
Gjobat dhe kamatvonesat e aplikueshme 

Llojet dhe nivelet e gjobave do të zbatohen nga inspektorët e kontrollit të territorit dhe policia bashkiake në rastet e 

shkeljeve dhe kundravajtjeve administrative. 

Niveli i gjobave për shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative do të jetë: 

1.Niveli I gjobave për kryejen e aktivitetit tregetar pa liçensë, autorizim apo leje përkatëse të jetë si më poshtë : 

a.Mospajisja me liçensë, autorizim apo çertifikatë përkatëse transporti : 

 Motokarro 

 Transport udhëtaresh taksi (1+4) 

 Transport udhëtaresh taksi (1+8) 

 Mjete të tonazhit të lartë 

 Hyrja pa autorizim ne rruget kryesore te qytetit per mjetet e 

tonazhit te larte 

 

 

1.000   lekë 

2.000   lekë 

5.000   lekë 

10.000 lekë 

15.000 lekë 

b.Mospajisje me leje për tregetimin me pakicë të karburanteve dhe njësive të shitjes së 

lëndeve djegëse dhe bombulave të gazit 

 

10.000 deri 20.000 lekë 

c.Mospajisje me leje për tregeti ambulante, kantinë 1.000 deri 5.000 lekë 

d.Mospajisje me leje peër shërbim me tavolina jashtë lokalit 5.000 deri 10.000 lekë 

e.Mospajisje me leje për ushtrim aktiviteti “24 orësh” 10.000 deri 20.000 lekë 

f.Mospajisje me leje për zënie të hapësirës publike  

 Ekspozim malli 

 Veprimtarive të cilat do të zhvillohen në hapesirat publike 

 

 

5.000 deri 10.000 lekë 

5.000 deri 10.000 lekë 

g.Mospajisje me leje për vendosje reklame : 

 E thjeshtë 

 Elektronike 

 

5.000 deri 10.000 lekë 

15.000 deri 20.000 lekë 

h.Mosmarrja e masave për izolimin e ambjentit për daljen e zhurmave nga ambjentet e 

lokaleve. 

10.000 lekë 

 



 

 

2.Niveli I gjobave për dëmtim dhe nderhyrje në infrastrukturën rrugore të jetë si më poshtë: 

 

a.Dëmtim rruge 5.000 deri 10.000 lekë 

b.Carje rruge 10.000 deri 20.000 lekë 

c.Bllokim rruge 5.000 deri 10.000 lekë 

d.Dëmtim bordure 5.000 deri 10.000 lekë 

e.Dëmtim trotuari 5.000 deri 10.000 lekë 

f.Carje trotuari 10.000 deri 20.000 lekë 

g.Bllokim trotuari 5.000 deri 10.000 lekë 

h.Dëmtim, bllokim, 5.000 deri 10.000 lekë 

j.Vjedhje pusete 10.000 deri 20.000 lekë 

i.Ndotje tërrugeve nga mjetet e transportit për punime në qytet : 

-persona juridikë 

-persona fizikë 

-qytetarë 

 

 

20.000 lekë 

10.000 lekë 

5.000 lekë 

3. Niveli I gjobave për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e ndricimit rrugor të jetë si më poshtë : 

 

a.Lidhje e pa miratuar në rrjetin ajror 10.000 deri 20.000 lekë 

b.Dëmtim te shtyllave të ndricimit 10.000 deri 20.000 lekë 

c.Dëmtim I ndricuesve 10.000 deri 15.000 lekë 

d.Përdorimi I shtyllave të ndricimit si support për montimin e reklamave, 

kapjen e kabllove etj. 

 

 

3.000 deri 5.000 lekë 



e.Dëmtim I traseve, kambllove dhe linjave ajrore nga punimet që kryhen pranë 

tyre me leje dhe pa leje si dhe shkulja e shtyllave 

 

 

10.000 deri 20.000 lekë 

f.Ndërhyrje në kuadrot elektrik publik 5.000 deri 10.000 lekëë 

 

 

4. Niveli I gjobave për dëmtime dhe nderhyrje në rrjetin e ujësjellesit : 

 

a.Lidhje e pa miratuar nëtubacion 5.000 deri 10.000 lekë 

b.Dëmtim I pusetave 10.000 deri 20.000 lekë 

c.Dëmtimi I tubacioneve nga punimet që kryhen pranë tyre me leje ose pa leje  

5.000 deri 10.000lekë 

 

5.Niveli I gjobave për nderhyrje dhe demtime nëhapësirat e gjelbera dhe publike të jetë si më poshtë : 

 

a.Dëmtim I hapësirave publike të gjelberta 5.000 deri 10.000 lekë 

b.Dëmtim, prerje e pemëve 10.000 deri 20.000 lekë 

c.Zënie e hapesirës të gjelbër pa leje 5.000 deri 10.000 lekë 

d.Vendosje tabelash, pankartash, banderolash pa leje  

1.000 deri 5.000 lekë 

e.Vendosje posterash pa leje 100 deri 1000 lekë/cope 

 

6.Niveli I gjobave për inspektoriatin veterinar të jetësi më poshtë : 

 

a.Për mishin e therur të tregëtuar të pa certifikuar nga inspektoriati veterinar   

1000 deri 5000 lekë 



b.Mbajtja e kafsheve të prodhimit Brenda territorit tëQytetit.  10.000 lekë për herë të parë, për 

rast të përsëritur deri 

nëkonfiskim të kafshës 

c.Në raste të mosmarrjes së masave për izolimin kafshëve të luksit  

2.000 deri 5.000 lekë 

 

 


