë mund të 
kërkohet për secilin lokacion të këtillë. 
 
 Komuna nuk do t’i lejojë asnjë personi ose ndërmarrje e cila nuk është e 
regjistruar në Regjistrin e Bizneseve të Kosovës që të ushtrojë veprimtari afariste 
brenda Komunës, përveç kur personi ose ndërmarrja dëshmon se në bazë të 
Ligjit për Shoqëritë Tregtare ata janë të liruar nga ky regjistrim. 
 

Lejet për biznes dhe veprimtari afariste lëshohen nga Komuna pas 
prezantimit të dokumentacionit të duhur për regjistrim të lëshuar nga autoritetet 
qendrore. Tarifa e caktuar do të paguhet në komunë për lëshimin e lejes për të 
zhvilluar  biznes apo veprimtari afariste brenda kufijve të komunës së Prizrenit 
dhe do të aplikohet në bazë vjetore. 
 

 
 

 
Lëshimi i lejeve dhe grumbullimi i këtyre taksave sipas tarifave do të bëhet 

në bazë të klasifikimit të bizneseve dhe veprimtarive afariste si në vijim: 

Tarifa vjetore sipas veprimtarive 

Veprimtaritë sipas kategorive  

Kategoria A. €  



1 Bankat, agjencitë financiare dhe shoqëritë aksionare;   800

2 Veprimtaritë e komunikimit postar dhe telefonik; 800
3 Lotaritë dhe lojërat e fatit; 800

 
4 

Kompanitë që merren me sigurimin e automjeteve, pasurisë dhe të   
Personave; 800

5 Arsimi universitar; 800
6 Veprimtaritë e spitaleve;  800
7 Tregtia me pakicë me karburante dhe lubrifikante; 800

8 Të ngjashme. 800
 
Kategoria B. 
 € 
1 Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar; 400
2 Ndërmarrjet ndërtimore; 400

3 Tregtia me shumicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe e duhanit; 400
4 Tregtia me shumicë e artikujve shtëpiak joushqimorë; 400
5 Tregtia me shumicë e produkteve farmaceutike; 400
6 Ndërmarrjet e shërbimeve hoteliere; 400

 
7 

 Kompanitë që merren me sigurimin fizik të objekteve dhe të  
Personave; 400

8 Arsimi në nivel të mesëm; 400
9 Tregtia e automjeteve të reja motorike;  400

10 Tregtia me shumicë e makinave, pajisjeve dhe pjesëve të këmbimit 400

11 Tregtia komisionare;  400
12 

 
Ndërmarrjet dhe agjencitë që merren me ndërmjetësime doganore   

dhe transport; 400

13 
 

Subjektet që merren me ndërmjetësim në transaksionin e pasurive 
të patundshme. 400

14 Ndërmarrjet për formësimin dhe transformimin e qelqit; 400
15 Ndërmarrjet për prodhimin e pijeve;  400
16 Ndërmarrjet për përpunimin e mermerit 400
17 Ndërmarrjet për prodhimin e mobilieve; 400
18 

 
Ndërmarrjet të cilat merren me prodh. e dyerve dhe dritareve nga  

druri dhe plastika; 400

19 Ndërmarrjet për prodhime tjera ushqimore dhe joushqimore; 400

20 Kontrollimet teknike; 400
21 Prodhimi i stiroporit; 400



22 Ndërmarrjet për prodhimin e blloqeve dhe elementeve të betonit; 400
23 Tregtia me shumicë e materialit ndërtimor; 400
24 Ndërmarrjet për thyerje të gurit; 400
25 Sallonet e dasmave; 400
26 Tregjet ditore; 400
27 Të ngjashme. 400
 
 
Kategoria C. 

 
  € 
 

1 Kompanitë e transportit të brendshëm – Auto-taksi; 320

2 Tregtia me shumicë e pjesëve të automjeteve motorike;  320

3 Ndërmjetësimi në tregtinë me shumicë;  320

 
4 

Tregtia me shumicë e produkteve bujqësore bruto dhe të kafshëve 
të  

gjalla; 
320

5 Komunikacioni rrugor (përpos komunikacionit të qytetit); 320

6 Ndërmarrjet për blerjen dhe distribuimin e filmave; 320

7 Pylltaria; 320
8 

 
Punëtoritë të cilat merren me prodhimin e dyerve dhe dritareve nga  

druri dhe plastika; 320
9 Thertoret; 320
10 Mullinjtë elektrikë; 320
11 Shtypshkronjat; 320
12 Të ngjashme. 320
 
Kategoria D. 

 
€ 

1 Ordinancat; 240
2 Këmbimoret; 240
3 Tregtia me shumicë e materialit stomatologjik; 240
4 Tregtia me shumicë e mjeteve të medicinës dhe ortopedike;  240
5 Veprimtaritë e shkollave për shofer;  240
6 Veprimtaritë qe merren me pastrimin e objekteve;  240
7 Tregjet javore; 240
8 Industria për prodhimin e bukës;  240
9 Botimi i gazetave;  240
10 Tregtia e automjeteve të vjetra motorike; 240
11 Transporti rrugor i mallrave ; 240
12 Separacionet e rërës;  240
13 Tregtia me shumicë e mbeturinave ;  240



 
14 

Veprimtaritë lidhur me pastrim dhe evitimin e ujërave ndotëse,  
trajtimin e hedhurinave,veprimtaritë sanitare e të ngjashme; 240

15 Depot - Magazinat 240
16 Të ngjashme. 240
 
Kategoria  E. 
 

 
 

€ 
1 Restorantet :                                                                                                 200

 
2 

Tregtia me pakicë e aparateve elektrike, teknikës së bardhë dhe  
aparateve TV; 200

3 
Tregtia me pakicë e kompjuterëve dhe e pajisjeve të tjera 
informative;  

200

4 Tregtia me pakicë e mobilieve, tapeteve (qilimave); 200
5 Laboratorët;  200
6 Agjencitë për patundshmëri – DP; 200
7 Të ngjashme. 200
 
Kategoria F. 

 
€ 

1 Punëtoritë individuale; 160
2 Arsimi parashkollor dhe fillor; 160
3 Arsimi tjetër (kurset, çerdhet e fëmijëve etj.); 160
4 Veprimtaritë e radiove dhe të televizioneve;  160
5 Produksionet muzikore;  160
6 Tregtia me shumicë e luleve;  160
7 Tregtia me shumicë e librave;  160
8 Tregtia me pakicë e pajisjeve sanitare;  160

9 Tregtia me pakicë e produkteve tjera në dyqane të specializuara ; 160
10 Rregullimi dhe montimi i taksimetrave të automjeteve ; 160
11 Dhënia e formës dhe finicioni; 160
12 Tregtia dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit;   160
13 Tregtia me pakicë e druve për ngrohje; 160
14 Barnatoret;  160

15 
 

Punëtoritë individuale (mishtoret, DP-të për prodhimin e blloqeve 
dhe elementeve të betonit, prodhimin e mobileve, përpunimin e 
mermerit etj); 160

16 Shërbimet postare telefonike; 160
17 Të ngjashme. 160
 
Kategoria G. 

 
€ 

1 Barnatoret bujqësore;  120



2 Sallonet e nusërisë, ondulimit (valëzimit)  dhe të zbukurimit ; 120
3 Parkingjet; 120
4 Montimi i sistemit të alarmeve;  120
5 Bukëpjekës dhe prodhime tjera nga brumi; 120
6 Qebaptore, hamburgerë, ushqim i shpejtë; 120
7 Kafene; 120
8 Ëmbëltoret;   120
9 Klubet sportive, ushtrime trupore;  120
10 Fizioterapeutët;  120
11 Fushat e sportit (stadiumet etj.);  120
12 Basenet për larje;  120
13 Fermat për rritjen e shpezëve;  120
14 Veprimtaritë e argjendarëve, artarëve    120
15 Tregtia me pakicë e pjesëve të automjeteve motorike;   120
16 Tregtia me pakicë e perdeve;  120
17 Tregtia me pakicë e artikujve të optikës ;  120
18 Të ngjashme  120
   

Kategoria H. € 
1 Kombi-Taksi, auto-transportues;  80
2 Byrektore;  80
3 Gjellëtore;  80
4 Kafe-çajtore (kafe bar);  80
5 Internet kafetë;  80
6 Tregtia me pakicë e artikujve të përdorur;  80

7 
Mirëmbajtja dhe riparimi i makinave llogaritëse për pajisje 
informative;  

 80

8 Pjekësit - bluarësit e kafesë;  80
9 Elektricistë (servil);  80
10 Vullkanizerët;  80
11 Xhamprerësit;  80
12 Kapelëpunuesit; -   80
13 Prodhimi i ambalazheve (DP);  80



14 Paketimi i prodhimeve të gatshme;  80
15 Automekanikët, riparuesit e auspuhëve;  80
16 Autoelektricistët, autollamarinistët; 80
17 Llamarinistët;  80
18 Kopshtet zoologjike;  80
19 Instaluesit e ujit;  80
20 RTV - mekanikët;   80
21 Veprimtaritë e fotografimit;  80
22 Çelësapunuesit;  80
23 Fotokopje;  80
24 Kontabilistët (DP);  80
25 Veprimtaritë e shpedicionit - dyqan individual;  80
26 Gateristët;  80
27 Punëtori tjera zdrukthëtare;  80
28 Veprimtaritë tjera shërbyese;  80
29 Punëtori tjera ushqimore dhe joushqimore;  80
30 Agjencitë turistike (shitja e biletave);  80
31 Tregtia me pakicë e veshjeve;   80

32 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve të lëkurës;  80

33 Tregtia me pakicë e tekstilit  80
34 Tregtia me pakicë e bizhuterisë;  80

35 Tregtia me pakicë e suvenirëve dhe artizanateve;   80

36 Tregtia me pakicë e artikujve të sportit;  80
37 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë;  80
38 Tregtia me pakicë e librave, fletoreve etj.;  80
39 Tregtia me pakicë e artikujve të imët të përzier (1.25 centë);  80
40 Tregtia me pakicë e artikujve të imët - ngjyrave dhe llaçit;   80

41 
Tregtia me pakicë e artikujve të imët metalike dhe materialit 
instalues; 

 80

42 Tregtia me pakicë e lodrave;  80
43 Tregtia me pakicë e aparateve të ndriçimit;  80
44 Tregtia me pakicë e enëve shtëpiake;  80
45 Tregtia me pakicë e produkteve tjera që nuk janë cekur me lart;  80
46 Tregtia me pakicë përmes postës (teleshop);  80

47 
Tregtia me pakicë e artikujve ushqimor ne shitore jo të 
specializuara 80

48  Të ngjashme. 
 

 80
 
KATEGORIA  I. 

 
€ 



1 Video lojëra, playstation;  40
2 Auto-taksi;  40
3 Tregtia me pakicë e mjeteve të medicinës dhe ortopedike;  40
4 Tregtia me pakicë e luleve;  40
5 Bilardot;  40
6 Larja dhe pastrimi kimik;  40
7 Rrojtoret;  40
8 Veprimtaritë e shitjes së kurorave dhe funeraleve;  40
9 Çantapunuesit;  40
10 Rrobaqepësit;  40
11 Vulëpunuesit;  40
12 Reklama, lokal ekspozues, si dhe lokalet, qoshqet deri në 6m2;  40
13 Jorganxhinjtë;  40
14 Leblebixhinjtë;  40
15 Kadaifxhinjtë, prodhimi i petave, pomfrit;  40
16 Autolarje;  40
17 Qoshqet (e cigareve, gazetave, etj., si dhe qoshqet e Lotarisë);  40
18 Veprimtaritë e veterinarisë; 40
19 Tregtia me pakicë e videokasetave CD ; 40
20 Farkëtarët;  40
21 Briskaxhinjtë; 40
22 Xhemperpunuesit;    40
23 Lëkurëpunuesit (DP);  40
24 Veprimtaritë e pastrimit të shtëpive, lokaleve - dyqan individual;      40
25 Muratorët individualë; 40
26 Të ngjashme. 40
 
Kategoria J. 

 
€ 

1 Riparimet.  25

 
 
 
VËREJTJE: Kërkesa për leje pune për shoqëritë tregtare paguhet në shumën 
prej 30€. 
Për njësinë bazë taksa paguhet 100%, ndërsa nëse ka më tepër se një njësi,  
për secilën njësi tjetër paguhet 30% nga tarifa bazë. 
 

 Njësitë të cilat bazën e kanë jashtë territorit të KK të Prizrenit, 
ngarkohen me tarifë të plotë të taksës komunale për firmë. 



 
 
VËREJTJE: Shoqëritë tregtare të cilat licencohen nga ministritë 

përkatëse, paraprakisht paguajnë taksën komunale të caktuar me këtë 
Rregullore, e cila shërben si provë për licencim dhe janë të obliguara të paguajnë 
taksën komunale vjetore në pajtim me këtë Rregullore për ushtrimin e 
veprimtarisë për të cilën janë licencuar për çdo vit deri sa të ushtrojnë 
veprimtarinë përkatëse. 
 

 
Nga pagesa e taksës komunale për firmë sipas tarifave të parapara me 

këtë Rregullore lirohen vetëm ato subjekte afariste (biznese) të cilat me 
vërtetim nga ATK-ja dëshmojnë se e kanë ndërprerë (çregjistruar) 
veprimtarinë afariste. 
 
 
 
7.2 Tarifat dhe ngarkesat e ndryshme 
 

1 Taksë për dhënien e certifikatave për gjendjen ekonomike 2.5 €
2 a) për raste sociale, pensionistët dhe studentët 0.5 €
 b) për raste tjera   2.5 €

3 Taksë për dhënien e vërtetimeve për konfirm. përvojës së 
veprimtarisë             

5 €

4 Për vënien e shenjave, tabelave për propagandë e reklama 
paguhet për çdo metër katror, në shumë vjetore për çdo metër 
katror   
 

100 €

5 Për mbajtjen e muzikës në lokale publike paguhet taksa ditore     15.5 €
6 Për mbajtjen e mjeteve për: lojë, lojëra të fatit, bilardo (në 

tavolina)                      
1.5 €

7 Për tombolat, në ditë 5 €
8 Për automatet për lojëra, videolojëra, fliperë, në copë  1 €

 
 
 
 

7.3 Tarifat e lejeve të punës për veprimtari profesionale 
 
Leja e punës për shërbime profesionale për kontabilistë, avokatë, mjekë, 

stomatologë dhe profesione të tjera do të lëshohet vetëm pasi që aplikuesi të 
paraqesë prova të shkruara për licencën dhe/ose certifikatën zyrtare për 
ushtrimin e veprimtarisë në përputhje me kushtet e aplikueshme ligjore të 
përcaktuara ose në bazë të ligjeve të Republikës së Kosovës. 
 



Për të ushtruar veprimtarinë profesionale brenda komunës së Prizrenit 
është e obligueshme pajisja me lejen e punës për ushtrimin e veprimtarisë 
profesionale.  

Tarifat për lëshimin e lejes së lartpërmendur, do të paguhen në komunë 
në baza vjetore. 

Tarifa vjetore për veprimtaritë profesionale do të jetë: 
 

             Tarifa vjetore për veprimtari profesionale    €  

 

1 Ndërmarrjet për udhëheqjen e kontabilitetit 240

2 
Ndërmarrjet projektuese - profesionale dhe agjencitë 
"Consalting" 240

3 Këshillimi dhe sigurimi për pajisje programore 240
4 Këshillimi lidhur me afarizëm dhe administrim 240
5 Mjekët, stomatologët dhe aktivitetet tjera shëndetësore 200
6 Avokaturat dhe shërbimet tjera juridike 200
7 Veprimtaritë lidhur me punët përfundimtare në ndërtimtari 160
8 Shërbimet tjera profesionale 80

 
 

VËREJTJE:  Taksa në emër të kërkesës për leje pune për veprimtari 
profesionale  paguhet në shumën prej 30 
 
 
 
 
8. DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE E MIRËQENIES SOCIALE 
 
8.1 Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme të nivelit parësor 
                                                                                                                                       
Nr. Lloji i Shërbimit 
1 Ekzaminimi mjekësor në punkt, QMF ose në QKMF, pa analizua 

laboratorike ose pa procedura plotësuese diagnostike me aparaturë    1 €
2 Ekzaminimi specialistik në QMF ose në QKMF me udhëzim të mjekut 

të familjes     2 €
3  Ekzaminimi specialistik në QMF ose në QKMF pa udhëzim të mjekut 

të familjes 
 

   5 €
4 Ekzaminimi 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 – vetëm hemogrami dhe urina    1 €



10 Analizat laboratorike (komplet)     3 €
11 Caktimi i sheqerit në gjak me glikometër sipas kërkesës së 

shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore     1 €
12 Audiogrami  1 €
13 Shpëlarja e veshit     1 €
14 Dhënia e injeksionit intramuskular në shtëpi, përpos në rastet 

emergjente  
   1 €

15 Dhënia e injeksionit 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 Dhënia e raportit mjekësor, vërtetimit apo dokumentit tjetër në bazë 
të kërkesës së shfrytëzuesit të shërbimeve shëndetësore    5 €

21 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore gjatë aktiviteteve sportive, etj – për 
një orë  25 €

 
Çmimet e bashkëpagesave për shërbimet shëndetësore për shtetas të huaj dhe 
bartës të sigurimeve të huaja do të jenë 5 herë më të larta se sa për banorët e 
Kosovës. 
 
 
 
 
 
8.2 Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme të nivelit parësor 
QKMF të komunave dhe QMF 
Nr Lloji i Shërbimit 
1 Vizita e parë stomatologjike 1 €
2 RTG i dhëmbit  1.5 €
3  Mbushje 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 

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

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

kompozitë) 6 €
9 Ekstirpimi 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 rrënjës       1 €
13 Fluorizimi i dhëmbëve sipas seancave        1 €
14 Vulosja e pisurave        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 parodonta (një dhëmbë) 1 €
18 Nxjerrja e dhëmbit     1.5 €
19 Incizimi infra dhe ekstra oral 1.5 €
20 Heqja e kurorës me anë të prerjes 1 €
21 Riparimi i protezës (ngjitja) 1.5 €
 
Çmimet e bashkëpagesave për shërbimet shëndetësore për shtetas të huaj dhe 
bartës të sigurimeve të huaja do të jenë 5 herë më të larta se sa për banorët e 
Kosovës. 
 
 
 
 
 
8.3 Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme për shërbimet stomatologjike të nivelit 
dytësor 
QKMF (në qendrat e regjioneve) 
Nr Lloji i Shërbimit 
1 Vizita e parë stomatologjike    1.5 €
2 RTG i dhëmbit    1.5 €
3 RTG ortopantomogrami      3 €
4  Mbushje e përhershme me amalgamë     4 €
5 Mbushje  e përhershme me kompozitë     5 €
6 Shërimi biologjik i dhëmbit me mbushje të përhershme (amalgam apo me 

kompozitë) 
 

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

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

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

kompozitë) 6 €
10 Ekstirpimi mortal i pulpës me mbushje të përhershme (amalgam apo 

kompozitë) 6 €
11 Terapia e kanalit të infektuar me mbushje të përhershme (amalgam apo 

kompozitë) 6 €
12 Rindërtimi konservativ i dhëmbit me mbushje të përhershme  8 €



13 Revizioni i mbushjes së kanalit të rrënjës        1 €
14 Fluorizimi i dhëmbëve sipas seancave         1 €
15 Vulosja e fisurave         1 €
16 Mënjanimi i depozitimeve të buta         1 € 
17 Mënjanimi i depozitimeve të forta ( heqja e gurëve të dhëmbëve me 

ultratingull) 
 

        4 €
18 Kieretazha e xhepave parodonta (një dhëmbë)       1 €
19 Ndërhyrja operative paradontale      12 €
20 Elektorforeaza e barërave (një seancë)     1.5 €
21 Splintet (fiksimi i dhëmbit)        7 €
22 Dekortimi selektiv i dhëmbit        1 €
23 Nxjerrja e dhëmbit    1.5 €
23 Nxjerrja e dhëmbit në mënyrë operative      4 €
25 Nivelimi i zgjatimit alveolar      6 €
26 Incizimi infra dhe ekstra oral     1.5 €
27 Apikotomia      12 €
28 Plastika e sinusit      12 €
29 Frenektomia        2 €
30 Trajtimet kirurgjiko-paraprotetikore (ndërhyrja lokale operative në inde të 

forta dhe të buta) 
 

       8 €
31 Ekzaminimi mjekësor (stomatologjik) në ambulancën specialistike të 

kirurgjisë Maksillofaciale me udhëzim të mjekut nga institucioni regjional 
 

       2 €
32 Ekzaminimi mjekësor (stomatologjik) në ambulancën specialistike të 

kirurgjisë Maksillofaciale pa udhëzim të mjekut nga institucioni regjional 
 

       6 €
33 Kurora ose anëtari prej metal-qeramike      20 €
34 Rindërtimi i derdhur apo i gatshëm        3 €
35 Reparatura e kurorave dhe urave        3 €
36 Heqja e kurorës me anë të prerjes     1.5 €
37 Proteza parciale apo totale prej rezinës      20 €
38 Riparimi i protezës (ngjitja)        2 €
39 Zëvendësimi i dhëmbit të humbur në protezë (deri në tre dhëmbë)        3 €
40 Ribazimi direkt apo indirekt i protezës      3 €  
41 Protezë e selektuar metalike (komplet me dhëmbë)      35 €
42 Aparati ortodentik aktiv      25 €
43 Aparati ortodentik funksional      35 €
44 Riparimi i aparatit ortodentik        3 €
45 Ruajtësi i Hapësirës        6 €
46 Certifikata mjekësore e lëshuar sipas kërkesës së shfrytëzuesit të 

shërbimeve shëndetësore 
 

    18 €
 
Çmimet e bashkëpagesave për shërbimet shëndetësore për shtetas të huaj dhe 
bartës të sigurimeve të huaja do të jenë 5 herë më të larta se sa për banorët e 
Kosovës. 
 



 
9. DREJTORIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS 
 
 
9.1 Tarifat dhe ngarkesat e përgjithshme                                                                  
1 Vërtetim i lëshuar për në botën e jashtme      1 € 
2 Dëftesa duplikat      1 € 
3 Diploma duplikat 1.50 € 
 
 
9.2 Provimet me korrespodencë 
 
1 Për paraqitje të provimit    20 €
2 Lënda me shkrim 0.70 €
3 Lënda pa shkrim 0.50 €
4 Provimi diplomës    15 €
 
 
 
9.3 Participimi i vijuesve të arsimit dhe aftësimit jo obligues, si arsimimin dhe 
aftësimin për të rritur 
 
1 Për regjistrim të vitit për një klasë 200 €
2 Për provimet përfundimtare të klasës, certifikatën  30 €
3 Për diplomë të përfundimit të shkollimit  50 €
 
 
10. TARIFAT DHE NGARKESAT PËR MINIERA DHE MINERALE 
  

 Do të zbatohet Rregullorja 2005/3 si dhe ligjet e udhëzimet 
administrative të zbatueshme për këtë lëmi. 
 
 
11. GJOBAT 
 
11.1 Gjobat nga trafiku 
 

 Alokimi i mjeteve të arkëtuara bëhet sipas dispozitave të rregullores për 
thesarin. Mjetet e arkëtuara mund të jenë si rrjedhojë e arkëtimit të tyre nga dënimet 
mandatare, përmes SHPK-së dhe vendimeve përfundimtare të  Gjykatës për 
Kundërvajtje. 
 
 
 
 
 



 
 
11.2 Gjobat për leje të punës 

 

Në rast të mos përfilljes së standardeve (mospagesa e taksës 
komunale për ushtrimin e veprimtarisë afariste) të caktuara për  lejet rreth 
veprimtarisë afariste,  për kundërvajtje do të dënohet me gjobë në shumën 
prej 200 €. 

Nëse në afat prej 90 ditësh nga dita e kalimit të afatit të lejuar me 
aktvendimin për caktimin e obligimit të pagesës së taksës për ushtrimin e 
veprimtarisë afariste, subjekti afarist nuk i përmbush obligimet, do të 
shqiptohet masa mbrojtëse dhe tërheqja e lejes së lëshuar e punës (ndalimi 
ushtrimit të veprimtarisë) deri në pagesën e plotë të borxhit të papaguar të 
viteve paraprake. 
 
11.3 Vendosja e objekteve të përkohshme pa leje përkatëse në pronat 
komunale dhe sipërfaqe publike: 
 
11.4 Me dënim në të holla prej 400 deri në 500 € do të dënohet, për 
kundërvajtje personi fizik apo juridik i cili vendos objektin e përkohshëm 
(kioska, barakë, garazh dhe tj.)  në pronat komunale dhe sipërfaqe publike 
pa leje përkatëse. 
 
11.4 Rrezikimi i shëndetit dhe standardeve higjienike: 
 

a) Komuna do të lëshojë urdhëresë ndalimi për të mbyllur përkohësisht  
objektin privat apo   publik, siç janë: mishtoret, shtëpitë e shëndetit, lokalet 
ushqimore, industritë tjera të  cilat duhet t’i nënshtrohen inspektimit dhe që 
parashihen si të rrezikshme për shëndetin. 
 

b)   Në rast të rrezikimit të standardeve higjienike, shëndetit publik dhe 
sigurisë, parashihet gjobitja 100 € deri në 200 € varësisht nga shkalla e 
rrezikimit. 
 
 
11.5 Gjobat për shkeljen e rregulloreve lokale 
  

Rregulloret lokale, të miratuara nga Kuvendi i komunës së Prizrenit, 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. 
 
 



 
 
III.  DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
  
 

NENI 3 
 

Që nga dita e miratimit të kësaj Rregulloreje, do të pushojë të vlejë 
Rregullorja për tarifa dhe ngarkesa nga shërbimet dhe veprimtaritë komunale 
dhe gjobat në komunën e Prizrenit, nr. 01/011-64, të dt. 27 shtator 2007, të 
licencuar nga komisioni i MEF-it dhe MAPL-së. 
 
 
Hyrja në fuqi 
 

NENI 4 
 

Kjo Rregullore hyn në fuqi që nga dita e miratimit dhe do të shpallet në 
“Kumtar”. 
 

 
 

 
                                        
 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 
                                                            Nr. 01/ 011- 4099 

       Prizren, më 18 qershor  2009     
                                                                       

 
                                   

                                                                                                          
 
                                                                                               Kryesuesi Kuvendit  
                                                                                                    Nijazi Kryeziu 
 


