
 

 

 

                                                    

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR 

 

RELACION  PER DRAFT PROJEKTIN 

 

O B J E K T I :    “ Mbi  paketen fiskale të vitit  2021, për Këshillin e Qarkut Shkodër” 

  

Këshilli i Qarkut Shkodër për vitin 2021,  bazuar në Ligjin e vitit 2021 “Për Buxhetin e vitit 

2021”, Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006,”Për sistemin e taksave vendore”,i ndryshuar, Ligjin nr. 

9936  date 26.6.2008“Per menaxhimin e  sistemit  buxhetor ne Republiken e Shqiperise”,  

Ligjin 139/2015”Per vetëqeverisjen vendore”, Urdhërit nr.183, datë 26.05.2011 “Për tarifat  e 

shërbimeve që kryhen nga DAMT në qarqe”propozojmë paketen fiskale te vitit 2021. 

Ajo përbëhet nga ; 

A-.Tarifat e shërbimit për të tretet si dhe 

       B-.Taksa  e Qarkut. 

A-. Bazuar ne te ardhurat e realizuara  si dhe duke analizuar tarifat e sherbimit për të tretët te vitit 

2020, propozojme që këto tarifa për vitin 2021, të jenë të njëjta me ato të vitit 2020,  si më poshte;  

  

I Sektori  i Planifikimit dhe zhvillimit territorial        Tarifa (lekë) 

1 Nxjerrje e dokumenteve arshivore (1 faqe A4) 300 

2 Nxjerrje e dokumenteve arshivore (1 faqe A3) 600 

3 Nxjerrje dokumente të konfirmuara për  leje ndertimi  (dosje 

komplete)  

5,000 

4 Konfirmim harta pronësie, viti  1962-1981. 1,000 

5 Printim i hartave , format A 0 4000 

6 Printim i hartave , format A 1 2000 

7 Printim i hartave , format A 2 1000 

II Sektori i Sherbimeve Brendshme e transportit  

1 Nxjerrje dokumente  arshivore(1 faqe A4) 500 

III DAMT  

 Vertetim pronesie para vitit  1946  1,000 

 Vertetim pronesie pas vitit 1946            1,000 

 Vertetim negativ para reformës , për  gjykatë  500 

 Vertetim pronesie per ATP                     500 

 Vertetim pronësie per statusin të  pastrehë              200 



 

 

 

 Konfirmim Vertetetimi  per ndihmë ekonomike            100 

 Vertetim per kategorizim  toke, sipas bonitetit                        1,000 

 Vertetetim per te dhena Formulari Nr.6    500 

 Harta dhe skic/a planimetrike -kadastrale                      1,000 

 

B-.Taksa e Qarkut për vitin 2021,  

Sipas ligjit pikës 3 të nenit 38 të ligjit nr.139/2015”Për vetëqeverisjen vendore”  i cili shprehet se 

“Qarku financohet nga kuotat e antarësisë së bashkive përbërese , qe përcaktohet në buxhet e tyre 

dhe që miratohet  me Vendim të këshillit të Bashkisë,  miratimi i saj do te bëhet , pas miratimit te 

buxheteve  te bashkive te qarkut tone dhe do te jete pjese e buxhetit te vitit 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


