
GJOBAT DHE KAMATVONESAT E APLIKUESHME 

2.17. TË ARDHURA NGA GJOBAT  

Bazuar në ligjin Nr.8224, datë 15.05.1997” Për organizimin dhe funksionimin e policisë të 

bashkisë dhe të komunës “ (i ndryshuar) me ligjin nr.8335 datë 23.04.1998, ligjin Nr.10 279 datë 

20.05.2010 “Për kundravatjet administrative”, ligjin Nr.107/2014 datë 31.07.2014 ‘Për 

planifikimin e territorit”, ligjin Nr.10 465 datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën 

e Shqiperisë”; Bazuar në ligjin Nr.10279 datë 20.05.2010 “Për kundravatjet administrative”, (i 

ndryshuar), Njësitë e Qeverisjes Vendore, kanë të drejtë të vendosin nëpërmjet Këshillave 

Bashkiak, llojet e gjobave dhe nivelin e tyre deri në masën 5,000 lekë.  

NR  EMËRTIMI  Njësia 

matëse  

Niveli i Gjobës i 
miratuar 

A . Gjoba për dëmtimet dhe ndërhyrjet në infrastrukturën rrugore  

1  Bllokim rruge dhe trotuari  Lekë /rast   5,000   

2  Dëmtim, çarje rruge dhe trotuari  Lekë /rast     5,000   

3  Ndotje trotuari nga inertet  Lekë /rast   5,000 

4  Vjedhje zgare pusetash (ose kapake pusetash) Lekë /rast     5,000  

B. Gjoba për ndërhyrjet dhe dëmtimet në rrjetin elektrik rrugor 

1  Dëmtim i ndriçuesëve (poçave)  Lekë /rast   5,000  

2  Përdorim i shtyllave si suport për montimin e reklamave, kapjen e 

kabllove pa leje  

Lekë /rast     5,000  

3  Ndërhyrjet në kuadrin e komandimit  Lekë /rast   5,000  

C. Gjoba për ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit  

1  Lidhje të pamiratuara në tubacion  Lekë /rast   5,000  

2  Dëmtim i pusetave të ujit të pijshëm (Dëmtim apo nxjerrje jashtë 

funksioni të matësit) 

Lekë /rast     5,000 

3  Dëmtim i tubacioneve nga punimet që kryhen me ose pa leje  Lekë /rast   5,000  

4 Shpërdorimi i ujit të pijshëm (larje trotuaresh , rrugësh, lavazhe për 

mjete, vaditje) 

Lekë /rast     5,000 

D. Gjoba për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të bardha, të zeza dhe vaditëse  

1  Lidhje të pamiratuara në tubacion (të ujërave të bardha, të zeza)  Lekë /rast   5,000 

2  Dëmtim i pusetave (të ujërave të bardha, të zeza)  Lekë /rast     5,000  

3 Dëmtim i tubacioneve nga punimet që kryhen me ose pa leje.  Lekë /rast   5,000  

4 Dëmtim i kanaleve vaditëse të fshatit ose lagje Lekë /rast     5,000 

5 Administrim i ujit vaditës në mënyrë te padrejtë (pa grafik) Lekë /rast   5,000 

6 Bllokim (pengesë), rrugë kalimi në bankinat e kanaleve vaditëse) Lekë /rast     5,000 

7 Ndotje e ujit vaditës (me mbeturina ose KUZ) Lekë /rast     5,000 

E. Gjoba për dëmtim fasade  Lekë /rast     5,000  

F.  Gjoba për dëmtime dhe ndërhyrje në hapësirat e gjelbërta dhe ato publike  

1 Dëmtim, prerje pemësh  Lekë /rast     5,000  

2 Zënie të hapësirave të gjelbërta pa leje  Lekë /rast     5,000 



3 Vendosje posterash pa leje nga kompanitë e ndryshme  Lekë /rast     5,000  

4 Vendosje tabelash, pankartash, banderolash pa leje  Lekë /rast     5,000 

G. Gjobë për hedhje të materialeve inerte në vende të pamiratuara  Lekë /rast     5,000 

H. Gjobë për dëmtime dhe vjedhje të grumbulluesëve të mbeturinave  

1 Për dëmtimin dhe prishjen e kazanëve të plehrave  Lekë /rast     5,000  

2 Për vjedhjen e kazanëve të plehrave (kosh plehërash) Lekë /rast     5,000  

I.Gjobë për mospajisje me leje për tregëtim apo shërbim jashtë sipërfaqes së njësive, për kryerjen e 

aktiviteti tregëtar pa liçencë, autorizim apo leje përkatëse. 

1 Vendosje reklame pa autorizim  Lekë /rast   5,000 

2 Tregtim mallrash ushqimore jashtë afatit të skadencës Lekë /rast   5,000 

3 Tregti mishi pa autorizim dhe çertefikim  Lekë /rast  5,000  

4 Tregti peshku pa autorizim dhe çertefikim  Lekë /rast  5,000  

5 Transport udhëtarësh Taksi (4+1)  Lekë /rast  5,000  

6 Transport udhëtarësh (8+1)  Lekë /rast  5,000  

7 Transport udhëtarësh me autobus mbi 22 vende  Lekë /rast  5,000  

8 Mjete të tonazhit të lartë  Lekë /rast  5,000  

9 Tregëtimin me pakicë të karburanteve dhe njësive të shitjes së 

lëndëve djegëse dhe bombulave të gazit  

Lekë /rast  5,000  

10 Mospajisje me leje për tregëti ambulante  Lekë /rast  5,000 

11 Mospajisje me leje për zënie të hapësirës publike  Lekë /m2  5,000 

12 Mospajisje me leje për ushtrim aktiviteti “24 orësh”  Lekë /rast  5,000  

13 Mos-afishim i çmimit të shitjes së mallrave Lekë /rast 5,000 

14 Gjoba për parkim të gabuar të mjetit Lekë /rast 5,000 

15 Ndotja akustike në qytet nga njësitë tregtare  Lekë /rast 5,000 

 

Për zbatimin e këtyre penaliteteve  ngarkohen të gjitha drejtoritë në Bashkinë Klos, sipas 

përcaktimeve të mëposhtme në bashkëpunim me policinë bashkiake: 

Pika A, gjobat që vendosen sipas kësaj pike. Struktura  përgjegjëse, Inspektoriati i Mbrojtjes së 

Territorit në bashkëpunim me Policinë Bashkiake. 

Pika B, gjobat që vendosen sipas kësaj pike. Struktura  përgjegjëse, Drejtoria e Shërbimëve 

Publike në bashkëpunim me Policinë Bashkiake. 

Pika C, gjobat që vendosen sipas kësaj pike. Struktura Përgjëgjëse, Sektori i Ujësjellësit në 

bashkëpunim me Policinë Bashkiake. 

Pika D, gjobat që vendosen sipas kësaj pike. Struktura  përgjegjëse, Sektori i Ujësjellësit, Zyra e 

bujqësisë në bashkëpunim me Policinë Bashkiake. 



Pika E, gjobat që vendosen sipas kësaj pike. Struktura  përgjegjëse, Inspektoriati i Mbrojtjes së 

Territorit në bashkëpunim me Policinë Bashkiake. 

Pika F, gjobat që vendosen sipas kësaj pike. Struktura  përgjegjëse, Drejtoria e Shërbimëve 

Publike në bashkëpunim me Policinë Bashkiake. 

Pika G, gjobat që vendosen sipas kësaj pike. Struktura  përgjegjëse, Inspektoriati i Mbrojtjes së 

Territorit në bashkëpunim me Policinë Bashkiake. 

Pika H, gjobat që vendosen sipas kësaj pike. Struktura  përgjegjëse, Drejtoria e Shërbimëve 

Publike në bashkëpunim me Policinë Bashkiake. 

Pika I, gjobat që vendosen sipas kësaj pike. Struktura  përgjegjëse, Policia Bashkiake në 

bashkëpunim me Sektorin e Tatimeve dhe Taksave Vendore. 

 


