
TARIFAT VENDORE  
 

 
I  PER TARIFAT VENDORE :  NJ.A PERMET  
A TARIFE PASTRIMI   
 Për popullatën për familje  
 -Familje me ndihmë ekonomike dhe 

pensionistë të vetmuar 
200 lekë/vit 

 -Familje te tjera  800 lekë/vit 
 Për subjektet e biznesit të vogël 

sipas aktivitetit ; 
 

 -Tregeti ushq.mish,fruta-perime 11000 lekë/vit 
 -Treg.artikuj industrial 7000 lekë/vit 
 -Bar-kafe (vetëm bar-kafe) 10000 lekë/vit 
 -Bar-kafe, restorant e fast-food, 

mëngjesore 
12000 lekë/vit 

 -Shërbime e artizanë 6000 lekë/vit 
 -Prodhim 14000 lekë/vit 
 -Pika lloto e Shoqëri Sigurime 15000 lekë/vit 
 -Lojra elektronike,bilardo,kalçeto 10000 lekë/vit 
 -Profesionet e lira 10000 lekë/vit 
 -Transporti 5000 lekë/vit 
 -Supermarkete e treg.me shumice 23000 lekë/vit 
 -Tregje private fruta-perime 35000 lekë/vit 
 -Tregje private artik.industrial 35000 lekë/vit 
 -Tregje te perziera(fruta-perime-

art.industrial 
35000 lekë/vit 

 -TV –Lokal(vendor) 10000 lekë/vit 
 -Subjekte shërbimi varroshe 10000 lekë/vit 
 PER SUBJEKTET E BIZNESIT 

TE MADH  
 

 -Prodhuesit 60000 lekë/vit 
 -Karburantet  60000 lekë/vit 
 -Bankat 80000 lekë/vit 
 -Ndertues e prodhues inerte 70000 lekë/vit 
 -Tregeti e sherbime 30000 lekë/vit 
 -Shoqeri transporti 40000 lekë/vit 
 -TV Kabllor 60000 lekë/vit 
 -Shkolla private 25000 lekë/vit 
 INSTITUCIONE E ZYRA 

SHTETRORE:  
 

 -KESH-i 70000 lekë/vit 
 -Filiali i Postes Dega Permet 30000 lekë/vit 
 -SH.A Ujesjelles Permet 40000 lekë/vit 
 -Albtelekomi 80000 lekë/vit 
 -N/stacioni elektrik 25000 lekë/vit 
 -Drejtoria e Shendetit Publik  55000 lekë/vit 
 -Spitali 55000 lekë/vit 
 -ISKSH 30000 lekë/vit 
 -Komisariati i Policise 12000 lekë/vit 



 -Sigurimet shoqerore-agjencia 20000 lekë/vit 
 -Z.R-te Pasurive te Palujteshme 20000 lekë/vit 
 -Gjykata 12000 lekë/vit 
 -Zyra e punesimit 12000 lekë/vit 
 -Zyra arsimore 12000 lekë/vit 
 -Dega e thesarit 12000 lekë/vit 
 -Zyra e Tatim -Taksave 15000 lekë/vit 
 -Departamenti i Bujqesise 15000 lekë/vit 
 -Fondacione te ndryshme 20000 lekë/vit 
 -INSTAT-i 7000 lekë/vit 
B TARIFA GJELBERIMI   
 -Per popullaten per familje 200 lekë/vit 
 -Per subjektet fizike te Biznesit te 

Vogel 
2200 lekë/vit 

 -Per subjektet juridike 6000 lekë/vit 
 -Per subjektet ndertuese e perpunim  

gurri 
20000 lekë/vit 

 -Per institucionet 10000 lekë/vit 
 -Bankat 25000 lekë/vit 
 -SH.A Ujesjelles Permet 24000 lekë/vit 
 -Njesia e Manaxhimit KESH 24000 lekë/vit 
 -Albtelecom 25000 lekë/vit 
 - Filiali i Postes Dega Permet 15000 lekë/vit 
 -Drejtoria e Shendetit Publik 12000 lekë/vit 
 -Shoqeri transporti 11000 lekë/vit 
C TARIFE NDRIÇIMI   
 -Per popullaten 600 lekë/vit/familje 
 -Per subjektet e biznesit te vogel 4000 lekë/vit 
 -Per subjekte juridike 7000 lekë /vit 
 -KESH-i 35000 lekë/vit 
 -Filiali i Postes Dega Permet 15000 lekë/vit 
 - SH.A Ujesjelles Permet 22000 lekë/vit 
 -Albtelekomi 35000 lekë/vit 
 -N/stacioni elektrik 11000 lekë/vit 
 -Drejtoria e Shendetit Publik 25000 lekë/vit 
 -Spitali 25000 lekë/vit 
 -ISKSH 12000 lekë/vit 
 -Bankat 25000 lekë/vit 
 -Komisariati i Policise se Shtetit 12000 lekë/vit 
 -Agjencia e sig.shoqerore 12000 lekë/vit 
 -Zyra e rregj.pasurive te 

paluajteshme 
12000 lekë/vit 

 -Gjykata 12000 lekë/vit 
 -Zyra e Punesimit 12000 lekë/vit 
 -Zyra Arsimore 12000 lekë/vit 
 -Dega e Thesarit 6000 lekë/vit 
 -INSTAT-i 6000lekë/vit 
 -Zyra e Tatim -Taksave 12000 lekë/vit 
 -Departamenti i Bujqesise 12000 lekë/vit 



 -Fondacione te ndryshme 12000 lekë/vit 
 Për arketimin e këtyre të 

ardhurave ngarkohet Zyra e Taksa 
-Tregjeve 

 

Ç Tarifa për Ambulantët  
(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 
administrative) 

7000 lekë/vit 

D Tarifë shërbimi për subjektet 
tregëtare,prodhues dhe shërbimi 
me seli brenda ose jashtë Bashkisë 
Përmet që realizojnë ose tregëtojnë 
prodhimet ,shërbimet ose mallrat e 
tyre me mjete të tyre ose të marra 
me qera 

30000 lekë/vit 

 Për arkëtimin e këtyre të 
ardhurave ngarkohet Zyra e Taksa 
Tregjeve 

 

DH Tarifa per subjekte jashte bashkise Fitues ne tendera e 
investime( me vlera të 

mëdha) 
 -me vlerë kontrate deri në 5 milion 

lekë  
20000 lekë/tender 

 -me vlerë kontrate mbi 5 milion lekë 30000 lekë/tender 
 P.S Në rastet e bashkimeve të 

operatorëve kjo tarifë do të llogaritet 
në raport me vlerën e kontratës të 
seicilit) 

 

E Tarifë për sektorin e shërbimit 
funeral:  

 

 -Tarifë shërbimi varimi 
(Mblidhet nga operatori) 

2000 lekë /rast 

 -Montim varresh nga subjektet 
private 

2000 lekë/rast 

 Ë TARIFA PER ZENIE 
HAPESIRASH PUBLIKE  

 

 Tarifa për zënien e hapësirës publike 
për subjektet që ushtrojnë aktivitet 
brenda Qëndrës  së Qytetit 

100 lekë /m2/muaj 

 Tarifa për zënien e hapësirës publike 
për tregëti jashte Qendres së Qytetit 

60 lekë/m2/muaj 

 Organizimi i spektakleve ose 
panaireve të ndryshme 

60 lekë/m2/muaj  

 Tarifa për zënie hapësire publike nga 
subjektet me asete si 
mjete,makineri,bokse 

60 lekë/m2/muaj 



,kabina,shtylla,sonda çpimi ..etj 
 Shenim: Për arkëtimin e kësaj tarife 

përgjigjet Zyra e Shërbimeve, 
Urbanistikës,Taksa-Tregje 

 

F TARIFA PER KUZ(kanale ujrave 
te zeza) per popullaten 

 

 -Per popullaten 800lekë/vit 
 -Per bizneset 1200 lekë/vit 
 Shenim : -Per mbledhjene e te 

ardhurave pergjigjet Zyra e Taksa-
Tregjeve dhe Sh.A Ujesjelles Permet 
per cdo muaj. 

-Keto taksa apo tarifa 
per popullaten si 

pastrami.ndricimi,gjelbe
rimi dhe KUZ do te 

vendosen ne faturen e 
sha Ujesjelles per cdo 
muaj me nje vlere per 

familje prej 
200lekë/muaj(pergjigjet 
SH.AUjesjelles dhe Zyra 

e Taksa Tregjeve ne 
Bashki. 

G Tarifa per pike lidhje KUZ  5000 lekë/lidhje 
 Ngarkohet Zyra e Sherbimeve për 

arkëtimin e kësaj tarife 
 

H Tarifa per bageti te therrur :   
 a-Per çdo subjekt  10000 lekë/vit 
 Faturohet sebashku me detyrimet e 

tjera vendore nga Zyra e Taksa 
Tregjeve 

 

   
I  Tarifa parkimi :   
 -Per autobuze 5500 lekë/vit 
 -per fugona taksi 8+1 4000 lekë/vit 
 -per autovetura taksi 4+1 2500 lekë/vit 
 -per kamiona deri ne 3.5 

ton/kapacitet 
2500 lekë/vit 

 -per kamiona nga 3.5-10 
ton/kapacitet 

4000 lekë/vit 

 -per kamiona mbi 10 ton/kapacitet+ 
rimorkio 

7500 lekë/vit 

 -per vende parkimi te rezervuara 3000 lekë/vit 
 -ne territorin e Ujerave Termal  
 a.per autovetura dhe motorra 50 lekë/ditë 
 b.per furgona 100 lekë/ditë 
 c.per rulota 200 lekë/ditë 
 d.per autobuza 300 lekë/ditë 
   
J Tarifa nga Urbanistika  
1 -Per dhenie leje perdorimi :  
 a-ndertesa 1-3 kate 55 lekë/m2 
 b-ndertesa  mbi 3 kate  100 lekë/m2 
 c-per biznes 100 lekë/m2 
2 Per konfirmim pronesie 2500 lekë 



3 Per fasaden (siperfaqe e dukshme) 20 lekë/m2 
4 Akt -piketimi   
 -per objekte deri ne 3 kate 3000 lekë 
 -per objekte mbi 3 kate 6000 lekë 
5 Akt-kontrolli ne kuoten  +,-o.oo  :  
 -per objekte deri ne 3 kate 3000 lekë 
 -per objekte mbi 3 kate 6000 lekë 
6 Akt-kontrolli i perfundimit te 

karabinase 
 

 -Per objekte deri ne 3 kate 3000 lekë 
 -Per objekte mbi 3 kate 10000 lekë 
7 Tarifa per shqyrtim dokumentash 1 % te vleres se objektit 
8 Tarife per :  
 -Sherbimin per legalizim për çdo 

objekt 
1000 lekë 

9 Tarifë për deklaratë paraprake për 
kryerje punimesh 

0.5 % te vleres se 
investimit 

10 Tarifë per ndjekje proçedure të 
përshpejtuar për leje ndërtimi 

10000 lekë 

11 Tarifë aplikimi e shërbimi për leje 
ndërtimi 

 

 a.leje zhvillimor, ndërtim për objekt 
nën 3 kat 

5000 lekë 

 b.leje zhvillimor, ndërtim për objekt 
mbi 3 kat 

20000 lekë 
 

 c.leje zhvillimore të veçanta 5000 lekë 
 d. leje zhvillimore infrastrukture 10000 lekë 
12 Tarifë plan rilevimi  
 a.Troje me sip. deri 500 m2 10000 lekë 
 b.Troje me sip. mbi 500 m2 15000 lekë 
13 a.Tarife per dhenie dokumenta nga 

arkiva DPKZHT-se 
300 lekë 

 b.Fotokopje e njesuar1 :500 v.1938-
1988  A4. 

200 lekë 

 c.fotokopje te studime urbanistike ne 
fuqiA3 

300 lekë 

 d.fotokopje te studime urbanistike ne 
fuqiA4 

200 lekë 

 e.fotokopje e çdo dokumenti te 
njesuar A4 

200lekë 

 f.fotokopje e çdo dokumenti te 
njesuar A3 

300 lekë 

 Per keto tarifa ngarkohet Zyra e 
Urbanistikes 

 

K  Tarifë për hyrjet në vendet 
muzeale 

 

 -Per vendas 50 lekë/biletë 
 -Per te huaj 100 lekë/biletë 
L  Tarifa për shërbime e aktivitete:  
 -Per aktivitete kulturore ne pallatin e 

Sportit 
7000 lekë/ora 



 -Per aktivitete ne Kinema ,ne sallen e 
Keshillit Bashkiak dhe te Qendra 
Multifunksionale 

3000 lekë/ora 

 -Sherbime me foni(qender zeri) 2000 lekë/ ora 
 -Per keto tarifa pergjigjet Zyra e 

Sherbimeve dhe ajo e Kulturës ne 
Bashki 

 

M  Tarifë për dhënie liçence për 
tregtimin e naftës bruto dhe 
nënprodukteve të saj  

 

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

2000000 lekë 

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

200000 lekë 

 -Per keto,pergjigjet Zyra e 
Sherbimeve 

 

N Tarifa për linjat ajrore dhe 
nëntokësore(Telefoni,TV Kabllor, 
Internet)  

 

 Për linjat ajrore  2000 lekë/km/vit 
 Për linja nëntokësore 1000 lekë/km/vit 
NJ Dhënie leje shfrytëzimi për 

subjektet e prodhimit të 
energjisë(HECE) 

 

 - deri në 5 MW 500000 lekë/leje 
 - mbi 5 MW  1000000 lekë/leje 
 -Për këto tarifa përgjigjet Zyra e 

Urbanistikës 
 

O Tarifat per vertetime:   
 Tarife per vertetim nga arkivi 300 leke/vërtetim 
 Tarife  per vertetime nga Zyrat e 

Bashkise 
50 leke/vërtetimi 

 Vertetim per tenderat 500 lekë/vërtetimi 
 Tarife per fotokopje dokumentash 

per te drejten e informimit (sipas 
volumit në faqe të materialit ) 

* nën 10 faqe   0 lekë 
* 10-  50 faqe  300 lekë 
* 50-100 faqe  500 lekë 
* mbi 100 faqe700 lekë 

 
P Tarifë për:  

Pumime me skrep të madh 
Punime me skrep të vogël 

 
6000 lekë/orë 
3000 lekë/orë 

Q Tarifat e pagesave për licenca dhe 
çertifikata që lëshohen në fushën e 
transportit rrugor  

Udhëzim nr.15 datë 
24.07.2007 

R Tarifa të vendosura për shërbimin 
e kryer  nga MZSH-ja 

Sipas VKM nr.285 datë 
27.06.2002 DHE VKM 



nr.784 datë 09.11.2016 
 
 
Shënim:  
1.Përjashtohen nga tarifat vendore për poullatën invalidët,veteranët,të verbërit. 
2.Subjektet të cilët do të punësojnë 30-50 persona  përjashtohen për dy vjet nga tarifat 
vendore. 
3.Subjektet të cilët do të punësojnë mbi 50 persona do të përjashtohen për tre vjet nga tarifat 
vendore. 
4.Përjashtohen nga tarifat vendore subjektet artizanë( punime me dorë)që ndikojne në 
zhvillimin e turizmi. 
5.Qender e qytetit është zona me shtrirje nga Shetitorja “Sami Frasheri”( Sheshi “Tefta 
Tashko Koço”-te Posta ), Shkolla “Nonda Bulka”,Shëtitorja “ Mentor Xhemali”,Sheshi 
“Abdyl Frasheri “, Pedonalja,Rruga “Meleq Gosnishti”( nga Policia –te Ura). 
 
 

TARIFA TE VENDOSURA PER SHERBIMIN E KRYER NGA MBROJ TJA NGA 
ZJARRI DHE SHPËTIMI 

(Sipas VKM Nr.285 datë 27.06.2002 ) 
 

                                                                                                                     Në lekë 
NR. KLASIFIKIMI  LLOJI OBJEKTIT OSE I PROCESIT 

TEKNOLOGJIK 
TARIFA 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundërfirmimi i 
-Studimeve 
urbanistike 
-Planeve 
rregulluese 
-Projekt shesh 
ndërtimeve 
-Objekteve 
brenda tyre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per objektet me 
rrezik te 
theksuar per 
rënie zjarri 
 
 
 
 
 
 

1.1  Projektet e MNZ që u bëhen studimeve 
dhe planeve rregulluese 
1.2  Banesa ,rikonstruksion e shtesa kati në 
to dhe cdo lloj objekti ndërtimi me vlerë deri 
1000000  lekë 
1.3  Banesa,dyqane,lokale,servise,reparte 
artizanale,magazina mallrash etj me vlerë 
investimi nga 1000000 deri 2000000 lekë 
1.4  Hotele,motele,rezidenca,komplekse 
dyqanesh ose supermarket me vlerë 
investimi deri në 20000000 lekë 
1.5  Objekte me vlerë investimi deri në 
50000000 lekë 
1.6  Objekte me vlerë investimi mbi 
50000000 leke 
1.7  Qyteza e fshatra turistike,si dhe vepra të 
tjera me vlerë investimi mbi 1000000 USD 
2.1  Fabrikat ,uzinat e qëndrat e përpunimit 
të naftës e gazit të lëngshëm ,fabrika e 
polisterolit e për prodhime kimikatesh,si dhe 
peë vepra e objekte me procese teknologjike 
të kategorive “A” e “ B “ 
2.2  Depo qëndrore karburanti,pika të shitjes 
të karburantit,impiante të depozitimit dhe 
mbushjes të bomboleve me gaz 
2.3  Qëndra e magazina të depozitimit gaz i 
lëngshëm me shumicë,të karburanteve e 

0.5 % vl proj 
 
500 
 
 
1000 
 
 
5000 
 
 
10000 
 
15000 
 
50000 
 
30000 
 
 
 
 
20000 
 
 
15000 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Për kontrollin 
teknik pas 
përfundimit të 
punimeve 
 
 
 
 
Ekspertiza 
 
 

lubrifikanteve ne fuci,të kimikateve e 
lëndeve të tjera me rrezik zjarri 
2.4  Projekte të shfrytëzimit të burimeve të 
naftës,puse të shpim-kërkimeve,tubacione 
magjistrale të transportimit dhe gjithë 
infrastruktura që lidhet me shfrytëzimin e 
tyre 
2.5  Fabrika mielli, përpunimi druri, 
përpunimi të bimëve medicinale, të 
prodhimit të veshjeve dhe objekteve të tjera 
me proces teknologjik me rrezik zjarri të 
kategorisë “C “ 
2.6  Fabrika e ndërmarrje të përpunimit e 
prodhimit të produkteve ushqimore, të 
detergjenteve, të prodhimit kozmetik, të 
pijeve alkoolike. 
2.7  Për rikonstruksionet që kryen në të 
gjitha këto objekte, të cilat bëhen në bazë të 
projekteve përkatëse 
3.1  Akti teknik pas përfundimit të veprës 
ose objektit 
3.2  Për përdorimin e automjeteve (autobote) 
që transportojnë karburante, gaze të 
lëngëzuar, alkoole, kimikate me rrezik zjarri, 
jepet akti teknik për plotësimin e normave 
teknike te mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit 
3.3  Ripërtëritja e akteve teknike 
4    Ekspertiza për zjarret e rëna.Kërkohet 
nga prokuroria,gjykata,shtetasi 
 
 

 
 
20000 
 
 
 
 
15000 
 
 
 
 
20000 
 
 
 
5000 
 
 
5000 
 
1000 
 
 
 
 
1000 
25000 
 
 

 
 

II TARIFAT VENDORE NJ.A 
PISKOVË,PETRAN,
ÇARSHOVË, 
FRASHËR 

1 Tarifat e pastrimit dhe largimit te 
mbeturinave 

 

1.1 Per cdo familje ne fshatrat ku 
kryhet sherbimi i pastrimit 

800 lekë/familje 

1.2 Per bisnesin e vogel 5000 lekë/vit 
1.3 Per bisnesin e madh  30000 lekë/vit 
1.4 HECE private 80000 lekë/vit 
2 Tarifat e ndriçimit  
2.1 Per çdo familje ne fshatrat ku ka 600 lekë/vit 



perfunduar ndriçimi 
2.2 Per biznesin e vogel 4000lekë/vit 
2.3 Per biznesin e madh 7000 lekë/vit 
3 Tarife Gjelberimi  
3.1 HECE private 50000 lekë/vit 
4 Tarifë për Ambulantët 

(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 administrative) 

5000 lekë/vit 

5 Tarifë shërbimi për subjektet 
tregëtare,prodhues dhe shërbimi me 
seli brenda ose jashtë Bashkisë 
Përmet që realizojnë ose tregëtojnë 
prodhimet ,shërbimet ose mallrat e 
tyre me mjete të tyre ose të marra 
me qera 

15000 lekë/vit 

6 Tarifa per Vaditje  
6.1 Me pompa me korrent 250 lekë/ 15 lit/sek 
6.2 Me rrjedhje te lire(rezervuar ) 150 lekë/15 lit/sek 
7 Tarifa per cdo pike te re me 

ujesjellesin 
1500 lekë 

8 Tarifa per ujin e pijshem  
8.1 Per konsum familjar me pompe me 

mates 
40 lekë/m3 

8.2 Per konsum familjar me pompe me 
mates( fshati Leusë) 

20 lekë/m3 

8.3 Per konsum familjar me pompe pa 
mates 

150 lekë/muaj/frymë 

8.4 Per konsum familjar me rrjedhje te 
lire me sahat 

20 lekë/m3 

8.5 Per konsum familjar me rrjedhje te 
lire pa sahat 

70 lekë/muaj/frymë 

8.6 Per konsum familjar me rrjedhje te 
lire pa sahat(per fshatrat malore) 

500 lekë/vit/familje 

8.7 Per institucionet buxhetore dhe entet 
private me mates 

100 lekë/m3 

8.8 Per institucionet buxhetore dhe entet 5000 lekë/vit 



private pa mates 
9 Tarife per lende drusore  
9.1 Per lende per ndertim  
a Per lende pishe e zeze per diameter-22 

cm 
Per lende pishe e zeze me  diameter 
mbi 22 cm 
 

2500 lekë/m3 
 

3500 lekë/m3 

   
b Per lende bredhi  per diameter - 22 cm 

Per lende bredhi  me diameter mbi 22 
cm 
 

2700 lekë/m3 
3800 lekë/m3 

9.2 Tarifa per drute e zjarrit per familjarët 1500 lekë/familje/vit 
9.3 Tarifa per drute e zjarrit per bizneset 1500lekë/m3 
10 Tarifat e kullotes se bagetive  
a Per çdo krere dhen  
a.1 Per kullota dimerore  100 lekë/krerë 
a.2 Per kullota verore  100 lekë/krerë 
a.3 Ne pyje qe kulloten  50 lekë/krerë 
b Per çdo krere dhi  
b.1 Per kullota dimerore  100 lekë/krerë 
b.2 Per kullota verore  80 lekë/krerë 
b.3 Ne pyje qe kulloten  100 lekë/krerë 
c Per çdo krere te trasha(gjedhe )  
c.1 Per kullota dimerore  800 lekë/krerë 
c.2 Per kullota verore  800 lekë/krerë 
c.3 Ne pyje qe kulloten  60 lekë/krerë 
d Per çdo krere njethundrake  
d.1 Per kullota dimerore  800 lekë/krerë 
d.2 Per kullota verore  800 lekë/krerë 
d.3 Ne pyje qe kulloten  60 lekë/krerë 
11 Tarife vjetore per perdorim te 

siperfaqes se tokes per ndertime 
provizore ne fondin kullosor nga 
fermeret qe mbareshtrojne bageti 

 

a Qender stani te rrethuar  
a.1 Kullote dimerore/verore 50 lekë/m2/vit 
a.2 Pyje qe kulloten 50 lekë/m2/vit 
b Ngrehina per barinj  
b.1 Kullote dimerore/verore 50 lekë/m2/vit 
b.2 Pyje qe kulloten 50 lekë/m2/vit 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Shënim: 
 
Shërbimi i Pastrimit kryhet në: 
1.Për Njesinë Administrative Piskovë në fshatrat : Kutal,Kosine,Piskove,Pacomit 
Shërbimi i ndriçimit kryhet në: 
1.Për Njesinë Administrative Petran në fshatrat : Petran,Lagjia e Poshtme Fshati 
Badelonje,Gjinkar,Leshice,Benje ,Kaludh. 
2.Për Njesinë Administrative Piskovë në fshatrat:Kutal,Kosine,Piskove,Pacomit 
3. Njesinë Administrative Çarshovë  
Fshatra malorë : 
1.Për Njesinë Administrative Piskovë janëfshatrat: Alipostinan, Raban, Pagri, Mokricë, 
Hotovë, Kosovë, Borockë. 
2.Për Njesinë Administrative Petran janë fshatrat 
:Trebozisht,Delvinë,Ogdunan,Lipivan,Tremisht. 
3.Për Njesinë Administrative Çarshovë janë fshatrat:Biovizhdë,Vllaho-Psilloterë. 
4.Njësia Administrative Frashër  
 
 

c Mullinj magazina  
c.1 Kullote dimerore / verore 100 lekë/m2/vit 
c.2 Pyje qe kulloten 100 lekë/m2/vit 
d Qender perpunim bulmeti  
d.1 Kullote dimerore / verore 100 lekë/m2/vit 
d.2 Pyje qe kulloten 100 lekë/m2/vit 
12 Tarife per shfrytezimin e 

infrastruktures rrugore qe mirembahet 
nga nj. administrative,qe shfrytezohet 
nga bizneset e medha (juridike) per 
shfrytezim:guri,inerte,lende 
drusore,qymyr druri etj. 

60000 lekë/vit 

13 Tarife per njerrje ose grumbullim 
ne sip.e fondit pyjor e kullosor 
gure,zhavorr e rere 

35 lekë/m3 

14 Tarifa per zenie hapesirash 
publikeper qellime biznesi 

30 lekë/m2/muaj 


