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1) I.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 
 
Në kategorinë I.2.2. “Ndërtesa të tjera”, tek Nënkategoria “Të tjera” 
 

ishte: 
 

“Ndërtesa për tregti dhe shërbime” 

- Ndërtesa për shërbime tregtare, administrative etj të ngjashme me to:  Do të kuptojmë të gjitha 
ndërtesat, hotele, motele, stabiliment turistike, shtëpi pritje, turizëm familje, qëndra biznesi, pika 
karburanti, magazina, depo, banka, zyra, farmaci, klinika, spitale, maternitete, qëndra 
shëndetësore të të gjitha specialiteteve, stadiume, komplekse sportive si palestra, fitnes, pishina 
të hapura e të mbyllura dhe njësi tregtare dhe shërbimi të çdo lloji etj. të ngjashme me to. 

- Ndërtesa në pronësi të shoqërivë të ndërtimit të pashitura, por të hipotekuara si ndërtesë 
biznesi. 

 
“Të tjera”: Do të kuptojmë të gjitha ndërtesat të cilat nuk përfshihen në kategoritë e 

mësipërme: 

- Ndërtesat në pronësi të organizatave jofitimprurëse, fondacioneve;  do të përfshihen pronat të 
cilat përdoren nga organizatat jofitimprurëse, vendase dhe të huaja, zyrat e përfaqësimit të 
organizmave ndërkombëtare, ambasadat të njohura ose të regjistruara si të tilla në gjykatë. 

- Ndërtesa për aktivitete artizanale, profesione të lira, qendra social kulturore, arsimore e 
shkencore: do të kuptojmë të gjitha ndërtesat njësitë e shërbimit artizanal si marangoz, këpucar, 
orëndreqës, berber, ondulacion, fotograf, biçiklist etj (të ngjashme me to), profesione si: avokat, 
noter, kontabilistë, dentist, farmacist, piktor, disanier, aktevitete si shkollat, kopshtet, çerdhet, 
qëndrat kulturore, qendrat sociale, ndërtesat shkencore si institute kërkimore, qëndra 
kërkimore, sallat e koncerteve, etj. 

 

Tabelë 1. Taksa mbi ndërtesat 

Kategoritë dhe nënkategoritë Njësia Niveli i Taksës mbi ndërtesat 

NjA Shkodër NjA të tjera 
Sipas ligjit Miratuar Sipas ligjit MIratuar 

I.2.2 Ndërtesa të tjera 

a) Për tregti dhe shërbime. lekë/m2
/vit 

300 
 

270 150 
 

120 
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b) Të tjera: Këtu të përfshihen: 
- Ndërtesat në pronësi të organizatave 

jofitimprurëse, fondacioneve  
- Ndërtesa për aktivitet artizanal, social 

kulturore, arsimore e shkencore. 
- Objekte të amortizuara, të dëmtuara 

dhe jashtë funksionit kur janë objekte 
të ndërmarrjeve shtetërore dhe ish-
ndërmarrjeve shtetërore të 
privatizuara ku nuk zhvillohet 
aktivitet, 

- Etj. 

lekë/m2
/vit 

60 
 

54 30 
 

24 
 

c) Ndërtesa që përdoren për veprimtari 
prodhuese. 

lekë/m2
/vit 

150 105 75 53 

d) Ndërtesa në pronësi të shoqërive të 
ndërtimit të pashitura, por të 
hipotekuara si ndërtesë biznesi. 

lekë/m2
/vit 

300 210 150 105 

 
bëhet: 

 
“Ndërtesa për tregti dhe shërbime” 

- Ndërtesa për shërbime tregtare, administrative etj të ngjashme me to:  Do të kuptojmë të gjitha 
ndërtesat, hotele, motele, stabiliment turistike, shtëpi pritje, turizëm familje, qëndra biznesi, pika 
karburanti, magazina, depo, banka, zyra, farmaci, klinika, spitale, maternitete, qëndra 
shëndetësore të të gjitha specialiteteve, stadiume, komplekse sportive si palestra, fitnes, pishina 
të hapura e të mbyllura dhe njësi tregtare dhe shërbimi të çdo lloji etj. të ngjashme me to, 
ndërtesat për njësitë e shërbimit si marangoz, këpucar, orëndreqës, berber, ondulacion, fotograf, 
biçiklist etj (të ngjashme me to), profesione si: avokat, noter, kontabilistë, dentist, farmacist, 
piktor, disanier. 

- Ndërtesa në pronësi të shoqërivë të ndërtimit të pashitura, por të hipotekuara si ndërtesë 
biznesi. 
 
“Të tjera”: Do të kuptojmë të gjitha ndërtesat të cilat nuk përfshihen në kategoritë e 

mësipërme: 

- Ndërtesat në pronësi të organizatave jofitimprurëse, fondacioneve;  do të përfshihen pronat të 
cilat përdoren nga organizatat jofitimprurëse, vendase dhe të huaja, zyrat e përfaqësimit të 
organizmave ndërkombëtare, ambasadat të njohura ose të regjistruara si të tilla në gjykatë,  

- Ndërtesa për qendra social kulturore, arsimore e shkencore, do të perfshihen ndërtesat, njësitë e 
shërbimit si institucionet shtetërore në pronësi private, aktivitete të tjera private si shkollat, 
kopshtet, çerdhet, qëndrat kulturore, qendrat sociale, ndërtesat shkencore si institute kërkimore, 
qëndra kërkimore, sallat e koncerteve, etj. 

 
Tabelë 2. Taksa mbi ndërtesat 

Kategoritë dhe nënkategoritë Njësia Niveli i Taksës mbi ndërtesat 

NjA Shkodër NjA të tjera 
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Sipas ligjit Propozimi Sipas ligjit Propozimi 

I.2.2 Ndërtesa të tjera 

e) Për tregti dhe shërbime. lekë/m2

/vit 
300 

 
270 150 

 
120 

 

f) Të tjera: Këtu të përfshihen: 
- Ndërtesat në pronësi të organizatave 

jofitimprurëse, fondacioneve  
- Ndërtesa për aktivitete artizanale, 

qendra social kulturore, arsimore e 
shkencore. 

- Objekte të amortizuara, të dëmtuara 
dhe jashtë funksionit kur janë objekte 
të ndërmarrjeve shtetërore dhe ish-
ndërmarrjeve shtetërore të 
privatizuara ku nuk zhvillohet aktivitet 

lekë/m2

/vit 
60 

 
54 30 

 
24 

 

g) Ndërtesa që përdoren për veprimtari 
prodhuese. 
 

lekë/m2

/vit 
150 105 75 53 

h) Ndërtesa në pronësi të shoqërive të 
ndërtimit të pashitura, por të 
hipotekuara si ndërtesë biznesi. 

lekë/m2

/vit 
300 210 150 105 

 

2) I.4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 
 

Shtohet 

Tabelë 3.  Niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë 

Nr. Llojet e ndërtimeve dhe investimeve 

 

Ndërtime për qëllime  banimi apo njësi 

shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të 

cilat nuk destinohen për përdorim në 

sektorin e turizmit, industrisë apo për 

përdorim publik. 

 

 

Njësia Në të gjithë bashkinë Shkodër 

2 Ndërtesa, më shumë se një ndërtim pa 
leje, në proçes legalizimi (ndërtesa të 
dyta) 

% e çmimit të 
shitjes për m² 

4  
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3) I.9. Taksa e tabelës 
 

Tabelë 4.  Taksa e tabelës 

Ishte 

 
Nr. Lloji tabelës Njësia          Niveli i taksës 

Bashkia  Shkodër 

1/b. Tabela për qëllime identifikimi  jashtë 

territorit ku zhvillohet aktiviteti në formën e 

përmasat e tabelave të sinjalistikës për orientim.  

lekë/ m2/vit 120 

 

Bëhet 

Nr. Lloji tabelës Njësia          Niveli i taksës 

Bashkia  Shkodër 

1/b. Tabela për qëllime identifikimi  jashtë 

territorit ku zhvillohet aktiviteti në formën e 

përmasat e tabelave të sinjalistikës për orientim.  

Lekë/vit 120 

 

4) II.1 Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave 
 

Ishte: 

Tabelë 5. Tarifa e pastrimit dhe largimit te mbeturinave për familjet 

Nr Kategoritë Niveli i Tarifës 

Familje 
Lekë/vit 

I FAMILJARET (për  familje)   
I.1 Njësia Administrative Shkodër 3,000  
I.2 Njësitë e tjera  Administrative   
 Postribë 1,500 
 Pult 1,000 
 Shosh 1,000 

 

Nr. 

Llojet e ndërtimeve dhe 

investimeve 

 

Ndërtimeve të ndryshme nga ato të 

përcaktuara më sipër. 

 

 Niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë 

Njësia NjA 
Shkodër,Velipojë, 

Rrethina 

NjA tëtjera 

1.1 Ndërtesa, më shumë se një 
ndërtim pa leje, në proçes 
legalizimi (ndërtesa të dyta) 

% e çmimit 
të shitjes 

për m² 

3 2 
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 Shalë 1,000 
 Guri i Zi 1,500 
 Bërdicë 1,500 
 Dajç 1,500 
 Velipojë 1,500 
 Ana e Malit 1,500 
 Rrethina 1,500 
 

Tabelë 6 Tarifë pastrimi për institucione 

 II Tarifë pastrimi për institucione Njësia Tarifa 

 Institucione shtetërore administrative, arsimore, kulturore, 
shëndetsore, sportive, etj.  

lekë/vit/njësi 5,000 

 

 

Tabelë 7. Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave për bizneset 

III BIZNESI Biznes i vogël   Biznes i madh 

III.1 Njësi tregtare dhe Shërbimi në Njësinë 
Administrative Shkodër 

10.000 30.000 

III.2 Njësi tregtare dhe shërbimi në Njësitë e tjera 
Administrative 

  

 Postribë 5.000 30.000 
 Pult 5000 30.000 
 Shosh 5.000 30.000 
 Shalë 5.000 30000 
 Guri i Zi 5.000 30.000 
 Bërdicë 5.000 30.000 
 Dajç 5.000 30.000 
 Velipojë 5.000 30.000 
 Ana e Malit 5.000 30.000 
 Rrethina 5.000 30.000 
III.3 Njësi tregtare për tregtim karburanti  45.000 
III.4 Njësi prodhimi     
 Njësi prodhimi në Njësinë Administrative Shkodër 10.000 60.000 

 Njësi prodhimi në Njësitë e tjera Administrative 5.000 30.000 

III.5 SUBJEKTE NDËRTIMI      
III.5.1 Subjekte ndërtuese për selinë administrative   70.000  

III.5.2 Subjektet e ndërtimitsipas investimit, dhe 
kohëzgjatjes së kantierit të ndërtimit 

 Lekë/kantier/vit 

 Për vlera investimi deri në 5.000.000 lekë  20.000 
 Për vlera investimi 5.000.001-15.000.000 lekë  40.000 
 Për vlera investimi 15.000.001-25.000.000 lekë  60.000 
 Për vlera investimi25.000.001-50.000.000 lekë  80.000 
 Për vlera investimi50.000.001-100.000.000 lekë  100.000 
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 Për vlera investimi 100.000.001-200.000.000 lekë  150.000 
 Për vlera investimi mbi 200.000.000 lekë  200.000 
III.6 Shoqata, fondacione, ente të ndryshme 

shtetërore, organizata joqeveritar 
   

III.6.1 Institucione Administrative Publike  5.000 
III.6.2 Organizata të tjera jofitimprurëse  3.000 
III.7 PROFESIONE TE LIRA     
 Profesone të lira  5.000 10.000 
III.8 AMBULANT     
  Subjekte që nuk kanë një vendndodhje fikse, taksi, 

tregtia ambulante në tregje publike dhe private. 
2.500  

 

Bëhet 

Tabelë 8. Tarifa e pastrimit dhe largimit te mbeturinave për familjet 

Nr Kategoritë Niveli i Tarifës 

Familje 
Lekë/vit 

I FAMILJARET (për  familje)   
I.1 Njësia Administrative Shkodër 3,450  
I.2 Njësitë e tjera  Administrative   
 Postribë 1,950 
 Pult 1,450 
 Shosh 1,450 
 Shalë 1,450 
 Guri i Zi 1,950 
 Bërdicë 1,950 
 Dajç 1,950 
 Velipojë 1,950 
 Ana e Malit 1,950 
 Rrethina 1,950 
 

Tabelë 9 Tarifë pastrimi për institucione 

 II Tarifë pastrimi për institucione Njësia Tarifa 

 Institucione shtetërore administrative, arsimore, kulturore, 
shëndetsore, sportive, etj.  

lekë/vit/njësi 8,000 

 

 

Tabelë 10. Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave për bizneset 

III BIZNESI Biznes i vogël   Biznes i madh 
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III.1 Njësi tregtare, shërbimi, profesione të lira, 
transport, etj. në Njësinë Administrative Shkodër 

13.000 33.000 

III.2 Njësi tregtare, shërbimi, profesione të lira, 
transport, etj në Njësitë e tjera Administrative 

  

 Postribë 8.000 33.000 
 Pult 8.000 33.000 
 Shosh 8.000 33.000 
 Shalë 8.000 33.000 
 Guri i Zi 8.000 33.000 
 Bërdicë 8.000 33.000 
 Dajç 8.000 33.000 
 Velipojë 8.000 33.000 
 Ana e Malit 8.000 33.000 
 Rrethina 8.000 33.000 
    
III.3.a Njësi tregtare për tregtim karburanti  48.000 
III.3.b Kompleks shërbimesh (Njësi me më shumë se një 

aktivitet psh: tregtim karburant, bar, hotel, 
restorant etj) 

  100.000 

    
III.4 Njësi prodhimi     
 Njësi prodhimi në Njësinë Administrative Shkodër 13.000 63.000 

 Njësi prodhimi në Njësitë e tjera Administrative   8.000 33.000 

III.5 SUBJEKTE NDËRTIMI      
III.5.1 Subjekte ndërtuese për selinë administrative   73.000  

III.5.2 Subjektet e ndërtimitsipas investimit, dhe 
kohëzgjatjes së kantierit të ndërtimit 

 Lekë/kantier/vit 

 Për vlera investimi deri në 5.000.000 lekë  20.000 
 Për vlera investimi 5.000.001-15.000.000 lekë  40.000 
 Për vlera investimi 15.000.001-25.000.000 lekë  60.000 
 Për vlera investimi25.000.001-50.000.000 lekë  80.000 
 Për vlera investimi50.000.001-100.000.000 lekë  100.000 
 Për vlera investimi 100.000.001-200.000.000 lekë  150.000 
 Për vlera investimi mbi 200.000.000 lekë  200.000 
    
III.6 Shoqata, fondacione, ente të ndryshme 

shtetërore, organizata joqeveritar 
   

III.6.1 Institucione Administrative Publike  8.000 
III.6.2 Organizata të tjera jofitimprurëse  6.000 
    
III.7 AMBULANT     
  “Ambulant” është personi fizik, i cili tregton mallra 

ose shërbime për publikun pa pasur një vend 
biznesi fiks, që ushtron aktivitetin në njësi të vetme 
tregtimi të lëvizshme dhe lejohet të tregtojë në 
ambiente publike pasi është pajisur me leje nga 
bashkia nën juridiksionin territorial dhe 
administrativ.”. 

5.500  
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5) II.2 Tarifa e ndriçimit 
Ishte 

Tabelë 11 Tarifë ndriçimi për familje 

  Tarifë ndriçimi për familje Njësia Tarifa 

I Familje NjA Shkodër (për  familje) lekë/vit/familje 1,200 

 

 

Tabelë 12 Tarifë ndriçimi për biznesin 

  Tarifë ndriçimi për biznesin Njësia Tarifa 

III Biznesi   

III.1 Subjekte tregtare dhe shërbimi   

 Biznes i Vogël Njësia administrative Shkodër, Plazh1 Velipojë lekë/vit/njësi 2.000 

  Biznes i Madh Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 5.000 

III.2 Pikë Karburanti Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 7.000 

III.3 Profesione të lira Njësia administrative Shkodër, Plazh 
Velipojë 

lekë/vit/njësi 2.000 

III.4 Subjekte prodhimi, përpunimi,etj.   

 Biznes i Vogël Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2.000 

  Biznes i Madh Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 5.000 

III.5 Biznes transporti Njësia administrative Shkodër, Plazh 
Velipojë 

lekë/vit/njësi 2.000 

III.6 Subjekte ndërtimi lekë/vit/njësi 6.000 

 

Bëhet 

Tabelë 13 Tarifë ndriçimi për familje 

  Tarifë ndriçimi për familje Njësia Tarifa 

I Familje NjA Shkodër lekë/vit/familje 1,200 

 Njësia administrative Velipojë, Dajç, Bërdicë, Rrethina, Guri 
ZI, Postribë, Ana Malit 
 

lekë/vit/njësi    750 

 

                                                           
1
Plazh përkufizohet territori sipas hartës treguese për shërbimet dhe infrastrukturën akomoduese që do të hartohet 

nga Drejtoria e Studimeve, Planifikimit të Territorit dhe Koordinimit të Investimeve 
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Tabelë 14 Tarifë ndriçimi për biznesin 

  Tarifë ndriçimi për biznesin Njësia Tarifa 

III Biznesi   

III.1 Njësi tregtare, shërbimi, profesione të lira, transport, etj.   

 Biznes i Vogël Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2.000 

 Biznes i Vogël Njësia administrative Velipojë, Dajç, Bërdicë, 
Rrethina, Guri ZI, Postribë, Ana Malit 
 

lekë/vit/njësi    750 

  Biznes i Madh Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 5.000 

 Biznes i Vogël Njësia administrative Velipojë, Dajç, Bërdicë, 
Rrethina, Guri ZI, Postribë, Ana Malit 
 

lekë/vit/njësi 1.500 

III.2.a Pikë Karburanti  
Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë 

 
lekë/vit/njësi 

 
7.000 

 Pikë Karburanti Njësia administrative Velipojë, Dajç, 
Bërdicë, Rrethina, Guri ZI, Postribë, Ana Malit 

lekë/vit/njësi 1.500 

III.2.b Kompleks shërbimesh (Njësi me më shumë se një aktivitet 
psh: tregtim karburant, bar, hotel, restorant etj) 
 

 10.000 

III.3 Subjekte prodhimi, përpunimi,etj.   

 Biznes i Vogël Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2.000 

 Biznes i Vogël Njësia administrative Velipojë, Dajç, Bërdicë, 
Rrethina, Guri ZI, Postribë, Ana Malit 
 

lekë/vit/njësi    750 

  Biznes i Madh Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 5.000 

 Biznes i Madh Njësia administrative Velipojë, Dajç, Bërdicë, 
Rrethina, Guri ZI, Postribë, Ana Malit 
 

lekë/vit/njësi 1.500 

III.4 Subjekte ndërtimi lekë/vit/njësi 6.000 

 
 

6) II.3 Tarifa e gjelbrimit 
 

Ishte 

Tabelë 15. Tarifë gjelbrimi për biznesin 

  Tarifë gjelbrimi për biznesin Njësia Tarifa 

III Biznesi   
III.1 Subjekte tregtare dhe shërbimi   
 Biznes i Vogël Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2.000 
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  Biznes i Madh Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 5.000 
III.2 Pikë Karburanti Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 7.000 
III.3 Profesione të lira   
 Biznese Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2.000 
III.4 Subjekte prodhimi, përpunimi,etj.   
 Biznes i Vogël Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2.000 
  Biznes i Madh Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 5.000 
III.5 Biznes transporti Njësia administrative Shkodër, Plazh 

Velipojë 
lekë/vit/njësi 2.000 

III.6 Subjekte ndërtimi lekë/vit/njësi 15.000 

 

Bëhet 

Tabelë 20. Tarifë gjelbrimi për biznesin 

  Tarifë gjelbrimi për biznesin Njësia Tarifa 

III Biznesi   
III.1 Njësi tregtare, shërbimi, profesione të lira, transport, etj.   
 Biznes i Vogël Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2.000 
  Biznes i Madh Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 5.000 
    
III.2.a Pikë Karburanti  

Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë 
 
lekë/vit/njësi 

 
7.000 

 Biznese Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2.000 
    
III.2.b Kompleks shërbimesh (Njësi me më shumë se një aktivitet 

psh: tregtim karburant, bar, hotel, restorant etj) 
 10.000 

    
III.3 Subjekte prodhimi, përpunimi,etj.   
 Biznes i Vogël Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2.000 
  Biznes i Madh Njësia administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 5.000 
    
III.4 Njësi tregtare, shërbimi, profesione të lira lekë/vit/njësi 15.000 

 

 

7) Tarifa për shërbimin e KUB në qytet 
Shtohet: 

Përkufizimi: Tarifës së shërbimit të Kanaleve te Ujrave te Bardha (KUB),  i nënshtrohen te gjitha familjet, 

personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë/janë rezidentë dhe ushtrojnë veprimtari 

ekonomike brenda territorit të Bashkisë Shkodër.  

Niveli i tarifës së shwrbimit tw Kanaleve te Ujrave te Bardha (KUB): Kategoritë, nënkategoritë dhe 
nivelet treguese të tarifës, janë të shprehura si më poshtë: 
 

Tabelë. Tarifë KUB për familje 
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  Tarifë KUB për familje Njësia Tarifa 

I Familje NjA Shkodër , (për  familje) lekë/vit/familje 800 
 

Tabelë  Tarifë KUB për institucionet 

  Tarifë KUB për institucione Njësia Tarifa 

II Institucione shtetërore administrative, arsimore, 
kulturore, shëndetsore, sportive, etj. dhe ojf. 

lekë/vit/njësi 1,000 

 

Tabelë  Tarifë KUB për biznesin 

  Tarifë KUB për biznesin Njësia Tarifa 

III Biznesi   
III.
1 

Njësi tregtare dhe shërbimi, profesione te lira, transport 
etj. 

  

 Biznes i Vogël Njësia administrative Shkodër lekë/vit/njësi 1,200 
  Biznes i Madh Njësia administrative Shkodër lekë/vit/njësi 3,000 

 
Baza e tarifës: është vlera në lekë sipas kategorive e cila duhet të mbulojë koston e shërbimit.  

Detyrimi për pagesën: Detyrimi për Tarifën e KUB është vjetor. 

 

Kategoria I “Familjarët”: Detyrimi paguhet për çdo muaj për çdo familje. Ky detyrim do të 
evidentohet në faturën e konsumit të ujit. Likuidimi i kësaj pagese do të 
kryhet njëkohësisht me pagesën e konsumit të ujit.  Për çdo familje të 
re, afati i pagesës së tarifës së KUB do të jetë 30 ditë nga dita e 
regjistrimit të saj në Zyrën e Gjendjes Civile përkatëse dhe detyrimi 
tatimor do të llogaritet nga muaji korrent i  regjistrimit të saj.   

   
Kategoritë II,  III: Detyrimi paguhet brenda datës 30 Qershor. Afati i pagesës për 

detyrimet e lindura pas datës 30 Qershor është 30 ditë pas lindjes së 
detyrimit. Për subjektet e reja detyrimi tatimor do të llogaritet për çdo 
njësi ku subjekti kryen aktivitet nga muaji korrent i regjistrimit pranë 
QKR. 

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës : 

Për Kategoria I “Familjarët, struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së KUB, është Ujësjellës Kanalizime 

sh.a. Shkodër duke përfituar 2% të të ardhurave të arkëtuara nga tarifa. 

Kategoria II “Institucione”, III. “Biznesi”, Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së KUB, është 

Drejtoria e të Ardhurave. 

Përjashtime për kategoritë tarifat e pastrimit, ndriçimit, gjelbrimit dhe shërbimi i KUB, për individë 

dhe familje  (Grupohen te gjitha perjashtimet per tarifat e pastrimit, ndriçimit, gjelbrimit dhe shërbimi 

i KUB, për individë dhe familje). 

Tabelë Përjashtimet për individët dhe familjet 
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 Përjashtime Niveli  

1 Invalidët e punës, të verbërit, të sëmurët 
paraplegjik dhe tetraplegjik (kryefamiljarë) pa 
persona madhorë në ngarkim (përveç 
bashkëshortit/bashkëshortes) 

50% të vlerës 
  

2 Përfituesit e ndihmës ekonomike 0     
3 Kryefamiljarë pensionistë pa persona madhorë në 

ngarkim (përveç bashkëshortit/bashkëshortes); 
Kryefamiljarët gra me min. një fëmijë në ngarkim 
nën  22 vjeç 

50% të vlerës 
  
  

 
Nënkategoritë 1-3 përjashtohen apo lehtësohen nga pagesa e tarifave të pastrimit, ndriçimit, gjelbrimit 
dhe shërbimi i KUB (vetëm në rastet kur janë familjarë pensionistë pa persona madhorë në ngarkim mbi 
moshën 22 vjeç) Këto grupe duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së të Ardhurave: 

Çertifikatën familjare, statusin e invalidit të punës, statusin e të verbërit, librezën për paraplegjik 
e tetraplegjik, librezën e pensionit, deklaratën për përfitimin e ndihmës ekonomike. 
 

8) II.4.3 Tarifa për shërbimin në fushën e transportit të pasagjerëve dhe 
mallrave, dhënien e lejeve për ushtrim aktiviteti 

Ishte 
 

Tabelë 16 Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit 

  Tarifat e liçensimit të transportit  të udhëtarëve Njësia Tarifa 

1. Liçensë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetëse Lekë/5 vjet 40,000 

2. Çertifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetëse Lekë/mjet/vit 5,000 
3. Liçensë për transport udhëtarësh në linjë te rregullt 

rrethqytetëse 
Lekë/5 vjet 20,000 

4. Çertifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt 
rrethqytetëse 

Lekë/mjet/vit 7,500 

5. Liçensë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt 
ndërqytetëse brenda qarkut 

Lekë/5 vjet 75,000 

6. Liçensë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt 
ndërqytetëse ndërmjet qarqeve 

Lekë/5 vjet 75,000 

7. Çertifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt 
ndërqytetëse ndërmjet qarqeve 

Lekë/mjet/vit 7,500 

8. Liçensë për agjensi transporti udhëtarësh dhe taksi brenda 
vendit 

Lekë/5 vjet 15,000 

9. Liçensë për agjensi ndërkombëtare udhëtarësh  Lekë/5 vjet 40,000 
10. Liçensë për transport udhëtarësh me taksi Lekë/mjet/5 

vjet 
20,000 

 Tarifat e Liçensimit  të Transportit  të mallrave   
1. Liçensë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda 

vendit 
Lekë/5 vjet 40,000 

2. Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera 
brënda vendit 

Lekë/kapacitet 100x5 
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3. Çertifikatë për transport mallrash për vehte brenda vendit Lekë/kapacitet 100x5 

 
 

 
Bëhet 

 
Tabelë 17 Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit 

  Tarifat e liçensimit të transportit  të udhëtarëve Njësia Tarifa 

1. Liçensë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt 
qytetëse 

Lekë/ 10 vjet 80,000 

2. Çertifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt 
qytetëse 

Lekë/mjet/ 5 vjet    5,000 

3. Liçensë për transport udhëtarësh në linjë te rregullt 
rrethqytetëse 

Lekë/ 10 vjet 40,000 

4. Çertifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt 
rrethqytetëse 

Lekë/mjet/ 5 vjet   7,500 

5. Liçensë për kryerjen e shërbimeve të rregullta të 
specializuara të transportit të udhtarëve brenda vendit 

Lekë/ 5 vjet 20,000 

6. Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve të specializuara të 
transportit të udhëtarëve brenda vendit 

Lekë/ 5 vjet   7,500 

7. Liçensë për kryerjen e shërbimeve vajtje – ardhje 
(lavjerrës) të transportit të udhëtarëve brenda vendit 

Lekë/ 5 vjet 20,000 

8. Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve vajtje - ardhje të 
transportit të udhëtarëve brenda vendit 

Lekë/ 5 vjet   7,500 

9 Çertifikatë për kryerjen e operacioneve të transportit për 
llogari të vet brenda vendit 

Lekë/ 5 vjet   7,500 

10. Liçensë për agjensi transporti udhëtarësh dhe taksi brenda 
vendit 

Lekë/ 5 vjet 15,000 

11. Liçensë për agjensi ndërkombëtare udhëtarësh  Lekë/ 5 vjet 40,000 

12. Liçensë për transport udhëtarësh me taksi brenda vendit Lekë/ 5 vjet 20,000 

 Tarifat e Liçensimit  të Transportit  të mallrave   

1. Liçensë për transport mallrash për të tretë dhe me qera 
brenda vendit 

Lekë/ 5 vjet 40,000 

2. Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera 
brënda vendit 

Lekë/kapacitet 100x5 

3. Çertifikatë për transport mallrash për vehte brenda vendit Lekë/kapacitet 100x5 

4. Tërheqës  Lekë/tërheqës/ 5 vjet   7,500 

 
 
 

9) II.4.4 Tarifa parkimi për mjetet e liçensuara, dhe tarifa për parkimin e 
automjeteve në vendparkime publike me pagesë 
 

Ishte 
Tabelë Tarifë për parkimin për çdo mjet të liçensuar 
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II.4.4.
1  

Tarifë për parkimin për çdo mjet të liçensuar  Njësia Tarifa 

A Taksi (4+1) Lekë/vit/mjet 3.500 
B Mikrobuzë     
   Transport pasagjerësh Lekë/vit/mjet 6.500 

   Transport mallrash     

  - për vete Lekë/vit/mjet 3.000 
  - për të tretë Lekë/vit/mjet 4.500 
C Autobuzë Lekë/vit/vendparkim 

mjeti 
16.000 

D Kamionë     
  deri në 3,5 ton Lekë/vit/mjet 1.900 

  3,5 deri në 8 ton Lekë/vit/mjet 2.900 

  8 deri në 14 ton  Lekë/vit/mjet 3.900 

  mbi 14 ton  Lekë/vit/mjet 4.500 

 

II.4.4.
2 

Tarifë parkimi automjete Njësia Tarifa 

A Parkim me pagesë (në sheshe dhe zona të miratuara) Lekë/orë/mjet 50 
B Automjete (abonim vjetor për parkim në zonat e miratuara) Lekë/vit/mjet 1.500 

 

II.4.4.3 Vendparkime të miratuara për publikun / insitucionet / 
subjektet 

Njësia Tarif
a 

A Automjet Lekë/orë/mjet 20 

 
 

Bëhet 
 

Tabelë. Tarifë për parkimin  

II.4.4.
1  

Tarifë parkimi  Njësia Tarifa 

A Taksi (4+1) Lekë/vit/mjet 3.500 
B Mikrobuzë   
   Transport pasagjerësh Lekë/vit/mjet 6.500 

   Transport mallrash   

  - për vete Lekë/vit/mjet 3.000 
  - për të tretë Lekë/vit/mjet 4.500 
C Autobuzë (secila linjë per  

vendqëndrimet e miratuara) 
Lekë/vit/ vendqendrim mjeti  16.000 

D Kamionë   
  deri në 3,5 ton Lekë/vit/mjet 1.900 

  3,5 deri në 8 ton Lekë/vit/mjet 2.900 

  8 deri në 14 ton  Lekë/vit/mjet 3.900 
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  mbi 14 ton  Lekë/vit/mjet      4.500 

  

II.4.4.
2 

Tarifë parkimi automjete Njësia Tarifa 

A Parkim me pagesë (në sheshe dhe zona të miratuara) Lekë/orë/mjet 50 
 

II.4.4.3 Vendparkime të rezervuara për publikun / insitucionet / 
subjektet 

Njësia Tarifa 

A Vendparkim/Automjeti (i personalizuara) në vendet e 
rezervuara  

Lekë/orë/mjet 20 

 

10) II.4.5 Dhënie licensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj. 
Tabelë 18.  Dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj 

Ishte 

II.4.5  Tarifë për dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe 
nënprodukteve të saj 

Njësia Tarifa 

1 Dhënie dhe përsëritje e licencave për stacionet e shitjes së 
karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, dhe vajrave 
lubrifikante  

Lekë 2.000.000 

2 Dhënia e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, për 
veprimtarinë e tregtimit për përdorim nga konsumatorët fundorë  

Lekë    200.000 

 

Bëhet 

II.4.5  Tarifë për dhënien dhe përsëritjen e liçensave për stacionet e shitjes 
së karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës, për automjetet dhe 
vajrat lubrifikantë 

Njësia Tarifa 

1 Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes 
së karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet dhe vajrat 
lubrifikante 

Lekë/5v
jet 

1.000.000 

2 Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së 
lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për 
përdorim nga konsumatorët fundorë 

Lekë/5v
jet 

   200.000 

  

 

11) II.4 Tarifa të shërbimit administrativ të Bashkisë Shkodër 
 

Ishte 
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 II.4.1 Tarifa të Drejtorisë së Kontrollit të Zhvillimit të Territorit 

 

Tabelë Tarifa për kontrollin e zhvillimit të territorit 

  Emërtimi  Njësia Tarifa 

1 Kontrolli i përfundimit të karabinave Lekë / kat 2.000 
2 Kontrolli i sistemimit të jashtëm    
 * kur objekti është deri në 3 kate Lekë 2.500 
 * kur objekti është mbi 3 kate Lekë 4.000 
3 Kontroll për leje shfrytëzimi   
 * kur objekti është deri në 3 kate Lekë/kat 5.000 
 * kur objekti është mbi 3 kate Lekë/kat 10.000  
4 Kontroll për piketim objekti Lekë 3.000 
5 Kontrolli i kuotës0.00 (përfundim themelesh) Lekë 3.000 
 

Bëhet 

II.4.1 Tarifa për aplikim të Drejtorisë së Kontrollit të Zhvillimit të Territorit 

Tabelë   

  Emërtimi  Njësia Tarifa 

1 Aplikim per leje zhvillimi  Lekë / aplikim 1.500 

2 Aplikim per leje ndërtimi  Lekë / aplikim 2.500 

3 Tarifë për çertifikatë përdorimi   

 a) kur objekti është deri në 3 kate Lekë/kat   5.000 

 b) kur objekti është mbi 3 kate Lekë/kat 10.000 

 

I.5. Garanci financiare për subjektet fizike/juridike, kërkues i lejes për ndërtimin, riparimin, 

restaurimin apo shembjen e objektit: 

Shtohet 

Strukturat përgjegjëse për llogaritjen dhe vjeljen e detyrimit:  

Struktura e ngarkuar për llogaritjen e pagesës së garancisë financiare  është Drejtoria e Kontrollit të 

Zhvillimit të Territorit. Garancia financiare aplikohet pas miratimit të venddepozitimit të mbetjeve 

inerte.  

Struktura e ngarkuar për vjeljen e detyrimit është Drejtoria e të Ardhurave pranë Bashkisë Shkodër. 

 

12) II.4 Tarifa të shërbimit administrativ të Bashkisë Shkodër 
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Ishte 

II.4.7 Tarifa shërbimi nga institucione arsimi, kulture, sporti, shërbimi social etj 

Tabelë Tarifa shërbimi nga institucionet e kulturës, sportit 

 Emërtimi Njësi Vlerë 

II.4.7.1   Biblioteka "Marin Barleti" Njësia Tarifa 
  1 Përdorim salle (për biseda shkencore,takime etj) Lekë/rast 3.000 
 
II.4.7.2   Muzeumet Njësi Vlerë 

  1 Të rritur  Lekë/bileta 150 
 2 Fëmijë deri 15 vjeç Lekë/bileta 50 
 3 Nxënës, student Lekë/bileta 50 
 4 Fotografim i artefakteve muzeale dhe veprave të 

artit për botime, kartolina, etj. 
Lekë/njësi 1.000 

 5 Përdorim salle (për biseda shkencore,takime etj) Lekë/rast 3.000 
 
II.4.7.3   Teatri “Migjeni” Njësi Vlerë 

  1 Shitje e tëdrejtës televizive për aktivitete të 
organizuara nga Bashkia dhe institucionet e varësisë 

Lekë/shfaqja 50.000 

  2 Bileta për aktivitete variete Lekë/bileta 400 
  3 Bileta për shfaqje të dramës Lekë/bileta 500 
  4 Biletat për aktivitete rinore (konkurse, koncerte etj.) Lekë/bileta 150 
  5 Biletat për aktivitete kombëtare Lekë/bileta 500 
  6 Biletat për aktivitete ndërkombëtare Lekë/bileta 1.000 
  7 Dhënie e sallës dhe skenës në përdorim për 

aktivitete artistike 
Lekë/orë 50.000 

 8 Dhënie e sallës në përdorim për mbledhje, takime 
etj 

Lekë/orë 25.000 

 9 Dhënie holli në katin e dytë në përdorim për 
mbledhje/takime 

Lekë/orë 15.000 

 
II.4.7.4   Qendra Kulturore e fëmijëve Njësi Vlerë 

  1 Bileta për aktivitete Lekë/bileta 100 
  2 Dhënie në përdorim e sallës së koncerteve Lekë/rast 30.000 
 3 Shitje e të drejtës televizive Lekë/shfaqja 30.000 
 
II.4.7.5   Pallati sportit " Qazim Dervishi" Njësi Vlerë 

  1 Cmimi biletës për aktivitete të ndryshme  Lekë/bileta 200 
 2 Çmimi biletës për aktivitete sportive 

kombëtare 
Lekë/bileta 100 

 3 Çmimi biletës për aktivitete sportive 
ndërkombëtare 

Lekë/bileta 200 

  4 Dhënie në përdorim e sallës se lojrave  Lekë/orë 25.000 
 5 Shitje e të drejtës televizive Lekë/ndeshje 50.000 
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II.4.7.8 
 

1 Të ardhura nga dokumentat për tender ose 
ankand  

Njësi Vlerë 

  Të ardhura nga dokumentat për tender ose 
ankand 

Lekë/ 
dokumenta 

2.000 

 
 

Bëhet 

Tabelë. Tarifa shërbime administrative 

             Emërtimi Njësi Vlerë 

II.4.7.1   Biblioteka "Marin Barleti" Njësia Tarifa 
  1 Përdorim salle për të tretë (për biseda 

shkencore,takime etj) 
Lekë/rast 3.000 

 

II.4.7.2   Muzeumet Njësi Vlerë 

  1 Vizitë në muze i rritur (individuale) Lekë/bileta 200 
  Grupe vizitorësh mbi 10 vetë Lekë/bileta/perso

n 
140 

 2 Vizitë në muze - Grup mosha deri në 18 vjeç Lekë/bileta 50 
 3 Nxënës, student për arsye studimi (sipas 

vërtetimit nga institucioni arsimor) 
Lekë/bileta 0 

 4 Fotografim i artefakteve muzeale dhe veprave 
të artit për botime, kartolina, etj. me 
përjashtim te rasteve kur kërkuesi ka të 
drejtën e autorit 

Lekë/njësi 1.000 

 5 Dhënie në përdorim salle (për biseda 
shkencore,takime etj) 

Lekë/rast 3.000 

 6 Tarifë përdorimi i ambjenteve të jashtme nga 
të tretë për aktivitete 

Lekë/orë 2.500 

 7 Shitje e të drejtës televizive për aktivitete 
artistike/kulturore të organizuara nga bashkia 
dhe institucionet e varësise.  

Lekë/rast 25.000 

 
 

II.4.7.3   Teatri “Migjeni” Njësi Vlerë 

  1 Shitje e të  drejtës televizive për aktivitete të 
organizuara nga Bashkia dhe institucionet e varësisë 

Lekë/shfaqja 25.000 

  2 Bileta për aktivitete variete Lekë/bileta 400 
  3 Bileta për shfaqje të dramës Lekë/bileta 300 
  4 Biletat për aktivitete rinore (konkurse, koncerte etj.) Lekë/bileta 150 
  5 Biletat për aktivitete kombëtare Lekë/bileta 500 
  6 Biletat për aktivitete ndërkombëtare Lekë/bileta 1.000 
  7 Dhënie e sallës dhe skenës në përdorim për 

aktivitete artistike 
Lekë/orë 50.000 

 8 Dhënie e sallës në përdorim për mbledhje, takime 
etj 

Lekë/orë 25.000 
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 9 Dhënie holli në katin e dytë në përdorim për 
mbledhje/takime 

Lekë/orë 15.000 

 
 

II.4.7.4   Qendra Kulturore e fëmijëve Njësi Vlerë 

  1 Bileta për aktivitete Lekë/bileta 100 
  2 Dhënie në përdorim e sallës së koncerteve Lekë/rast 15.000 
 3 Shitje e të drejtës televizive për aktivitete 

artistike/kulturore të organizuara nga bashkia 
dhe institucionet e varësise. 

Lekë/shfaqja 25.000 

 4 Bileta për Festivalin Mbarëkombëtar të Këngës 
për fëmijë, nata e pare dhe e dytë 

Lekë/bileta 300 

 4.1 Bileta për Festivalin Mbarëkombëtar të Këngës 
për fëmijë, nata finale 

Lekë/bileta 500 

 

II.4.7.5   Pallati sportit " Qazim Dervishi" Njësi Vlerë 

 2 Çmimi biletës për aktivitete sportive 
kombëtare 

Lekë/bileta 100 

 3 Çmimi biletës për aktivitete sportive 
ndërkombëtare 

Lekë/bileta 300 

  4 Dhënie në përdorim e  pallatit të sportit Lekë/orë 10.000 
 5 Shitje e të drejtës televizive për aktivitete 

artistike/kulturore të organizuara nga bashkia 
dhe institucionet e varësise. 

Lekë/ndeshje 25.000 

 

II.4.7.6   Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” Njësi Vlerë 

  1 Tarifë regjistrimit për pjesmarrje “Çmimi 
Pjetër Gaci” 

Lekë/person 1.000 

  2 Bileta për aktivitetet kulturore të organizuara 
nga Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” 

Lekë/biletë 200 

 

II.4.7.13 Tarifa për shërbimet bujqësore dhe 
pyjore 

Njësi Vlerë 

1.1 Tarifë për vërtetim transporti për lëvizje drusore 
pyje bashkiake 

Lekë/vërtetim 200 

1.2 Tarifë për pajisje me vërtetim transporti për 
lëvizje lëndë drusore pyje private 

Lekë/vërtetim 500 

 
 
 

II.4.7.8  Tarifa për shërbimet administrative Njësi Vlerë 

1  Tarifa nga dokumentat për tender ose 
ankand 

Lekë/dokumenta 2,000 

2.1  Tarifë aplikimi për dhënie dublikatë arkivi Lekë/aplikim 500 
2.2  Mbi 10 faqe, tarifë për çdo faqe të 

dublikatës së arkivit të njësuar me 
Lekë/faqe 10 



 

 20 

origjinalin (shtesë mbi tarifën e 
sipërshënuar) 

 

Shtohet 

II.4.7.12  Tarifa për shërbimet e ofruara ndaj 
përmbaruesve gjyqësor privat 

Njësi Vlerë 

1  Publikim i njoftimit të ankandit Leke/Faqe A4 10 
  Publikim i njoftimit të ankandit Lekë/Faqe A3 15 
  Publikime të tjera të akteve përmbarimore Lekë/Faqe A4 10 
  Publikime të tjera të akteve përmbarimore Lekë/Faqe A3 15 
  Mbajtja e korrespondencë (Vërtetime/Konfirmime 

në rast të realizimit të publikimit/afishimit 
Lekë/vërtetim- 

konfirimim 
250 

  Pjesmarrje e punonjësve të Bashkisë për veprime 
pëmbarimore në distancë 

Lekë/Km 10 

  Pjesmarrje e punonjësve të bashkisë për veprime 
përmbarimore jashtë zyre 

Lekë/orë 1.000 

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës: Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës është Drejtoria 

Juridike pranë Bashkisë Shkodër. 

Shtohet 

II.4.7.13  Tarifa shërbimi për kryerjen e proçedurës 
së kalimit të pronësisë së pasurive 

Njësi Vlerë 

1  Tarifa shërbimi për kryerjen e proçedurës së 
kalimit të pronësisë së pasurive, të ndërtuara deri 
më 10.08.1991 

Leke/rregjistrim 10.000 

 

Strukturat përgjegjëse për vjeljet e tarifës: Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës është Drejtoria 

Juridike pranë Bashkisë Shkodër. 

 
 

13) II.4.8. Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri dhe 
shpëtimi ndaj shtetasve dhe personave, juridik e fizik, vendas e të huaj. 
 

Shtohet 

  Tarifat e shërbimeve Njësia Tarifa 

6 Per ndërhyrjen për shuarjen e zjarreve nga 
shërbimi i MZSH-së në objektet e siguruara 
nga zjarri nga shoqëritë e sigurimit 

Lekë/orë/ ndërhyrje 15.000 
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14) II.4.10. Tarifa për zënien e hapësirave publike 
 

Ishte 

Tabelë Niveli i tarifës për zëniene hapësirave publike 

 Destinacioni i hapësirës Njësia  NjA Shkodër, 

Velipojë 

NjA të tjera 

Tarifa Tarifa 

 Zënie e hapësirës publike (përdorim 

trualli)/nënkategoritë 

lekë/m2/

muaj 

140 70 

     
 Destinacioni i hapësirës Njësia Bashkia Shkodër 

Tarifa 

 Zënia e hapësirës publike ditore për qëllime 

biznesi: ekspozim – promocion  i produkteve,  i 

shërbimeve, aktivitete tregtare, etj. 

lekë/m2/ditë 200 

 

Bëhet 

Tabelë Niveli i tarifës për zëniene hapësirave publike 

 Destinacioni i hapësirës Njësia  Tarifa 

1.a Zënie e hapësirës publike (përdorim trualli) NjA 
Shkodër 

lekë/m2/muaj 140 

1.b Zënie e hapësirës publike (përdorim trualli)  NjA 
të tjera (përveç Shkodër, Velipojë - Rrjoll Plazh) 

 70 

2.a Zënie e hapësirës publike në plazh ranor Velipojë 
- Zona A/V (nga qëndra me koordinata 
41°51'41.36"N, 19°25'29.33"E në drejtim të 
Vilunit me koordinata 41°51'36.34"N, 
19°25'59.29"E) 

lekë/m2/muaj 140 

 Zënie e hapësirës publike në plazh ranor Velipojë 
- Zona A/B (nga qëndra me koordinata 
41°51'41.36"N, 19°25'29.33"E në drejtim të 
Derdhjes së Bunës me koordinata 
41°51'32.70"N, 19°24'42.73"E) 

lekë/m2/muaj 140 

2.b Zënie e hapësirës publike në plazh ranor Velipojë 
- Zona B/V (nga koordinatat 41°51'36.34"N, 
19°25'59.29"E në drejtim të Vilunit me 
koordinata  41°51'29.70"N, 19°26'46.75"E) 

lekë/m2/muaj 100 

 Zënie e hapësirës publike në plazh ranor Velipojë 
- Zona B/B (nga koordinatat 41°51'32.70"N, 
19°24'42.73"E në drejtim të të Derdhjes së 

lekë/m2/muaj 100 
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Bunës me koordinata 41°51'12.06"N, 
19°24'00.00"E) 

2.b Zënie e hapësirës publike në plazh ranor Rrjoll - 
Zona A/Rr (nga koordinatat 41°51'20.61"N, 
19°27'44.45"E në drejtim të Rërës së Hedhur me 
koordinata  41°51'10.98"N, 19°28'32.81"E) 

lekë/m2/muaj 100 

3 Zënia e hapësirës publike ditore për qëllime 
biznesi: ekspozim – promocioni produkteve,i 
shërbimeve, aktivitete tregtare, etj. 

lekë/m2/ditë 200 

 

 

15) III. 1. Gjoba për mosshlyerje në afat të detyrimit 
 Në Nënkapitullin III. 1. Gjoba për mosshlyerje në afat të detyrimit, termi “Gjoba” 

zëvëndësohet me termin “Kamatvonesë” 
 

16) III.3. Llojet dhe nivelet e gjobave për shkeljet dhe kundërvajtjet administrative 

Ishte 

Tabelë 19.  Niveli i gjobave për ndotje të hapësirës publike 

3. Niveli i gjobave për ndotje e 
ambientit/hapësirës publike është   

Njësia Vlera 

3.1 Hedhje e mbetjeve urbane në rrugë, trotuar, kudo në 
hapësirën publike, jashtë vendeve të përcaktuara: 

  

  persona juridikë Lekë 20,000 

  persona fizikë Lekë 15,000 

  qytetarë Lekë 10,000 

3.2 Hedhje inerte në vende të pamiratuara   

  persona juridikë Lekë 20,000 

  persona fizikë Lekë 15,000 

  qytetarë Lekë 10,000 

3.3 Vendosje pa leje e posterave, tabelave, banderolave Lekë  15,000 

3.4 Lëvizje me kafshë në rrugë automobilistike dhe 
hapësira publike e plazhe. 

Lekë 20,000 

 

Tabelë 40.  Niveli i gjobave për kryerjen e aktivitetit tregëtar pa liçensë, autorizim apo leje përkatëse 

4 
 

Niveli i gjobave për kryerjen e 
aktivitetit tregtar pa liçensë, 
autorizim apo leje përkatëse 

Njësia Vlera 
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4.1 
 

Mospajisja me liçensë, autorizim apo 
çertifikatë përkatëse transporti:   

 Motokarro 

Lekë  
 

2,000 

 transport udhëtarësh taksi (1+4) Lekë 10,000 

 transport udhëtarësh taksi (1+8) Lekë 15,000 

 mjete të tonazhit të lartë Lekë 20,000 

 hyrja pa autorizim në rrugët kryesore të 
qytetit për mjetet e tonazhit të lartë  

Lekë  
15,000 

4.2 Shitje e lëndëve djegëse pa liçensë, për 
përdorim nga konsumatorët fundorë . 

Lekë 15,000 

4.3 Mospajisje me leje për zenie të hapësirës 
publike  

 ekspozim malli 

  
5,000 

 veprimtari të cilat do të zhvillohen në 
hapësirat publike. 

 10,000 
 

 shërbim me tavolina jashtë lokalit.  20,000 

4.4 Mospajisje me leje për vendosje reklame :     

 e thjeshtë Lekë 10,000 
 elektronike. Lekë 20,000 

4.5 Mosmarrja e masave për izolimin e 
ambjentit për daljen e zhurmave nga 
ambjentet e lokaleve. 

 
Lekë 

20,000 

 

5. Niveli i gjobave për dëmtimet dhe ndërhyrjet në 
rrjetin e ndriçimit rrugor  

Njësia Vlera 

5.1 Lidhje në rrjetin ajror të ndriçimit publik Lekë 20,000  

5.2 Dëmtim të shtyllave të ndriçimit publik Lekë 20,000  

5.3 Dëmtim i ndriçuesve të ndriçimit publik Lekë 20,000  

5.4 Përdorimi i shtyllave të ndriçimit si suport për 

montimin e reklamave, kapjen e kabllove etj. 

Lekë  10,000  

5.5 Dëmtim i traseve, kabllove dhe linjave ajrore nga 

punimet që kryhen pranë tyre me leje dhe pa leje si 

dhe shkulja e shtyllave. 

Lekë  20,000 
 

5.6 Ndërhyrje në kuadrot elektrik publik Lekë 10,000 

 

6  Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit : 

6.1 Lidhje e pa miratuar në tubacion Lekë 20,000 

6.2 Dëmtim i pusetave Lekë 20,000 

6.3 Dëmtimi i tubacioneve nga punimet që kryhen pranë 
tyre me leje ose pa leje 

Lekë 20,000 
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Tabelë 20.  Niveli i gjobës për përdorimin e pa autorizuar të logos së Bashkisë së Shkodrës 

9. Niveli i gjobave për përdorimin e pa autorizuar të 
logos së Bashkisë së Shkodrës është :  

Njësia Vlera 

9.1 Përdorimin e pa autorizuar të logos së Bashkisë    Lekë 20,000 

 

Bëhet 

Tabelë 39.Niveli i gjobave për ndotje të hapësirës publike 

3. Niveli i gjobave për ndotje e ambientit/hapësirës 
publike është   

Njësia Vlera 

3.1 Hedhje e mbetjeve urbane në rrugë, trotuar, kudo në 
hapësirën publike, jashtë vendeve të përcaktuara: 

  

  persona juridikë Lekë/rast 20,000 

  persona fizikë Lekë/rast 15,000 

  qytetarë Lekë/rast 10,000 

3.2 Hedhje inerte në vende të pamiratuara   

  persona juridikë Lekë/rast 20,000 

  persona fizikë Lekë/rast 15,000 

  qytetarë Lekë/rast 10,000 

3.3 Vendosje pa leje e posterave, tabelave, banderolave, 
ndërhyrje ne fasadën e ndërtesave, (vendosje e 
kabllove, shfrytëzimi i tyre si suport, dëmtimi apo 
ngjyrosja e tyre, etj) 

Lekë /rast 20,000 

3.4 Lëvizje me kafshë në rrugë automobilistike dhe 
hapësira publike e plazhe. 

Lekë/rast 20,000 

3.5 Ndotje akustike, krijimi i zhurmave artificiale (nga 
njerëz, altopolantë, megafonë, zhurma brenda 
apartamentave, banesave etj) 

Lekë/rast 3,000 

3.6 Dëmtimi i posterave, tabelave, banderolave, 
afishimeve, shpalljeve publike etj. të vendosura nga 
bashkia ose me leje nga bashkia 

Lekë/rast 20,000 

3.7 Ndotje akustike (sa më lart, rast i përsëritur) Lekë/rast 10,000 

 

Tabelë 40.Niveli i gjobave për kryerjen e aktivitetit tregëtar pa liçensë, autorizim apo leje përkatëse 

4 
 

Niveli i gjobave për kryerjen e 
aktivitetit tregtar pa liçensë, autorizim 
apo leje përkatëse, mosrespektim 
tabelave rrugore. 

Njësia Vlera 
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4.1 
 

Mospajisja me liçensë, autorizim apo 
çertifikatë përkatëse transporti:  

  
 
 

 Motokarro Lekë/rast 2,000 

 Transport udhëtarësh taksi (1+4) Lekë/rast 10,000 

 Transport udhëtarësh taksi (1+8) Lekë/rast 15,000 

 Mjete të tonazhit të lartë Lekë/rast 20,000 

 Hyrja pa autorizim në rrugët kryesore 
të qytetit për mjetet e tonazhit të lartë  

Lekë/rast 15,000 
 

  Mosrespektim i orarit të përcaktuar për 
mjetet e liçensuara për transport publik 

Lekë/rast 5,000 
 

  Lëvizje e automjeteve në linja 
ndërqytetase dhe rrethqytetase që nuk 
respektojnë dispozitat ligjore. 

Lekë/rast 10,000 
 

4.2 Shitje e lëndëve djegëse pa liçensë, për 
përdorim nga konsumatorët fundorë 

Lekë/rast 15,000 

4.3 Mospajisje me leje për zenie të hapësirës 
publike 

  

  Zënie hapësire për ekspozim malli Lekë/rast 5,000 

 Veprimtari të ndryshme fitimprurëse 
ose promocionale që zhvillohen në 
hapësirat publike 

Lekë/rast 10,000 
 

 Zënie hapësire publike për shërbim me 
tavolina jashtë lokalit (rasti i parë) 

Lekë/rast 10,000 

  Zënie hapësire publike për shërbim me 
tavolina jashtë lokalit (rasti i përsëritur) 

Lekë/rast 20,000 

  Zënie hapësire publike nga tregtarë 
ambulante (rasti i parë) 

Lekë/rast 1.000 

  Zënie hapësire publike nga tregtarë 
ambulante (rasti i përsëritur) 

Lekë/rast 3.000 

  Rezervim i parkingut pa leje nga 
bashkia (rasti i parë) 

Lekë/vendparkim 10.000 

  Rezervim i parkingut pa leje nga 
bashkia (rasti i përsëritur) 

Lekë/vendparkim 20.000 

4.4 Mospajisje me leje për vendosje reklame :     

 e thjeshtë Lekë/reklamë 10,000 
 elektronike. Lekë/reklamë 20,000 

4.5 Shfrytëzimi i hapësirave publike për 
vendosjen e antenave të kompanive culare, 
interentit, TV, etj pa leje 

 
Lekë/rast 

20,000 

4.6 Mosmarrja e masave për izolimin e 
ambjentit për daljen e zhurmave nga 

 
Lekë/rast 

20,000 
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ambjentet e lokaleve. 

4.7 Vendosje pa leje e antenave valore për 
kompanitë celulare dhe radiotelevizive 

Lekë/antenë 20.000 

4.8 Përdorim ndriçuesi, reklamave me drita, etj. 
në vende publike që shkaktojnë verbim për 
drejtuesit e automjeteve dhe këmbësorët 

Lekë/rast 5.000 

4.9 Mosrespektim i tabelave të qarkullimit 
rrugor, dhe tabelave të tjera kufizuese të 
vendosura nga organet kompetente 

Lekë/rast 5.000 

 

5. Niveli i gjobave për dëmtimet dhe ndërhyrjet në 
rrjetin e ndriçimit rrugor  

Njësia Vlera 

5.1 Lidhje në rrjetin ajror të ndriçimit publik Lekë 20,000  

5.2 Dëmtim të shtyllave të ndriçimit publik Lekë 20,000  

5.3 Dëmtim i ndriçuesve të ndriçimit publik Lekë 20,000  

5.4 Përdorimi i shtyllave (i të gjitha llojeve) si suport për 

montimin e reklamave, kapjen e kabllove etj. 

Lekë  10,000  

5.5 Dëmtim i traseve, kabllove dhe linjave ajrore nga 

punimet që kryhen pranë tyre me leje dhe pa leje si 

dhe shkulja e shtyllave. 

Lekë  20,000 
 

5.6 Ndërhyrje në kuadrot elektrik publik Lekë 10,000 

 

6  Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit : 

6.1 Lidhje e pa miratuar në tubacion Lekë/rast 20,000  

6.2 Dëmtim i pusetave Lekë/rast 20,000  

6.3 Dëmtimi i tubacioneve nga punimet që kryhen pranë 
tyre me leje ose pa leje 

Lekë/rast 20,000 

6.4 Shpërdorimi i ujit të pijshëm nga konsumatori 
familjar 

Lekë/rast   5,000 

6.5 Shpërdorimi i ujit të pijshëm nga konsumatori biznes Lekë/rast 10,000 

 

Tabelë 21.  Niveli i gjobës për përdorimin e pa autorizuar të logos së Bashkisë së Shkodrës, dhe mosrespektim i akteve, 
vendimeve administrative të dala nga Këshilli Bashkiak dhe Kryetari i Bashkisë 

9. Niveli i gjobave për kundravajte të tjera :  Njësia Vlera 

9.1 Përdorimin e pa autorizuar të logos së Bashkisë Lekë 20,000 

9.2 
Mosrespektim i akteve, vendimeve administrative të 
dala nga Këshilli Bashkiak dhe Kryetari i Bashkisë 

Lekë 20,000 

9.3 
Mosrespektimi i orareve të lejuara/miratuara për 
ushtrimin e aktivitetit tregtar 

Lekë 10,000 
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9.4 
Mosrespektimi i orareve të lejuara/miratuara për 
ushtrimin e aktivitetit tregtar (rast i përsëritur) 

Lekë 20,000 

9.5 

Tregtimi i produkteve ushqimore jashtë standarteve 
(për sa i përket peshës, cilësisë, skadencës etj) të 
caktuara nga organet kompetente (në rast të 
përsëritur sekuestrim malli) 

Lekë 20,000 

 

Zbatimi i këtyre penaliteteve i ngarkohet Policisë Bashkiake. 

Për çdo rast dëmtimi të aseteve publike, krahas masës administrative, subjektet janë të detyruara që të 

kthejnë ambientin në gjendjen e mëparshme, ose të zhdëmtojnë vlerën e dëmit të shkaktuar sipas 

vlerësimit nga institucioni përgjegjës. 

Në rastet e kundravajtjeve administrative që lidhen me masat e marra referuar kodit të qarkullimit 

rrugor, si dhe për rastet e zënies së hapësirës publike për parkim të rezervuar ose të pa lejuar, Policia 

Bashkia ka të drejtën të tërheqë dokumentacionit të mjetit (liçensë për mjetet e liçensuara, leje drejtimi 

dhe leje qarkullimi) deri në momentin e shlyerjes së detyrimit nga ana e kundravajtësit.  

 

K) IV.6. Të ardhura nga komisioni si agjent tatimor. 
Shtohet 

Baza ligjore për të ardhurat nga komisioni si agjent tatimor për mbledhjen e Takses se akteve dhe e 

pullës: neni 5 i ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 “Për Taksat Kombëtare”,  i ndryshuar. 

Sipas nenit 8, germa “ç”, të këtij ligji, taksat arkëtohen nga agjentët e taksave, të përcaktuar në nenin 5, 

shtojca nr. 3, të këtij ligji, dhe transferohen në llogaritë e drejtorive rajonale tatimore dhe të llogarive të 

njësive të qeverisjes vendore, sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj. Agjentët e taksave, për shërbimin 

që kryejnë, përfitojnë komision, të cilin e marrin në rrugë buxhetore. Ky komision llogaritet në përqindje 

mbi shumat e arkëtuara të taksave që kanë transferuar në llogari të drejtorisë rajonale tatimore dhe në 

buxhetin e njësive të qeverisjes vendore. Masa e komisionit për taksën e akteve dhe të pullës është 5 

për qind; 

 

L) IV.7. Të tjera. 
Shtohet 

Në fund të zerave tarifa grupohen të gjithë përjashtimet për tarifat e pastrimit, ndriçimit, gjelbrimit dhe 

shërbimi i KUB, tarifa shtesë Landfill, për individë dhe familje, si dhe saktësohet pika 3 “Kryefamiljarët 

gra me min. një fëmijë në ngarkim nën 22 vjeç”, si dhe shtohet lehtësia 50% ulje për “Kryefamiljarët me 

statusin e të përndjekurit politik” 
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Tarifat vjetore për subjektet llogariten dhe faturohen për çdo njësi referuar çdo vendi të ushtrimit të 

aktivitetit sipas Regjistrit Tregtar të Qëndrës Kombëtare të Biznesit, si dhe llojit e vendodhjes së 

aktivitetit për çdo rast. 

Përveç adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit, përjashtohen nga taksat dhe tarifat vjetore (ndërtesë, 

pastrim, ndriçim, gjelbërim) të gjithë vëndet e tjera të ushtrimit të aktivitetit (adresa sekondare) që 

ushtrojnë aktivitet në kantjere ndërtimi dhe kanë shlyer në momentin e marrjes së lejes së ndërtimit 

detyrimin e pastrimit referuar kostos së investimit. Zyrat e shitjes, ekspozimit, kontabilitetit, financës etj, 

që ushtrojnë aktivitet dhe ndodhen në ambjentet e kantjereve të ndërtimit nuk përjashtohen, por 

trajtohen referuar paketës fiskale. 

Për automjetet që janë në funksion të subjekteve që nuk kanë aktivitet transport malli/udhëtari për vete 

ose për të tretë, llogaritet vetëm tarifa e parkingut referuar numit të mjeteve sipas ekstraktit të QKB-së. 

Detyrimi i subjekteve lind që në fillim të vitit fiskal, prandaj tatimpaguesi ka detyrim të shlyej detyrimet 

përfshirë vitin aktual fiskal që në fillim të vitit (pavarësisht afatit të shlyerjes së detyrimit sipas paketës 

fiskale). Afati i shlyerjes së detyrimit nënkupton momentin e fillimit të masave shtrënguese, 

kamatvonesave dhe gjobave. 

Detyrimet për taksat dhe tarifat vendore për bizneset që regjistohen ose çregjistohen përgjatë vitit, do 

të llogariten në proporcion si muaj të plotë për çdo muaj që ka ushtruar aktivitet, edhe nëse aktiviteti 

nuk është kryer për gjithë muajin. 

Për zonat e veçanta me aktivitet sezonal, për efekt të llogaritjes së detyrimit, subjekti mund të paraqesë 

një deklaratë për periudhën e ushtrimit të aktivitetit, dhe referuar asaj, drejtoria e të ardhurave llogarit 

detyrimin e përkohshëm, ndërsa detyrimi përfundimtar vjetor llogaritet duke ju referuar Regjistrit 

Tregtar të Qëndrës Kombëtare të Biznesit. 

 


