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Ky doracak është përgatitur nga Qendra e 
Bashkësisë së Komunës së Strugës, e cila 
është formuar në kuadër të programit 

“Komuna sipas nevojës së qytetarëve”, 
bashkëpunim mes Komunës së Strugës dhe 
Fondacionit Shoqëria e Hapu r- Maqedoni me 
qëllim që të kontribuojë në pjesëmarrjen aktive 
të qytetarëve gjatë përgatitjes dhe krijimit të 
politikave lokale si dhe sigurimin e shërbimeve 
cilësore komunale.

Doracaku është dizajnuar në atë mënyrë 
që qytetarëve t’u ofrojë informacione të 
mjaftueshme që në mënyrë më të lehtë dhe 
efikase të aplikojnë dhe të marrin shërbime të 
cilat i siguron pushteti lokal.

Për përpilimin e këtij doracaku është marrë 
për bazë rregullativa ligjore, doracakë të 
ngjajshëm, literaturë shtesë nga vetëqeverisja 
lokale si dhe konsultime nga ekspertë të fushës.

HYRJE

“HAP PAS HAPI NË PROCEDURAT E KOMUNËS”
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KOMPETENCAT E VETËQEVERISJES LOKALE

Sipas Ligjit për vetëqeverisje lokale të vitit 2002, komunat në Republikën e Maqedonisë janë të pavarura në 
rregullimin dhe kryerjen e aktiviteteve të interesit publik me rëndësi lokale. Parimisht këto kompetenca 
janë të plota dhe të pakontestueshme dhe nuk guxojnë të merren ose kufizohen, përveç në raste të për-

caktuara me ligj.

Në Ligjin për vetëqeverisje lokale është dhënë vetëm një përshkrim i kompetencave sipas fushave të caktu-
ara, ndërsa punët dhe mënyra si do të kryhen ato nga ana e komunës, janë të përcaktuara me ligj. Tabela më 
poshtë jep një përshkrim të shkurtër të nenit 22 nga Ligji për vetëqeverisje lokale.

KOMPETENCA TË 
PËRGJITHSHME KOMPETENCAT E VEÇANTA

PLANIFIKIM 
URBANISTIK (URBAN 
DHE RURAL)

�� Planifikim urbanistik (urban dhe rural)
�� Dhënia e lejes për ndërtim të objekteve me rëndësi lokale të përcaktuara me ligj 
�� Rregullimi i hapësirave
�� Rregullimi i tokës ndërtimore

MBROJTJA E MJEDISIT 
JETËSOR DHE NATYRËS

�� Masat për mbrojtjen dhe parandalimin e ndotjes së ujit, ajrit dhe tokës
�� Mbrojtja e natyrës
�� Mbrojtja nga zhurmimi dhe rrezatimi jonizues.

ZHVILLIMI EKONOMIK 
LOKAL

�� Planifikimi i zhvillimit ekonomik lokal
�� Përcaktimi i përparësive zhvillimore dhe strukturale 
�� Udhëheqja me politikën ekonomike 
�� Përkrahja e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe të iniciativave në nivel lokal 
�� Pjesëmarrja në vendosjen dhe zhvillimin e rrjetit lokal të institucioneve dhe agjencive dhe 

promovimi i partneritetit 

VEPRIMTARITË 
KOMUNALE

�� Furnizimi me ujë për pije 
�� Përcjellja e ujit teknologjik
�� Përcjellja dhe pastrimi i ujrave të ndotura
�� Ndriçimi publik
�� Dërgimi dhe trajtimi i ujrave atmosferik
�� Mirëmbajtja e higjienës publike
�� Grumbullimi, transportimi dhe trajtimi i mbeturinave të ngurta komunale
�� Rregullimi dhe organizimi i trafikut publik lokal të udhëtarëve
�� Furnizimi me gaz natyror dhe energji për ngrohje
�� Mirëmbajtja e varreve, varrezave, krematoriumeve dhe dhënia e shërbimeve mortore
�� Ndërtimi, mirëmbajtja, rekonstruimi dhe mbrojtja e rrugëve lokale, rrugëve dhe objekteve të 

tjera të infrastrukturës
�� Rregullimi i regjimit të komunikacionit
�� Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sinjalizimeve rrugore të komunikacionit, ndërtimi dhe 

mirëmbajtja e hapësirës publike të parkimit
�� Mënjanimi i automjeteve të parkuara gabimisht
�� Mënjanimi i automjeteve të dëmtuara nga sipërfaqet publike
�� Ndërtimi dhe mirëmbajtja e tregjeve
�� Pastrimi i oxhaqeve
�� Mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i parqeve, gjelbërimit, park-pyjeve dhe sipërfaqeve rekreative
�� Rregullimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i shtratit të lumenjve në pjesët e urbanizuara
�� Përcaktimi i emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve tjera të infrastrukturës
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KOMPETENCA TË 
PËRGJITHSHME KOMPETENCAT E VEÇANTA

KULTURA �� Përkrahja institucionale dhe financiare e enteve dhe projekteve kulturore
�� Kultivimi i folklorit, zakoneve, artizanateve të vjetra dhe vlerave të ngjashme kulturore
�� Organizimi i manifestimeve kulturore
�� Nxitja e formave të llojllojshme specifike të krijimtarisë

SPORTI DHE 
REKREACIONI

�� Zhvillimi i sportit masiv dhe i aktiviteteve rekreative
�� Organizimi i shfaqjeve dhe manifestimeve sportive
�� Mirëmbajtja dhe ndërtimi i objekteve për sport
�� Përkrahja e unioneve sportive

MBROJTJA SOCIALE 
DHE MBROJTJA E 
FËMIJËVE

�� Çerdhe për fëmijë dhe shtëpi të pleqve (pronësi, financim, investime dhe mirëmbajtje)
�� Realizimi i përkujdesjes sociale për persona invalidë; fëmijëve pa prindër dhe përkujdesje 

prindërore; fëmijëve me probleme edukativo-sociale; fëmijëve me nevoja të veçanta;fëmijëve 
nga familjet njëprindërore; fëmijëve në rrugë; personave të ekspozuar ndaj rrezikut social; 
personave të prekur nga keqpërdorimi i drogës dhe alkoolit

�� Ngritja e vetëdijes së popullatës
�� Strehimi i personave të ekspozuar ndaj  rrezikut social
�� Realizimi i të drejtës për arsim dhe edukimi i fëmijëve të moshës parashkollore.

ARSIMI �� Themelimi, financimi dhe administrimi i shkollave fillore dhe të mesme, në bashkëpunim me 
pushtetin qendror, në pajtueshmëri me ligjin

�� Organizimi i transportit dhe ushqimit të nxënësve dhe vendosjen e tyre në konvikte nxënësish

MBROJTJA 
SHËNDETËSORE

�� Të udhëhequrit me rrjetin e organizatave publike shëndetësore dhe me objektet e mbrojtjes 
shëndetësore primare të cilët duhet ta përfshijnë përfaqësimin e vetëqeverisjes lokale në të 
gjithë këshillat e të gjitha organizatave në pronësi publike

�� Edukimi shëndetësor
�� Avancimi i shëndetësisë
�� Aktivitete preventive
�� Mbrojtja e shëndetit të punëtorëve dhe mbrojtja gjatë punës
�� Mbikqyrja shëndetësore mbi mjedisin jetësor
�� Mbikqyrja mbi sëmundjet ngjitëse
�� Ndihmë pacientëve me nevoja speciale

MENAXHIMI ME KRIZAT �� Zbatimi i përgatitjeve dhe ndërmarrja e masave për mbrojtjen dhe shpëtimin e qytetarëve 
dhe të mirave materiale nga shkatërrimet e luftës, nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë 
tjera dhe nga pasojat e shkaktuara nga to

MBROJTJA KUNDËR 
ZJARRIT

�� Mbrojtja kundër zjarrit që e kryejnë njësitë territoriale kundër zjarrit

Kompetencat e vetëqeverisjes lokale
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ORGANIZIMI TERRITORIAL I VETËQEVERISJES LOKALE  
NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Me Ligjin për organizim territorial të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë (“ Gazeta zyrtare 
e RM” Nr.55/2004, 12/2005, 98/2008 dhe 106/2008 parashihet organizimi territorial i vetëqeverisjes 
lokale; përcaktohen rajonet e komunave dhe qyteti i Shkupit si njësi e veçantë e vetëqeverisjes lokale, 

përcaktohen emrat, selitë dhe kufijtë e komunave; përcakohet lloji dhe emrat e vendbanimeve, rregullohet 
bashkimi, ndarja dhe ndryshimi i kufijve të komunave dhe qytetit të Shkupit, si dhe çështje të tjera të organi-
zimit territorial të vetëqeverisjes lokale.

Në Republikën e Maqedonisë ka 80 komuna përfshirë këtu edhe qytetin e Shkupit, të cilat kategorizohen 
në tre grupe:

�� Komuna të vendosura në qytet

�� Komuna të vendosura në fshat

�� Komuna në qytetin e Shkupit

Komunat i zbatojnë kompetencat e tyre përmes organeve (kryetarit dhe këshillit) të zgjedhura drejt-
përdrejtë nga qytetarët në zgjedhje të lira dhe demokratike. Zgjedhjet e rregullta për anëtarët e këshillit dhe 
kryetarin e komunës mbahen çdo 4 vjet, zakonisht ditën e diel brenda muajit mars.

KËSHILLI I KOMUNËS

Këshilli është organ përfaqësues i qytetarëve i cili vendos në suaza të kompetencave të komunës. Numri i 
anëtarëve të këshillit përcaktohet varësisht nga numri i banorëve në komunë dhe nuk mund të jetë më pak se 
9 e as më shumë se 33 anëtarë. Anëtarët e këshillit zgjidhen me mandat katër vjeçar.

Këshilli i komunës është përgjegjës të:

�� Sjell statutin e komunës dhe dispozita të tjera; 

�� Sjell buxhetin dhe llogarinë vjetore të komunës; 

�� Përcakton shumën e burimeve personale të të ardhurave të financimit të komunës, në suaza të përcak-
tuara me ligj; 

�� Themelon veprimtari publike në suaza të kompetencave të komunës dhe e mbikqyr punën e tyre; 

�� Emëron anëtarë të këshillave drejtues të veprimtarive publike të cilat i themelon; 

�� Sjell programe për punë dhe plane financiare për financim të veprimtarive publike që i ka themeluar 
komuna; 

�� I miraton raportet për realizimin e buxhetit dhe llogarinë vjetore të komunës; 

��  Vendos për dhënien e lejeve për kryerje të veprimtarisë me  interes publik që ka rëndësi lokale në 
përputhje me ligjin; 
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�� I miraton raportet për punën e veprimtarive publike që i ka themeluar komuna; 

�� Vendos për mënyrën e disponimit me pronën e komunës. 

�� Vendos mbi mënyrën e kryerjes së kontrollit financiar të buxhetit të komunës në përputhje me ligjin. 

�� Zgjedh personin që udhëheq me njësinë rajonale të Ministrisë për Punë të Brendshme në komunë, në 
përputhje me ligjin; 

�� Shqyrton dhe miraton raportin vjetor për sigurinë publike në territorin e komunës, të cilin e dorëzon 
deri te Ministri i Punëve të Brendshme dhe Avokati i Popullit; 

�� Mund t’i jep rekomandime personit udhëheqës të njësisë rajonale të Ministrisë së Punëve të Brendshme 
nga fusha e sigurisë publike dhe sigurisë në komunikacion 

�� Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Këshilli i komunës në kuadër të kompetencave të veta, i sjell këto akte të përgjithshme:

�� Statut

�� Vendime

�� Programe dhe plane

�� Rregullore të tjera të përcaktuara me ligj

Kryetari i këshillit i thërret dhe udhëheq me seancat e këshillit. Që këshilli të mund të veprojë, në seancat 
e këshillit duhet të marrin pjesë shumica e këshilltarëve nga numri i përgjithshëm i tyre. Në seancat e këshil-
lit, parimisht, votohet në mënyrë publike. Dispozitat që kanë të bëjnë me kulturën, përdorimin e gjuhës dhe 
shkrimit në të cilën flasin më pak se 20% nga qytetarët në komunë, përcaktimi dhe përdorimi i stemës dhe 
flamurit të komunës miratohen me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm të këshillit, me çrast patjetër 
të ketë shumicë votash të anëtarëve të pranishëm të këshillit të cilët i takojnë bashkësive të cilët nuk janë 
shumicë e popullatës së komunës.

Këshilli i Komunës së Strugës ka 27 anëtarë. Anëtarët e këshillit gjatë mandatit të tyre katër vjeçar marrin 
pjesë në komisione për fusha të caktuara.

Në këshillin e Komunës së Strugës janë formuar këto komisione të përhershme:

�� Komisioni për shënimin e festave dhe manifestimeve

�� Komisioni për bashkëpunim me organizatat joqeveritare

�� Komisioni për vetëqeverisje vendore
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�� Komisioni për promovimin  e barazisë gjinore

�� Komisioni për çeshtje statutore jurdike

�� Komisioni për financa, buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal

�� Komisioni për veprimtari publike dhe komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

�� Komisioni për urbanizëm

�� Komisioni për turizëm

�� Komisioni për veprimtari shoqërore

�� Komisioni për marrëdhënie ndëretnike

�� Komisioni për çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime

Ndërsa si komisione të jashtme ku përveç këshilltarëve marrin pjesë edhe anëtarë të jashtëm konsiderohen:

�� Këshilli për shëndet publik

�� Komisioni për vlerësim dhe vërtetim të lartësisë së dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore 
dhe të tjera

KRYETARI

Kryetari zgjidhet çdo katër vjet në zgjedhje të përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe të lira me votim të 
fshehtë në përputhje me ligjin me të cilin rregullohen zgjedhjet lokale. Personi i cili zgjidhet kryetar funk-
sionin e tij duhet ta ushtrojë në mënyrë profesionale. Kryetari ka të drejtë nga anëtarët e këshillit ( përveç 
kryetarit të këshillit) të përcaktojë një anëtar i cili do ta zëvendësojë në rastet kur mund t’i pengohet ushtri-
mi i detyrës. Kompetencat e kryetarit mund të kategorizohen në dy grupe dhe atë si kompetenca të komunës 
dhe punët që lidhen me udhëheqjen e administratës komunale.

Në kryerjen e kompetencave të komunës kryetari:

�� E përfaqëson dhe prezanton komunën; 

�� E kontrollon ligjshmërinë e dispozitave të këshillit; 

�� I shpall dispozitat e këshillit në gazetën zyrtare të komunës;  

�� E siguron zbatimin e vendimeve të këshillit; 

�� E siguron kryerjen e punëve të cilat me ligj i janë deleguar komunës; 

�� Inicon dhe propozon sjelljen e dispozitave nga kompetencat e këshillit; 

�� E propozon buxhetin vjetor të komunës dhe llogarinë vjetore të buxhetit të komunës; 
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�� E realizon buxhetin e komunës; 

�� Zgjedh drejtorë të institucioneve që kryejnë veprimtari publike të themeluara nga komuna, në bazë të 
konkursit publik; 

�� Rregullisht e njofton këshillin për kryerjen e kompetencave të veta në përputhje me statutin; 

�� Vendos në punë administrave për të drejtat, obligimet dhe intereset e personave juridik dhe fizik, në 
përputhje me ligjin;

�� Sjell rregullore për sistematizimin e vendeve të punës të administratës komunale;

�� Udhëheq me administratën komunale; 

�� Vendos për punësimin, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësistë e të punësuarve në administratën e 
komunës, nëse ndryshe nuk është e përcaktuar me ligj; 

�� Siguron shfrytëzim të drejtë dhe ligjor, mirëmbajtje dhe mbrojtje të pronës së komunës, në përputhje 
me ligjin dhe statutin; 

�� Kryen punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe me statut.

ADMINISTRATA KOMUNALE

Administrata komunale është përgjegjëse për kryerjen e punëve të caktuara të organeve në komunë duke 
përfshirë këto kompetenca:

�� I përgatit aktet e caktuara për kryetarin dhe këshillin;

�� I përgatit seancat e këshillit, si dhe seancat e komisioneve të përhershme dhe atyre të përkohshme;

�� Kryen punë profesionale për këshillin dhe kryetarin;

�� Udhëheq me kontabilitetin e komunës;

�� E ndjek problematikën e çështjeve nga lëmitë e ndryshme në kompetencë të komunës, kryen analizë 
për gjendjen, ndërmerr iniciativa dhe jep propozime për zgjidhjen e tyre;

�� Dorëzon informacione dhe të dhëna në lidhje me aktivitetet e komunës me kërkesë të organeve kom-
petente ose në bazë të ligjit;

�� Disponon me dokumentacionin e komunës dhe e ruan deri në zhdukjen e tij respektivisht dorëzimin në 
Arkivin shtetëror të Republikës së Maqedonisë;

�� Kryen edhe punë të tjera që do t’ia caktojë këshilli dhe kryetari i komunës.

Administrata komunale është e organizuar në sektorë dhe njësi. Gjatë përcaktimit të sektorëve duhet pa-
tur parasysh madhësinë e komunës, zhvillimin e saj dhe vëllimin e kompetencave. Në kuadër të sektorëve 
funksionojnë edhe njësitë, numri i të cilëve poashtu varet nga madhësia e komunës, zhvillimi i saj dhe vëllimi 
i kompetencave.
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Me rregullorën e sistematizimit të cilën e sjell kryetari, përcaktohet numri i kryerësve të shërbimeve, 
kushtet që duhet t’i plotësojnë dhe njohuritë e tyre. Të punësuarit në administratën komunale të cilët kryejnë 
punë profesionale, normativo-juridike, mbikqyrëse dhe zgjedhin çështje administrative kanë statusin nëpunës 
shtetëror. Nënpunësit shtetëror klasifikohen në 3 grupe:

�� nëpunës shtetëror udhëheqës

�� nëpunës shtetëror profesional

�� nëpunës shtetëror administrativ
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PJESËMARRJA E DREJTPËRDREJTË E QYTETARËVE  
NË VENDIMMARRJEN E KOMUNËS

Sipas parimeve demokratike qytetari është personi më i rëndësishëm në bashkësinë lokale. Rëndësia e tij 
nënkupton se qytetarët gëzojnë të drejta dhe obligime në bashkësinë ku jetojnë. Interpretimi i parimeve 
demokratike i vë në pah dimenzionet e qytetarit si votues në zgjedhjet lokale njëherë në 4 vjet, si dhe 

detyrimin që t’i paguajë taksat lokale për shërbimet që i merr.

Koncepti bashkëkohor i pjesëmarrjes qytetare ofron shumë mundësi për inkuadrimin e qytetarëve në 
bashkësinë lokale. Këto mundësi përfshijnë konsultime të vazhdueshme qytetare si dhe paraqitje të vazh-
dueshme të qëndrimeve të qytetarëve në lidhje me çështjet që realizohen në nivel lokal. Qëllimi kryesor i kon-
sultimeve të qytetarëve është që t’i planifikojnë aktivitetet e ndërmarra në nivel lokal dhe të nxjerrin efekte 
nga ato. Në një bashkësi të shëndoshë, qytetarët:

�� Marrin pjesë në procesin e vendimmarrjes për çështje me interes publik

�� Informohen për problemet që kanë ndikim në jetën  e tyre

�� Kërkojnë nga vetëqeverisja lokale të ndërmarr masa adekuate

�� Marrin pjesë në zbatimin e vendimeve në praktikë

Që pjesëmarrja e qytetarëve në këto procese të jetë sa më cilësore, vetëqeverisja lokale duhet të kri-
jojë kushte dhe të vendos parime dhe mekanizma mbi të cilat do të funksionojë pjesëmarrja qytetare. Që 
bashkëpunimi dhe konsultimi me qytetarët të jetë i suksesshëm duhet të bazohet në disa norma të caktuara, 
të cilat komuna duhet t’i respektojë:

�� Objekti i konsultimit të jetë me interes të vërtetë për qytetarët

�� Të konsultohet një numër i madh i qytetarëve

�� Të konsultohen fokus grupet e qytetarëve që i tangon lënda e konsultimit

�� Konsultimet të zbatohen sipas mekanizmave adekuate dhe instrumenteve të pjesëmarrjes qytetare

�� Të merren parasysh qëndrimet e qytetarëve kur sillet ndonjë vendim i caktuar

FORMAT E PJESËMARRJES SË QYTETARËVE

Qytetarët marrin pjesë drejtpërdrejtë në marrjen e vendimeve për çështjet me rëndësi lokale nëpërmjet:

�� iniciativave të qytetarëve, 

�� tubimeve të qytetarëve dhe 

�� referendumit 
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Pjesëmarrja e drejtpërdrejtë e qytetarëve në vendimmarrjen e komunës

Shpenzimet për realizimin e pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve në marrjen e vendimeve bien në 
ngarkesë të buxhetit komunal.1

INICIATIVA QYTETARE

Qytetarët kanë të drejtë t’i propozojnë këshillit që të sjellë akt të caktuar ose të zgjedh një çështje të 
caktuar nga kompetencat e veta. Iniciativë qytetare nuk mund të paraqitet për çështje kadrovike dhe finan-
ciare.  Për propozimin ,këshilli është i obliguar që të debatojë nëse e mbështesin më së paku 10 % e zgjed-
hësve të komunës, respektivisht të bashkësisë lokale të cilës i dedikohet çështja e përcaktuar. Debatin, këshilli 
është i obliguar ta mbajë më së voni në afat prej 90 ditësh pas iniciativës së dorëzuar dhe duhet t’i informojë 
qytetarët për vendimin e vet.2

TUBIMI I QYTETARËVE

Tubimi i qytetarëve mund të thirret për territorin e mbarë komunës ose për territorin e bashkësisë lokale. 
Tubimin e qytetarëve e thërret Kryetari i Komunës me iniciativë të vet, me kërkesë të këshillit ose me kërkesë 
të më së paku 10 % të zgjedhësve të komunës, respektivisht të bashkësisë lokale të cilës i dedikohet çështja e 
përcaktuar. 

Organet e komunës janë të obliguara që në afat prej 90 ditësh t’i shqyrtojnë konkluzat e sjellura në tubimin 
e qytetarëve dhe t’i marrin parasysh gjatë marrjes së vendimeve dhe sjelljes së masave lidhur me çështjet që u 
dedikohen, si dhe t’i informojnë qytetarët për vendimet e veta.3

REFERENDUMI

Qytetarët përmes referendumit mund të vendosin për çështje nga kompetencat e komunës, si dhe për 
çështje të tjera me rëndësi lokale. 

Këshilli është i obliguar të shpall referendum me kërkesë të më së paku 20% të zgjedhësve në komunë. 
Këshilli mund të shpall referendum për çështje nga kompetencat e veta me iniciativë të vet. 

Vendimi i dalur nga referendumi ka karakter obligues për këshillin.4

1 Neni 25 nga Ligji për vetëqeverisje lokale, Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë, nr 5 nga 29.01.2002

2 Neni 26 nga Ligji për vetëqeverisje lokale, Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë, nr 5 nga 29.01.2002

3 Neni 27 nga Ligji për vetëqeverisje lokale, Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë, nr 5 nga 29.01.2002

4 Neni 28 nga Ligji për vetëqeverisje lokale, Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë, nr 5 nga 29.01.2002
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Pjesëmarrja e drejtpërdrejtë e qytetarëve në vendimmarrjen e komunës

PARASHTESAT DHE PROPOZIMET

Çdo qytetar ka të drejtë, vet ose bashkë me të tjerë të paraqesë parashtresa dhe propozime për punën e 
organeve të komunës dhe administratës komunale. Kryetari i komunës është i obliguar: 

�� të krijojë kushte për paraqitjen e parashtresave dhe propozimeve; 

�� më së voni në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të parashtresës, respektivisht propozimit, parash-
truesit t’i dorëzojë përgjigje me arsyetim dhe 

�� parashtresat dhe propozimet që nuk kanë të bëjnë me punët nga kompetencat e organeve të komunës 
t’i dorëzojë deri te organi kompetent dhe për këtë ta njoftojë parashtruesin.5

TRIBUNAT E HAPURA, ANKETAT DHE PROPOZIMET 

Gjatë hartimit të dispozitave të komunës, këshilli, respektivisht kryetari i komunës mundet paraprakisht të 
organizojë tribuna publike, të realizojë anketa ose të kërkojë propozime nga qytetarët.6

5 Neni 29 nga Ligji për vetëqeverisje lokale, Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë, nr 5 nga 29.01.2002

6 Neni 30 nga Ligji për vetëqeverisje lokale, Gazeta zyrtare e R.Maqedonisë, nr 5 nga 29.01.2002
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PROCEDURAT E PËRGJITHSHME NË NJVL PËR PARASHTRIMIN E  
KËRKESAVE NGA PERSONA FIZIK DHE JURIDIK

Kërkesat e ndryshme (miratim, leje, aprovim) personat fizik dhe juridik i parashtrojnë në Arkiv, ku nga ana e 
nëpunësit shtetëror verifikohet nëse kërkesa është e kompletuar, gjegjësisht a është plotësuar në rregull, 
dhe nëse është e nevojshme verifikohet a është kryer pagesë e taksës administrative, sipas ligjit për taksa 

administrative. Nëse për kërkesën konkrete ka dëshmi se është paguar taksa administrative, nëpunësi i arkivit pas 
evidentimit në regjistrin zyrtar, kërkesën e dorëzon te sektori/njësia për verifikim të mëtejshëm. Pas kontrollimit 
nga ana e njësisë apo sektorit, kërkesa i dorëzohet përsëri nëpunësit shtetëror për përpunim të mëtejshëm.

Pasi të përfundojë procedura e verifikimit të dokumenteve për kërkesën konkrete, nëpunësi i angazhuar përpi-
lon dokumentin përkatës (aprovim, leje, miratim, vendim). Dokumenti duhet t’i përmbajë të gjitha elementet të 
përcaktuara me Ligjin për procedurë administrative, pra duhet të ketë arsyetim, këshillë juridike, datën e lëshimit, 
nënshkrim dhe vulë. I njëjti dokument pastaj dorëzohet deri tek udhëheqësi i njësisë për miratim, ky i fundit pasi 
e aprovon, dokumenti i dorëzohet Kryetarit të Komunës për nënshkrim. Në fund akti i nënshkruar (vendimi, mira-
timi)  i dorëzohet parashtruesit.

Procedura për parashtrimin e kërkesës dhe sjelljen e vendimit në mënyrë skematike është si vijon:

PALA

ARKIVIpozitive

negative

UDHËHEQËSI I SEKTORIT/
NJËSISË

Nëpunësi 
shtetrëror që 

kujdeset për lëndën

E DREJTA E 
ANKESËS

Kryetari  

Kërkesa hyrëse

Vendimi për kërkesën
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Procedurat e përgjithshme në njvl për parashtrimin e kërkesave nga persona fizik dhe juridik

PROCEDURA PËR ANKESË

Vendimi negativ i sjellur pas kërkesës së palës për ndonjë akt ( licencë, aprovim, leje etj) i jep parashtruesit 
të kërkesës të drejtë ankese përmes organit të shkallës më të lartë (kryetarit) deri tek organet e shkallës së 
dytë në afat të përcaktuar me ligj. Në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative, afati i 
përgjithshëm për parashtrimin e ankesave është 15 ditë, i cili zbatohet gjithmonë kur nuk është paraparë afat 
tjetër me ndonjë ligj të veçantë. Megjithatë në të shumtën e rasteve, në pajtim me ligjet e veçanta, ky afat 
përcaktohet 8 ditë nga dita e pranimit të vendimit dhe atë për ato që u refuzohet kërkesa.

Ankesa dorëzohet në arkivin e komunës, ku vërtetohet se a është paguar taksë administrative. Nëpunësi 
i arkivit, pas evidentimit e dorëzon të njëjtën te përgjegjësi i sektorit/njësisë përkatës/e. Përgjegjësi i sek-
torit apo njësisë verifikon nëse ankesa është bërë nga person i autorizuar dhe në kohë, dhe nëse ajo është e 
pranueshme. Nëse ankesa është e pabazuar, nuk është dorëzuar në kohë dhe/ ose është parashtruar nga per-
son i paautorizuar, do të refuzohet me vendimin që e e sjell kryetari. Në të kundërtën, nëse ankesa është e ba-
zuar, e parashtruar në kohë dhe bëhet nga person i autorizuar, atëherë përgjegjësi i sektorit/njësisë sëbashku 
me nëpunësin e angazhuar në lëndën përkatëse konstatojnë a duhet të pranohet, gjegjësisht të refuzohet 
ankesa. Nëse ankesa pranohet përgatitet propozim-vendim i ri me të cilin zëvendësohet akti paraprak dhe i 
njëjti i dorëzohet kryetarit për nënshkrim. Kundër vendimit të kryetarit, i sjellur pas ankesës së parashtruar 
nga pala e pakënaqur, lejohet ankesë në organin e shkallës së dytë në afat të paraparë me ligj.

Nëse edhe pas shqyrtimit të ankesës nuk ndryshohet akti paraprak, pra organi kompetent nuk dakordohet 
me ankesën e parashtruar, kryetari është i obliguar që ankesën ta parashtrojë në organ të shkallës së dytë në 
afat prej 15 ditësh nga data e pranimit të ankesës.  Ministri në bazë të ankesës së parashtruar, kundër vendimit 
të miratuar nga ana e Kryetarit të Komunës jep aktvendim. Me aktvendimin ministri mund ta pranojë ankesën, 
pjesërisht ta pranojë ose ta refuzojë.

Kundër vendimit të sjellur lidhur me ankesën nga organi në shkallë të dytë, mund të niset procedurë për 
konflikt administrativ para Gjykatës administrative.

Skema në vijim shpjegon rrjedhën e dokumenteve dhe procedurën e ankesës të parashtruar nga ana e palës 
së pakënaqur:

Inspektori i autorizuar

Mbikqyrja inspektoriale

Sipas detyrës zyrtare Me kërkesë të palës

Procesverbal / Vendim Kundërvajtësi

Procedura për ndërmjetësim

Gjykata kompetente për shkelje ligjore

Procedura e shlyerjesGjobë- urdhër pagese
Lloji i 

kundërvajtjes
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PROCEDURA GJATË MBIKQYRJES INSPEKTORIALE

Inspektori i cili është përgjegjës për zbatimin e procedurës, aktivitetin e caktuar e fillon në bazë të detyrës 
zyrtare ose me kërkesë paraprake të palëve. Më pas nga veprimi në terren dhe shqyrtimi i dokumentacioneve 
konstatohet gjendja e caktuar dhe krijohet procesverbal në të cilin shënohen: emri i organit që e kryen ve-
primin, vendi, data, ora dhe vendi ku kryhet veprimi, lënda në të cilën kryhet,emrat e nëpunësve shtetëror dhe 
palëve të pranishme.

Para përfundimit të procesverbalit, i njëjti i lexohet palës dhe i kërkohet që ta nënshkruajë. Nëse pala nuk 
dëshiron që të nënshkruajë në procesverbal, e njëjta specifikohet në procesverbal. Pas përfundimit të proces-
verbalit, përpilohet vendim i cili përmban parathënie, pjesën operative, arsyetim, udhëzim për mjetin juridik, 
emri i organit, numri, data dhe nënshkrimi i inspektorit si dhe vula e organit. Kryesisht, vendimi nuk do ta 
shtyjë zbatimin që është specifikuar. Afatet e ankesës janë në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme 
administrative. Organi i shkallës së dytë për ankesat kundër vendimeve të miratuara nga inspektori kompetent 
është ministri i fushës së caktuar.

Inspektori mund të konstatojë disa shkelje ndaj të cilave vepron:

�� shkelje (kundërvajtje) që sipas ligjit dënohet me dënim me para, gjegjësisht gjobë

�� procedurë për shlyerje

�� procedura për ndërmjetësim

Mënyra e kryerjes së mbikqyrjes inspektoriale është paraqitur në skemën më poshtë:

Inspektori i autorizuar

Mbikqyrja inspektoriale

Sipas detyrës zyrtare Me kërkesë të palës

Procesverbal / vendimi Kundërvajtësi

Procedura për ndërmjetësim

Gjykata kompetente për shkelje ligjore

Procedura për shlyerjeGjobë Lloji i shkeljes
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Sistematizimi i Komunës së Strugës

SISTEMATIZIMI I KOMUNËS SË STRUGËS

Sipas Nenit 5 të Ligjit për vetëqeverisje lokale administrata komunale e Komunës së Strugës është e or-
ganizuar në sektorë, njësi dhe njësia territoriale kundër zjarrit dhe atë:

1. SEKTORI PËR ÇËSHTJE JURIDIKE DHE TË PËRGJITHSHME

�� Njësia për çështje juridike dhe normativ

�� Njësia për çështje të përgjithshme

�� Njësia për bashkëpunim me bashkësitë lokale, mbrojtje dhe shpëtim

2. SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE

�� Njësia për koordinim buxhetor

�� Njësia për kontroll buxhetore

�� Njësia për kontabilitet dhe pagesa

�� Njësia për tatime dhe taksa komunale

�� Njësia për furnizime publike

3. SEKTORI PËR VEPRIMTARI PUBLIKE

�� Njësia për arsim dhe kulturë

�� Njësia për sport dhe shoqata qytetare

�� Njësia për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore

4. SEKTORI PËR MBËSHTETJE TË KRYETARIT, ORGANIZIMIN E PUNËS SË KËSHILLIT DHE TEKNOLOGJI 
INFORMATIKE

�� Njësia për mbështetje të Kryetarit dhe organizimi i punës së Këshillit të Komunës

�� Njësia për protokoll dhe marrëdhënie me publikun

�� Njësia për teknologji informatike
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5. SEKTORI PËR TURIZËM, ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL DHE BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR

�� Njësia për turizëm

�� Njësia për zhvillim ekonomik lokal

�� Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar dhe fonde evropiane

6. SEKTORI PËR URBANIZËM, VEPRIMTARI KOMUNALE, KOMUNIKACION DHE MBROJTJE TË MJEDISIT 
JETËSOR

��  Njësia për urbanizëm, ndërtime dhe planfikim hapësinor

�� Njësia për infrastrukturë komunale dhe komunikacion

�� Njësia për mbrojtje të ambientit jetësor

�� Njësia për menaxhim me tokën ndërtimore dhe pronën e komunës

7. SEKTORI PËR MBIKQYRJE INSPEKTORIALE- INSPEKTORIATI

�� Njësia për punë inspektoriale për veprimtari komunale, ndërtime, mjedis jetësor dhe komunikacion

�� Njësia për mbikqyrje inspektoriale për veprimtari publike, veprimtari turistike-shërbyese dhe tatime

8. NJËSIA PËR MENAXHIM ME RESURSET NJERËZORE

9. NJËSIA PËR REVIZION TË BRENDSHËM

10. NJËSIA TERRITORIALE E KOMUNËS KUNDËR ZJARRIT

Në pjesët në vijim do të elaborohen disa nga sektorët në komunë ku qytetari për të kryer një shërbim të 
caktuar duhet të plotësojë disa kërkesa dhe formularë.
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SEKTORI PËR URBANIZËM, VEPRIMTARI KOMUNALE,  
KOMUNIKACION DHE MBROJTJE TË MJESIDIT JETËSOR

Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjesidit jetësor ka këtë strukturë:

PËRGJEGJËSI I SEKTORIT PËR URBANIZËM, VEPRIMTARI KOMUNALE, KOMUNIKACION DHE MBROJTJE 
TË MJESIDIT JETËSOR, si dhe njësitë në vazhdim:

Njësia për urbanizëm, ndërtime dhe planfikim hapësinor

Njësia për infrastrukturë komunale dhe komunikacion

Njësia për mbrojtje të ambientit jetësor

Njësia për menaxhim me tokën ndërtimore dhe pronën e komunës

Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjesidit jetësor i kryen punët 
që kanë të bëjnë me:

�� Monitorimin dhe studimin e ligjeve nga fusha e planifikimit urbanistik dhe hapësinor, ndërtimeve, tokës 
ndërtimore, mbrojtjes së mjedisit jetësor, veprimtarive komunale dhe dispozitave të tjera në kompe-
tencë të vetëqevrisjes lokale

�� E bashkon, koordinon, kontrollon, monitoron dhe avancon bashkëpunimin mes njësisë për planifikim 
hapësinor,ndërtime dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, njësisë për punë komunale, njësisë për komunika-
cion dhe rrugë dhe njësisë për udhëheqje me tokën ndërtimore dhe pronën e komunës

�� Planifikim urbanistik i hapësirave, dhënien e kushteve dhe lejeve për ndërtim të objekteve të rëndësisë 
lokale të përcaktura me ligj

�� I koordinon procedurat për menaxhim me tokën ndërtimore  në pronësi të RM, e cila ndodhet në ra-
jonin e Komunës së Strugës

�� Ngritja e iniciativave dhe propozimeve për miratimin dhe ndryshimin e planeve urbanistike

�� Analizë dhe përgatitje të kërkesave dhe iniciativave të subjekteve fizike dhe juridike për ndryshim të 
planeve urbanistike të detajuara

�� Udhëheqja me dokumentacionin teknik për ndërtimin e objekteve me rëndësi lokale

�� I koordinon dhe i organizon aktivitetet për rregullimin e hapësirave dhe rregullimin e  tokës ndërtimore 
në rajonin e komunës

�� I koordinon dhe organizon aktivitetet për ndërmarrjen e masave për ndërtim dhe mirëmbajtje të in-
frastrukturës komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

�� Kryen dhe punë të tjera që janë në suaza të kompetencave të komunës në pajtim me ligjin dhe dispozi-
tat tjera
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LEJE PËR NDËRTIM

Qytetari i cili dëshiron të marrë leje ndërtimi duhet t’i dorëzojë këto dokumente:

1. Plotësoni formular për leje ndërtimi

2. Dorëzoni kontratë për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve e lidhur mes investitorëve për ndërtim 
(nëse bëhet fjalë për më shumë investitorë mes të cilëve ka edhe persona fizik duhet të noterizohet në 
noter)

3. Projekt arkitektonik-urbanistik i verifikuar nga organi kompetent nëse me planin urbanistik ose doku-
mentacionin urbanistik lokal është paraparë përpilimi i këtij projekti

4. Projekt themelues (bazë) në tri kopje

5. Raport i shkruar dhe aprovim për nostrifikim (nëse projekti është përpiluar jashtë vendit)

6. Revizion të projektit bazë në tri kopje (por jo edhe për ndërtime të dedikuara për strehim individual me 
sipërfaqe bruto prej 300m2)

7. Dëshmi (provë) për të drejtë ndërtimi ( fletëpronësi me të drejtë pronësie të regjistruar ose të drejtë 
për qira afatgjate, ose të drejtë për përdorim të tokës ndërtimmore ose marrëveshje për transferimin 
e të drejtës për ndërtim tokës ndërtimore që është subjekt në rastin konkret, ose kontratë për konce-
sion të Qeverisë së RM-së me të cilën organi shtetëror, agjensioni ose fondet themeluese nga ana e 
qeverisë ose njësia e vetëqeverisjes lokale ka fituar të drejtën e ndërtimit, ose kontratë me komunitetin 
e pronarëve që kanë pjesë në objektin ose aprovim me shkrim nga shumica e pronarëve të pjesëve të 
veçanta nga gjysma e sipërfaqes totale të objektit me fletëpronësi për pjesët në fjalë nëse bëhet fjalë 
për rindërtimin e ndërtesave me kate ose fletëpronësi me të drejtë të shkruar pronësia në RM-së ose 
vendim përfundimtar për eksproprijim (shpronësim) nëse bëhet fjalë për ndërtimin e ndërtesave në 
linjë)

8. Elaborat gjeodezik për të dhënat numerike për tokën ndërtimore

9. Vendim për ndryshim të përhershëm të regjimit të komunikacionit nga organi kompetent nëse kërkohet 
aprovim për objekte shoqëruese shërbyese në rrugët komunale.

10. Autorizim për ndërtimin e objekteve për prodhimin e energjisë elektrike dhe për ngrohje nga organi 
kompetent, në rastet kur kërkohet aprovim për ndërtim të objekteve për prodhimin e energjisë elek-
trike.

11. Njoftim për bartjen e të dhënave elektronike, i lëshuar nga Agjensioni për komunikime elektronike, në 
rast se kërkohet aprovim për rrjete dhe mjete elektronike dhe të komunikimit. 

12. Vendim i dhënë nga organi kompetent me të cilin miratohet formimi i deponisë nëse kërkohet miratim 
për deponitë e mbeturinave interne.

13. Dëshmi për pagesën e kryer të taksës administrative për dhënien e lejes së ndërtimit në shumë prej 
3.050 denarësh në pajtim me ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për taksa administrative.
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FORMULAR PËR LEJEN E NDËRTIMIT (verzioni i vjetër)

KOMUNA E STRUGËS                                                                                                           

      DERI TE:
        

KËRKESË
Për leje ndërtimi

Nga 

(emri dhe mbiemri i personit fizik ose juridik)

Adresa 

(vendbanimi ose selia)

Për leje ndërtimit të 

(ndërtimi)

Në 

(vendi dhe adresa, PK., KK., ose e ashtuquajtura pjesa për stacionim)

Personi për kontakt/ I autorizuari 

Telefon    (Për të autorizuarin- autorizimi i bashkangjitur)

Me kërkesën bashkangjis (shtoj):
1. Ekstrakt nga plani i detajuar urbanistik ose plan urbanistik për vendbanime jashtë vendit, plan urbanistik për 

fshatra ose shtetëror, gjegjësisht dokumentacion lokal të planifikimit urban, ndërsa nëse bëhet fjalë për ndërtim 
infrastrukture linjore bashkangjitet projekt për infrastrukturën i verifikuar nga organ kompetent

2. Kontratë (vepër juridike) për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve në mes investitorëve për ndërtim me 
numër   nga  viti  ( nëse bëhet fjalë për më shumë 
investitorë në mes të cilëve ka edhe persona fizik të noterizuar në notar nr.  RÇV (UZP)  nga viti  

3. Projekt arkitektonik-urbanistik i verifikuar nga organi kompetent nëse me planin urbanistik ose dokumentacionin 
urbanistik lokal është paraparë përpilimi i këtij projekti

4. Projekti bazë me numër teknik    i përpiluar nga     në tre kopje

5. Raport i shkruar dhe aprovim për nostrifikim ( nëse projekti- botimi 4  2011/04/14 ½ është përpiluar jashtë vendit) 
numër   nga viti       

6. Revizioni i projektit bazë me numër     e kryer në     kopje (por 
jo edhe për ndërtime të dedikuara për strehim individual me sipërfaqe bruto deri në 300 m2)

7. Dëshmi (provë) për të drejtë ndërtimi ( fletëpronësi me të drejtë pronësie të regjistruar ose të drejtë për qira 
afatgjate, ose të drejtë për përdorim të tokës ndërtimore ose marrëveshje për transferimin e të drejtës për ndërtim 
tokës ndërtimore që është subjekt në rastin konkret, ose kontratë për koncesion të Qeverisë së RM-së me të cilën 
organi shtetëror, agjensioni ose fondet themeluese nga ana e qeverisë ose njësia e vetëqeverisjes lokale ka fituar 
të drejtën e ndërtimit, ose kontratë me komunitetin e pronarëve që kanë pjesë në objektin ose aprovim me shkrim 
nga shumica e pronarëve të pjesëve të veçanta nga gjysma e sipërfaqes totale të objektit me fletëpronësi për pjesët 
në fjalë nëse bëhet fjalë për rindërtimin e ndërtesave me kate ose fletëpronësi me të drejtë të shkruar pronësie në 
RM-së ose vendim përfundimtar për eksproprijim (shpronësim) nëse bëhet fjalë për ndërtimin e ndërtesave në linjë)

8. Elaborat gjeodezik për të dhënat numerike për tokën ndërtimore
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FORMA ELEKTRONIKE E APLIKIMIT PËR LEJE NDËRTIMI

Me ndryshimet e reja të ligjeve në funksion ka ndryshuar edhe mënyra elektronike e dhënies së lejeve të 
ndërtimit e cila kursen kohë nga pritjet e gjata nëpër sportele dhe mundëson që kërkesa të parashtrohet në 
çdo kohë dhe pa shpenzime. Pjesa në vijim do t’ju mundësojë që t’i ndiqni të gjitha procedurat se si në formë 
elektronike mund të fitoni leje ndërtimi.

Që të keni qasje në faqen kryesore të Sistemit për dhënien elektronike të lejeve për ndërtim duhet të 
shkruani adresën në vijim në shfletuesin e internetit : www.gradezna-dozvola.mk .

PËR SHFRYTËZUESIT E REGJISTRUAR

Nëse jeni shfrytëzues i regjistruar në sistem, kyçuni me emrin e shfrytëzuesit dhe fjalëkalimin tuaj që të 
qaseni në faqen kryesore nga profili juaj  në sistemin për dhënien elektronike të lejeve për ndërtim.

PËR SHFRYTËZUES TË RINJ

Nëse qaseni për herë të parë në faqen e Sistemit për dhënien elektronike të lejeve për ndërtim duhet të 
regjistroheni si shfrytëzues i ri.

SI TË REGJISTROHEM NË SISTEM

Për t’u regjistruar si shfrytëzues i ri mund të qaseni nëpërmjet linkut “Regjistrohuni!”, i cili gjendet në 
faqen kryesore. Që të regjistroheni në sistem  duhet ta plotësoni formën e dhënë për regjistrim me të dhënat 
e kërkuara të paraqitura si në Figurën 1 dhe të klikoni në butonin “Vazhdo”.

Emri i shfrytëzuesit

Fjalëkalimi

Kyçu 

Vërejtje*: Fjalëkalimi duhet të përmbajë shkronja të vogla, të mëdhaja, numra dhe shenja speciale .

Figura 1: forma e regjistrimit të shfrytëzuesve të rinj



25“HAP PAS HAPI NË PROCEDURAT E KOMUNËS”

Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjesidit jetësor

Që të mund ta mbaroni regjistrimin duhet ta vërtetoni atë nëpërmjet e-mail adresës suaj tek e cila ka 
 arritur kod për verifikim. Nga momenti i vërtetimit të regjistrimit tuaj profili juaj si shfrytëzues i  sistemit për 
dhënien elektronike të lejeve për ndërtim është krijuar dhe në këtë mënyrë ju mundësohet përdorimi i mëtej-
shëm i shërbimeve të cilat ofrohen nga ky sistem.

RREGULLIMI I PROFILIT TUAJ SI SHFRYTËZUES

Lista e kërkesave të parashtruara

Me vetë hyrjen në sistem ju gjendeni në faqen kryesore të profilit tuaj. Në të njejtën faqe është paraqi-
tur lista shqyrtuese e të gjitha kërkesave të parashtruara nga ana juaj. Shembulli në figurën 2, shfaq listë të 
zbrazët me porosinë “ Nuk janë gjetur shënime” ngaqë Ju jeni shfrytëzues i ri dhe akoma nuk keni parashtruar 
asnjë kërkesë.

Rregullimi i profilit

Në cepin e sipërm djathtas, me klikim në emrin e shfrytëzuesit që jeni kyçur, shfaqet një menu shtesë tek 
e cila ju keni mundësi që të zgjidhni ndonjërin nga opcionet e ofruara dhe atë:

- Profil: ju mundëson qasje në të dhënat tuaja personale që i keni shënuar si shfrytëzues

- Gjuha: keni të drejtë të zgjidhni njërën nga të dy gjuhët të inkorporuara në sistem (gjuhë shqipe ose 
gjuhë maqedonase)

- Dil nga sistemi: ju ofron mundësi që të mbyllni sistemin

Figura 2: faqja kryesore e profilit tuaj

Me zgjedhjen e opcionit “Profili” do të hapet faqja ku ju mund t’i shikoni të dhënat tuaja të cilat i keni 
shënuar gjatë regjistrimit si dhe do të hapet një fushë me informacion për datën e vlefshmërisë së çertifikatës 
suaj digjitale siç është shfaqur në figurën numër 3.

Vërejtje*: Me qëllim që në mënyrë elektronike ta nënshkruani kërkesën tuaj dhe të njejtën ta parashtroni me 
sukses duhet detyrimisht ta ngarkoni çertifikatën tuaj digjitale në profilin tuaj si shfrytëzues dhe e njëjta të jetë e 
vlefshme, në të kundërtën kërkesa juaj nuk mundet të parashtrohet me sukses. 

Nëse dëshironi që çertifikatën ekzistuese ta zëvendësoni me një tjetër zgjidheni dokumentin e përshtat-
shëm nga kompjuteri juaj dhe shtypni butonin “Ngarko”. 
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Figura 3: Profili i shfrytëzuesve

KRIJIMI I KËRKESËS SË RE

Që të krijoni kërkesë të re klikoni në butonin KRIJO KËRKESË  në faqen kryesore të profilit tuaj ku hapet  faqe 
tjetër  në anën e majtë të së cilës janë të paraqitura hapat e duhura për krijimin e kërkesës së re kurse në anën 
e djathtë paraqitet hapi në të cilin gjendeni momentalisht. Në fund  të çdo hapi keni mundësi për kalim në 
hapin e ardhshëm me klikim të butonit I ardhshëm  ose në hapin e mëparshëm (për shembull, nëse doni të ndry-
shoni diçka) me klikim të butonit I mëparshëm  

Figura 4: Paraqitja e faqes kryesore nga krijimi i kërkesës së re
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HAPI 1: Informata për Kërkesën

Në hapin e parë nga procesi i krijimit të kërkesës së re duhet t’ i plotësoni informatat bazë të kërkesës si:

1. Për çfarë parashtrohet kërkesa – zgjidhni një nga opcionet e ofruara në menunë shpalosëse;

2. Cilës kategori të ndërtimit i takon – shënoni kategorinë së cilës i përket kërkesa nga katër kategoritë e ofruara; 

Vërejtje*: Me klikimin e fjalëve kategoria “E parë” ose “E dytë” në “Informata për ndërtime të kategorisë së Parë 
dhe së Dytë” hapet një kuti me tekst në të cilën ka shpjegim për të njejtat. Kjo është e paraqitur më poshtë në 
Figurat 5 dhe 6.

Figura 5: Informata për ndërtim të Kategorisë së Parë
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Figura 6: Informata për ndërtim të Kategorisë së Dytë

3. Lloji i ndërtimit – shënoni llojin e ndërtimit në formë teksti në fushën e shënuar; 

4. Adresa e objektit / Pjesë e stacionarit – shënoni adresën në formë teksti  në fushën e shënuar; 

5. Zgjedhja e komunës për të cilën parashtrohet kërkesa, me komunë kadastrale dhe parcelë/a kadas-
trale – zgjidhni një komunë dhe më pas një komunë kadastrale nga ato të ofruarat në menutë shpa-
losëse  dhe shënojeni parcelën/at në fushën e shënuar;
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Vërejtje*: Egziston mundësia për shtimin e më shumë komunave kadastrale si dhe fshirjen e komunave të përf-
shira  (Figura 7).

Figura 7: pjesa e shënimit të komunave

6. Shtimi i të dhënave të kërkuara për investitorin– shënoni emrin, mbiemrin dhe adresën e secilit prej 
investitorëve. 

Vërejtje*: Egziston mundësia për shtimin e më shumë investitorëve si dhe fshirjen e investitorëve të përfshirë 
paraprakisht (Figura 8).

Figura 8: pjesa për shtimin e investitorëve
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HAPI 2: Informata për kontakt

Në këtë hap të procesit të krijimit të kërkesës duhet të plotësoni të dhënat e duhura të personit për kon-
takt si: emër, mbiemër, e-mail kontakti dhe numri i telefonit. Po i njejti person do të njoftohet më tej për për-
fundimin e çdo faze të dhënies elektronike të lejes për ndërtim nëpërmjet sistemit automatik të pavarur për 
dërgimin e postave elektronike dhe njoftimeve. Nëse gjatë procesit konkret dëshironi të merrni njoftime të 
dërguara përmes shërbimit automatik për porosi të shkurtra (SMS) duhet ta specifikoni fushën për “ Njoftime”.

HAPI 3: Dokumentet e duhura

Në këtë hap të procesit të krijimit të kërkesës së re duhet ta ngarkoni dokumentacionin bazë gjegjësisht 
dokumentet e kërkuara në këtë hap janë ato të cilët janë të detyrueshme që të mund të aprovohet një kërkesë.

LLOJET E DOKUMENTEVE 

Më poshtë janë të numëruara llojet e dokumenteve të obligueshme të cilat duhet të ngarkohen që kërkesa 
e parashtruar të aprovohet: 

Vërejtje*: Ngarkohen dokumentet origjinale në verzion digjital. Për shembull, nëse dokumenti origjinal eshtë 
dërguar te ju në verzion elektronik (i nënshkruar në mënyrë elektronike, i verifikuar...) e ngarkoni si të tillë. Nëse 
dokumenti origjinal i dërguar te ju është në formë të shtypur fillimisht duhet ta skenoni dhe më pas verzionin e 
skenuar ta ngarkoni.

1. Ekstrakt nga dokumentacioni urbanistik planifikues 

2. Projekt themelor

3. Raport për revizion të projektit themelor 

4. Elaborat gjeodezik  

5. Vërtetim për të drejtë ndërtimi 

6. Vërtetim për pagesën e taksës administrative

7. Autorizim

Për secilin nga dokumentat e lartpërmendur paraqitet një përshkrim i shkurtër për dokumentet të cilat 
duhet të parashtrohen siç është paraqitur në shembullin e Figurës 9:

Figura 9: Përshkrim i Ekstraktit nga dokumentacioni urbanistik planifikues
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PARASHTRIMI I PROJEKTIT THEMELOR 

Gjatë parashtrimit të projektit themelor duhet që në mënyrë të veçantë të keni kujdes për format e para-
para në të cilat mund të dërgohet dhe kjo vetëm në: 

- Formati .PDF dhe 

- Formati .DWG,në një ose më shumë shënime elektronike.

Secili shënim elektronik në formatin .PDF duhet të jetë i nënshkruar nga ana e subjekteve me çertifikatë të 
vlefshme digjitale e lëshuar nga dhënës të autorizuar. Secili shënim elektronik në formatin .DWG duhet të jetë 
i nënshkruar vetëm nga ana e personit përgjegjës në personin juridik ku përpunohet projekti, me çertifikatë të 
vlefshme digjitale e lëshuar nga dhënës i autorizuar.

SI T’ I NGARKOJ DOKUMENTET E KËRKUARA? 

Për ngarkimin e dokumenteve duhet ta klikoni butonin Ngarko dokument  dhe atë për çdo lloj të do-
kumentacionit veç e veç. Më pas hapet një dritare ku shfaqet një përshkrim i shkurtër i llojit të dokumentit, 
buton për ngarkimin e dokumenteve, informacion për formate të lejuara të dokumenteve dhe fushë (opcioni) 
për shtimin e komentit siç është paraqitur në Figurën 10. 

Figura 10: Dritare për ngarkimin e dokumenteve në tipin e dokumentacionit

Vërejtje*: Egziston mundësia të ngarkohen më shumë dokumente për një lloj dokumentacioni si dhe të fshihen 
ato të ngarkuarat.

Pasi të zgjidhni dokumentet e duhura për llojin e dokumentacionit të kërkuar klikoni në butonin “Ngarko”. 
Më pas, në fushën e tipit të përshtatshëm të dokumentacionit shfaqet shqyrtimi me Informatat në vijim të 
paraqitura edhe në Figurën 11: 
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�� Dokumente të ngarkuara sipas numrit rendor; 

�� Komente të shtuara për të njejtat;  

�� Data e ngarkimit të tyre.

Figura 11: Shqyrtim të Informatave për dokumentet e ngarkuara në llojin e dokumentacionit

Nëse dëshironi të fshini ndonjërin nga dokumentet e ngarkuara me Informatat përcjellëse klikoni butonin  
veçmas për secilin dokument.

PËRKUFIZIMI I ATRIBUTEVE 

Në lloje të caktuara të dokumentacionit krahas butonit për ngarkimin e dokumenteve gjendet edhe butoni 
“Përshkrim plotësues”. Që të përkufizoni vlera të caktuara duhet të klikoni në butonin Përcaktoni vlerat  ku hapet 
një  dritare në të cilën paraqitet përshkrim i shkurtër i llojit të dokumentit me fusha për shtim të numrit teknik dhe 
informacion nga kush është i punuar (Figura 12). Kur do t’ i shënoni vlerat e kërkuara klikoni butonin “Ruaj”.

Figura 12: paraqitja e butonit ”Përshkrim plotësues”



33“HAP PAS HAPI NË PROCEDURAT E KOMUNËS”

Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjesidit jetësor

Hapi 4: Dokumentacioni plotësues

Në hapin e ardhshëm të procedurës mund t’ i ngarkoni të gjitha dokumentet plotësuese të cilat i konsid-
eroni si të nevojshme për parashtrimin e kërkesës. Ngarkimi i dokumenteve për llojet e dokumentacionit të 
shfletuar në këtë hap nuk është i detyrueshëm që një kërkesë të aprovohet. Veprimi dhe mënyra e ngarkimit të 
dokumenteve është e njejtë me atë që është sqaruar për ngarkimin e dokumentacionit bazë të Hapit 3.

HAPI 5: Vërtetimi

Që të mund ta kompletoni procesin e krijimit të kërkesës së re duhet të vërtetoni se të gjitha të dhënat dhe 
dokumentet e dërguara janë të vlefshme dhe përshtaten me dokumentet origjinale të lëshuara nga subjektet 
kompetente. Këtë veprim do ta realizoni duke klikuar në katrorin para ”Pajtohem” në hapin e fundit si në Fig-
urën 13 dhe klikoni butonin ”Përfundo” .

Figura 13: Vërtetim për përfundimin e procesit të krijimit të kërkesës 

PARASHTRIMI I KËRKESËS SË KRIJUAR

Pasi të jetë kompletuar procesi i krijimit të kërkesës së re hapet faqe me shqyrtim të plotë të kërkesës së krijuar. 
Në pjesën e sipërme mund t’ i shqyrtoni informatat bazë si dhe statusin e kërkesës. Në shembullin tonë në Figurën 
14 pasi që kërkesa e krijuar akoma nuk është e dërguar statusi momental i kërkesës është ”Në përpunim”.

Figura 14: Shqyrtim i kërkesës para parashtrimit
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Më poshtë në të njejtën faqe është paraqitur lista e llojeve të dokumenteve, bazë dhe plotësuese. Me 
klikimin e butonit      +     në çdo lloj të dokumentacionit mund t’ i rishikoni dokumentet e ngarkuara me Infor-
matat përcjellëse

Figura 15: Shqyrtim i kërkesës përpara parashtrimit

Në fund të faqes janë të paraqitura informacionet e personit për kontakt nën të cilat shfaqen tre butona 
për veprim si :

1.  Ndrysho  - nëse dëshironi të ndryshoni disa nga informatat e dhëna ose dokumentet e 
ngarkuara në njerin prej hapave për krijimin e kërkesës së re. Me klikimin e këtij butoni do të ktheheni 
në hapin e parë të krijimit të po të njejtës kërkesë me çka të gjitha informacionet dhe dokumentet e 
ngarkuara më parë janë të mbrojtura, me mundësi të ndryshimit të tyre.

 

2.  Nënshkruaj dhe apliko  - klikoni në këtë buton që ta nënshkruani kërkesën e krijuar me  
çertifikatën tuaj digjitale dhe gjithashtu ta parashtroni atë.

3.  Fshij  - Me anë të këtij butoni ju keni mundësi ta fshini kërkesën tuaj
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Nëse konsideroni se kërkesa është e plotë dhe e saktë e me këtë dëshironi ta parashtroni zgjidhni opcionin
 Nënshkruaj dhe apliko  dhe automatikisht shfaqet dritarja në të cilën janë të paraqitura çertifikatat tuaja 

akoma të vlefshme. Me zgjidhjen e njerës prej tyre shfaqet një dritare me informacion se kërkesa është par-
ashtruar me sukses.

Figura 16: Informacion për parashtrim të suksesshëm të kërkesës

Kur kërkesa tashmë është parashtruar opcionet e përmendura më parë për veprim janë të ndaluara që do 
të thotë se më nuk ka mundësi për ndryshimin e kërkesës, nënshkrimin e përsëritur të saj dhe parashtrimin ose 
fshirjen e po të njejtës. Shfaqet vetëm buton i cili mundëson të printohet shqyrtimi i plotë i kërkesës.

Figura 17: Shqyrtim i veprimeve të disponueshme dhe të ndaluara pas parashtrimit të kërkesës
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SHFAQJA E KËRKESËS SË PARASHTRUAR

Nëse ktheheni në faqen kryesore të profilit tuaj do të vëreni se kërkesa  e krijuar dhe e parashtruar është 
vendosur në listën e kërkesave, të cilën e cekëm në fillim. Në secilën kërkesë nga lista në pjesën e sipërme ka 
katër tabe dhe duke klikuar në secilin prej tyre mund të rishikohen informatat e dhëna dhe dokumentet e 
ngarkuara në hapat gjatë krijimit të kërkesës së parashtruar. Në shembullin tonë në Figurën 18 në linjën nën 
tabet mund të vërehet ndryshimi i statusit të kërkesës ”E arritur”.

Figura 18: Shqyrtim i statusit të kërkesës 

NJOFTIM PËR RRJEDHËN E PROCESIT

Sistemi mundëson që parashtruesi vazhdimisht të jetë i përfshirë në procesin e dhënies elektronike të lejes 
për ndërtim dhe në këtë mënyrë ai do të njoftohet për çdo fazë të përfunduar të procesit nëpërmjet SMS-ve 
(nëse më parë gjatë krijimit të kërkesës selektohet fusha për njoftim me SMS) dhe nëpërmjet kontakt e-mail 
adresës së personit për kontakt i përmendur në kërkesën e parashtruar. Parashtruesi do të njoftohet për për-
fundimin e secilës nga fazat e mëposhtme:

1. Parashtrimi i kërkesës 

2. Arkivimi i kërkesës 

3. Mendime nga institucionet 

4. Llogaritja e shërbimeve komunale

5. Dhënia e akteve: Leje ndërtimi, konkluzion për ndërprerje ose vendim për refuzim
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PARASHTRIMI I DOKUMENTIT PËR PAGESËN E SHËRBIMEVE KOMUNALE

Nëse kërkesa juaj nuk është e liruar nga pagesa e shërbimeve komunale do të merrni lajmërim në e-mail 
ose SMS si dhe ndryshim të statusit të kërkesës suaj, sepse do të jetë e nevojshme të ngarkoni dokument për 
shërbimet komunale të paguara. Në këtë rast në paraqitjen e kërkesës në Listën e kërkesave të parashtruara 
do të aktivizohet një buton plotësues  ”Shto pagesën” i paraqitur në Figurën 19. Me klikimin e të njejtit do të 
hapet një dritare në të cilën do të keni mundësi të ngarkoni dokument për shërbimet komunale të paguara 
(Figura 20) dhe më pas të njëjtën parashtrojeni me klikim të butonit ”Ngarko pagesën”.

Figura 19: Paraqitja e butonit plotësues për ngarkimin e pagesës 

Figura 20: Paraqitja e fushës për ngarkim të dokumentit për realizimin e pagesës 

APROVIMI I KËRKESËS

Në fund kur kërkesa do të aprovohet, do të shfaqet në statusin e kërkesës përkatëse dhe do të rradhitet në 
kërkesat e parashtruara

Figura 21: Paraqitja e kërkesës në ”Listën e kërkesave të parashtruara”

Në vijim janë paraqitur formularët bazë të cilët shfrytëzohen më shumë nga ana e qytetarëve për shërbime 
të caktuara në njësinë për urbanizëm, ndërtime dhe planifikim hapësinor. Formularët ndërlidhen me këto 
shërbime:

�� Kërkesë (aplikim) për aprovim të ndërtimit

�� Ekstrakt  për kërkesë

�� Kërkesë për përdorimin e shtëpive familjare

�� Kërkesë për përdorim të caktuar

�� Kërkesë për kushte të caktuara

�� Kërkesë për verifikim të adresës shtëpiake
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FORMULARI 1: KËRKESË PËR APROVIM TË NDËRTIMIT

DERI TE:    
KOMUNA E STRUGËS
Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Njësia për urbanizëm, ndërtime dhe planifikim hapësinor

LUTJE

Nga 

prej fsh/qy. rr. nr. .

Bëj lutje që titulli i lartëpërmendur të më japë aprovim për ndërtimin e  

  

në fsh.qy. në PK(parcelën kadastrale) nr.  

në           KK(Komunën kadastrale)           

për të cilën i bashkangjis (shtoj) këto dokumente:

1. Fletëpronësi (dokument për pronësinë e tokës)

2. Vendim për kushtet e lokacionit me projekt ideor

3. Procesverbal për linjën rregullative, ndërtimore 

4. Projekt bazë (4 kopje)

5. Dëshmi për tarifën e paguar për financim për përpilimin të planeve urbanisitike hapësinore

6.  Dëshmi për pagesën e taksës administrative

Data          APLIKUESI

Strugë            
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FORMULARI 2: EKSTRAKT PËR KËRKESË

DERI TE:    
KOMUNA E STRUGËS
Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Njësia për urbanizëm, ndërtime dhe planifikim hapësinor

KËRKESË

  

Nga     prej ,

 rr. nr. 

Numri amë ose numri tatimor i subjektit .

Kërkoj që të më lëshohet ekstrakt nga plani urbanistik (plani gjeneral, dokumentacioni urbanistik ose akt i 
përgjithshëm) për PK nr.  në  КK .

Ekstrakti më nevojitet për :

1. Rregullimin e administrimit të pronës

2. Marrjen e vendimit për kushtet e lokacionit për ndërtim

Data:                    Parashtrues i kërkesës

Vendi:            



40 Doracak

Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjesidit jetësor

FORMULARI 3: KËRKESË PËR PËRDORIMIN E SHTËPIVE FAMILJARE

DERI TE:    
KOMUNA E STRUGËS
Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Njësia për urbanizëm, ndërtime dhe planifikim hapësinor

KËRKESË

Nga prej 

fsh.qy. rr. nr. 

Kërkoj të më lëshohet vendim për përdorimin e objektit 

në rrugën nr. në PK numër në KK .

Me kërkesën dorëzoj:

- Aprovim për ndërtim (përshtatje dhe shndërrim)

- Projekt bazë

- Raport për pranim teknik nga inxhinieri mbikqyrës

 Data                     Parashtruesi i kërkesës

            

http://strumica.gov.mk/downloads/formulari/OpstinaStrumica/OddelenieZaUrbanizam/BaranjeZaUpotrebaNaSemejniKuki.doc
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FORMULARI 4: KËRKESË PËR PËRDORIM

DERI TE:    
KOMUNA E STRUGËS
Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Njësia për urbanizëm, ndërtime dhe planifikim hapësinor

KËRKESË

Nga prej 

fsh.qy. rr. nr. 

Kërkoj të më lëshohet vendim për përdorimin e objektit 

në rrugën nr. në PK numër në KK .

Me kërkesën dorëzoj:

- Aprovim për ndërtim (përshtatje dhe shndërrim)

- Projekt bazë

- Projekt në gjendje të kryer

- Dëshmi për pagesën e punëve të kryera nga pjesëmarrësit në ndërtim

- Raport të shkruar nga kontraktuesi për punët e kryera

-   Raport përfundimtar nga inxhinieri mbikqyrës për mbikqyrjen e kryer

 Data                  Parashtruesi i kërkesës

            

http://strumica.gov.mk/downloads/formulari/OpstinaStrumica/OddelenieZaUrbanizam/BaranjeZaUpotrebaNaSemejniKuki.doc
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FORMULARI 5: KËRKESË PËR KUSHTE

DERI TE:    
KOMUNA E STRUGËS
Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Njësia për urbanizëm, ndërtime dhe planifikim hapësinor

KËRKESË

Për vendim për kushtet e lokacionit për ndërtim 

Nga prej ,

rr. nr. 

Numri amë ose numri tatimor i subjektit .

Kërkoj të më lëshohet vendim për kushtet e lokacionit për ndërtimin e 

në PK nr. 

në KK .

Me kërkesën dorëzoj:

- dëshmi për pronësinë e tokës ndërtimore/fletëpronësi/

- elaborat për të dhënat numerike /kopje nga plani kadastral/

- projekt ideor ose projekt urbanistik

- dëshmi për pagesën e taksës administrative

Data:                    Parashtruesi i kërkesës

Vendi:            

http://strumica.gov.mk/downloads/formulari/OpstinaStrumica/OddelenieZaUrbanizam/BaranjeZaUpotrebaNaSemejniKuki.doc
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FORMULARI6: KËRKESË PËR VERIFIKIM TË ADRESËS SHTËPIAKE

DERI TE:    
KOMUNA E STRUGËS
Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Njësia për urbanizëm, ndërtime dhe planifikim hapësinor
   

     

KËRKESË

për verifikim të adresës shtëpiake

Nga prej fsh.qy. 

rr. nr. 

Për nevojat e familjes sime, kërkoj të më jepet vërtetim për adresën e shtëpisë ku 

unë banoj  (rruga dhe numri)

 

Adresa paraprake: 

Taksat administrative në shumë prej denarësh janë bashkangjitur dhe anuluar në formularin.

Data:                    Parashtruesi i kërkesës
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FORMULARI7: KËRKESË PËR SHNDËRRIM 

DERI TE:    
KOMUNA E STRUGËS
Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Njësia për urbanizëm, ndërtime dhe planifikim hapësinor

KËRKESË

Nga prej  fsh.qy. rr.” ”

nr.  numri amë ose numri tatimor i subjektit 

 

Kërkoj të më jepet aprovim për përshtatje me shndërrim prej në 

që ndodhet në në rr.” ” nr. 

për PK numër në KK me sipërfaqe prej m2.

Me kërkesën për marrjen e aprovimit për adaptim me shndërrim dorëzoj:

- Dëshmi për pronësi të objektit gjegjësisht banesës që shndërrohet

- Pajtimin e shumicës së pronarëve

- Projekt bazë për shndërrimin e paraparë të një pjesë të objektit në 4 kopje

 

Data:                    Parashtruesi i kërkesës

Vendi:            
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SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE

Është përgjegjës për: 

�� ndjekjen dhe zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore nga sfera e buxhetit dhe punës materiale-financiare; 

�� e udhëheq, koordinon dhe kontrollon punën për përgatitjen e buxhetit të komunës dhe llogarisë vjetore të 
Buxhetit të komunës;

�� menaxhon, ndjek dhe kontrollon gjendjen dhe qarkullimin e mjeteve dhe burimeve të komunës të caktura 
me ligj;

�� kryen kontroll financiar ex-ante dhe ex-post;

�� punë që kanë të bëjnë me përgatitjen e planit (mujor, tremujor dhe vjetor)  financiar për implementimin e 
buxhetit për komunën dhe njësitë shfrytëzuese të komunës,

�� evidentimin kontabilistik për zbatimin e buxhetit;

�� shpërndarjen e bllok dotacioneve për shrytëzuesit buxhetor;

�� menaxhon, ndjek dhe kontrollon caktimin e pagesës për tatimet;

�� mban regjistër për pronat e paluajtshme dhe të luajtshme të obliguesve tatimor dhe kujdeset për kontrol-
limin dhe verifikimin e regjistrit;

�� zbaton mbledhjen me dhunë të tatimeve dhe taksave të komunës; 

�� kryen edhe punë të tjera që mund t’i besohen, në kuadër të kompetencave konform ligjit dhe akteve të tjera 

Në suaza të sektorit për çështje financiare funksionojnë 5 njësi edhe atë:

1.  Njësia për koordinim buxhetor;

2. Njësia për kontroll buxhetor;

3. Njësia për kontabilitet dhe pagesa;

4.  Njësia për tatime dhe taksa komunale;

5.  Njësia për furnizime publike;
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Qytetarët më së shpeshti i drejtohen njësisë për tatime dhe taksa komunale me fletëparaqitje tatimore për:

�� Tatim në pronë

�� Tatim në shitblerje  

�� Tatim për trashëgimi dhe dhuratë

�� Tatim për ndarje fizike

�� Tatim për mbajtje të përjetshme

�� Tatim për ndërrim

TATIMI NË PRONË

Tatimi në pronë paguhet për pronë të patundshme, përveç për pronën e cila është e liruar nga pagesa e tatimit 
në pajtim me ligjin.7

Bazën e tatimit në pronë e përbën vlera e tregut e patundshmërisë. 

Obligues i tatimit në pronë është personi fizik dhe juridik, i cili është pronar, përdorues apo shfrytëzues i pronës.

Obligimi tatimor i tatimit në pronë, paraqitet në ditën e përvetësimit të pronës, dhënies së aprovimit për 
shfrytëzimin e pronës së patundshme nga organi kompetent ose nga dita kur fillon shfrytëzimi i pronës nga 
obliguesi tatimor.8

Procedura:

Për caktimin e tatimit në pronë duhet të parashtrohet fletëparaqitje dhe fletëpronësi, deri te referentët 
në sportelin e Komunës së Strugës. 

Në vazhdim pason shqyrtimi i dokumenteve nga njësia kompetente për administrimin dhe pagesën e të 
hyrave publike, kurse vlerësimin e pronës e kryen vlerësuesi i autorizuar. 

Afati për sjelljen e VENDIMIT nga organi kompetent është 30 ditë. 

Në rast se pala nuk pajtohet me vendimin ka të drejtë të parashtrojë ankesë nëpërmjet Kryetarit të Komu-
nës deri te Ministria e Financave, në afat prej 8 ditësh nga dita kur e ka marrë vendimin.  Ankesa shqyrtohet 
nga komisioni i shkallës së dytë që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, e cila i jep udhëzime or-
ganit kompetent në komunë në lidhje me vendimin që duhet ta sjelle organi, në afat prej 15 ditësh. 

Pala ka të drejtë të parashtrojë ankesë kundër vendimit të shkallës së dytë edhe atë para Gjykatës Adminis-
trative në Republikën e Maqedonisë, kurse në rast se nuk pajtohet as me vendimin e Gjykatës Administrative ka 
të drejtë t’i drejtohet Gjykatës Supreme, si instance e fundit deri tek e cila pala ka të drejtë në ankesë kundër 
vendimit të Gjykatës Administrative. 

7  Neni 3, Ligji për tatim në pronë „Gazeta zyrtare„ e RM nr. 61/2004.

8 Neni 7, ibid.
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TATIMI PËR SHITBLERJE

Dokumentet e nevojshme: Fletëparaqitje tatimore, fletëpagesë në vlerë 250 denarë për taksë administra-
tive, fletëpronësia, kontrata për shitblerje e vërtetuar dhe e nënshkruar nga palët. 

Pas dorëzimit të dokumenteve, në afat prej 10 ditësh, në bazë  të vlerësimit të kryer nga vlerësuesi i autori-
zuar, administrata komunale ka për detyrë të sjell vendim për barrë tatimore. 

Procedura e parashtrimit të ankesës është e njejtë si ajo e tatimit në pronë.

TATIMI PËR MBAJTJEN (PËRKUJDESJEN) E PËRJETSHME

Dokumentet e nevojshme: Fletëparaqitje tatimore, fletëpagesë prej 250 denarësh, kontratën për mba-
jtje të përjetshme, kopje të çertifikatës për të vdekur dhe çertifikata e lindjes së parashtruesit të kërkesës, 
fletëpronësi. Të gjitha këto duhet t’i dorëzohen administratës komunale në afat prej 15 ditësh nga dita e 
vdekjes së personit të mbajtur.  

Dokumentet pasi dorëzohen nga pala te referentët në sportelin e Komunës, arkivohen dhe procedurën e 
vazhdojnë personat kompentent nga administrata komunale. Komuna sjell vendim në afat prej 10 ditësh. 

Procedura e parashtrimit të ankesës është e njejtë si ajo e tatimit në pronë.

TATIMI NË NDARJE FIZIKE

Ndarja fizike lirohet nga tatimi në fitim. Deri te referenti në Komunë duhet të dorëzoni kontratë, elaboratin 
e kryer nga gjeodeti, dhe fletëpronësinë. Komuna është e obliguar të sjellë vendim në afat prej 10 ditësh. 

Procedura e parashtrimit të ankesës është e njejtë si ajo e tatimit në pronë.

NDËRRIMI

Në rast të ndërrimit, tatim paguhet vetëm për dallimin, ndërsa dokumentet të cilat duhet të dorëzohen 
janë: Fletëpagesë prej 250 denarësh, fletëparaqitje tatimore, kontrata për ndërrim, fletëpronësia. 

Kështu duket një fletëparaqitje tatimore që duhet të plotësohet për tatimet e sqaruara më sipër:
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TATIMI PËR TRASHËGIMI DHE DHURATË

Dokumentet e nevojshme: Fletëparaqitje tatimore për caktimin e tatimit për trashëgimi dhe dhuratë (IT-
TDh- me ngjyrë të gjelbër), fletëpagesë prej 250 denarësh për taksë administrative, vendimin e plotëfuqishëm 
për trashëgimi ose kontratën për dhuratë, në afat prej 15 ditësh nga dita kur është shpallur i plotfuqishëm 
vendimi për trashëgimi duhet të dorëzohen në administratën komunale.  

Obliguesi tatimor duhet të njoftohet për vendimin lidhur me lartësinë e tatimit në afat prej 30 ditësh prej 
kur e ka dorëzuar fletëparaqitjen dhe dokumentacionin përkatës.

Procedura e parashtrimit të ankesës është e njejtë si ajo e tatimit në pronë.

Fletëparaqitja që duhet ta plotësoni për tatimin në trashëgimi dhe dhuratë është ilustruar në vazhdim:



53“HAP PAS HAPI NË PROCEDURAT E KOMUNËS”

Sektori për çështje financiare



54 Doracak

Sektori për çështje financiare



55“HAP PAS HAPI NË PROCEDURAT E KOMUNËS”

Sektori për çështje financiare



56 Doracak

Sektori për çështje financiare

TAKSA KOMUNALE

Në Komunën e Strugës me pagesë të taksës komunale obligohet çdo person që themelon firmë, që nga 
momenti i regjistrimit të saj. 

Fletëparaqitja është falas dhe duhet të dorëzohet në sportel deri te njësia për taksa komunale, bashkë  me 
dëshminë nga Regjistri qendror se firma është e regjistruar.  

Sipas vendimit të Këshillit të Komunës së Strugës, për çdo firmë të regjistruar është paraparë taksë komu-
nale prej 6000 denarësh, dhe 2000 denarë për çdo njësi afariste, shitore, kiosqe dhe të tjera.

6000 denarë

Për çdo regjistrim + firmë

2000 denarë

Për çdo njësi afariste

8000 denarë

Afati i pagesës së taksës komunale është 30 ditë nga dita kur është sjellë vendimi nga organet kompetente 
në administratën komunale. 

Në rast se firma është regjistruar gjatë periudhës nga 1 Janari deri në 31 Mars , duhet të paguhet shuma e 
plotë. Në rast se firma është regjistruar në periudhën prej 1 Prilli deri në 30 Qershor të vitit kalendarik personi 
ka për obligim të paguajë taksë komunale prej 4500 denarësh për firmën kurse 1500 për njësinë afariste. 

Taksa komunale paguhet edhe për:

1. Shfrytëzimin e sipërfaqeve nëpër kampe, për ngritjen e tendave dhe përdorim tjetër të përkohshëm,  
vlera e së cilës shënon 20 denarë në ditë

2. Për shfrytëzimin e hapësirës para hapësirave afariste për kryerjen e veprimtarive paguhet 10 denarë 
në ditë

3. Për vendosjen e reklamave, shpalljeve në vende publike paguhet taksë komunale dhe atë: 600 denarë 
(deri në 7 ditë), 1000 denarë (deri në 30 ditë), 1200 denarë (deri në një vit)

4. Për përdorimin e muzikës në lokale publike- shuma vjetore është 4500 denarë

5. Për vendosjen e vitrinave për shfaqjen e mallrave jashtë ambienteve afariste paguhet taksë vjetore dhe 
atë: për persona fizik që kryejnë ndonjë veprimtari 800 denarë, kurse për persona juridik nga fusha e 
prodhimtarisë dhe shërbimeve 1500 denarë.
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Nga pagesa e taksës komunale lirohen disa profesione deficitare dhe zanate në zhdukje dhe atë (kazanxhi, 
kallajxhi, rrobaqepës, zabanxhi, nallbatë, ortomarë, filigranë, kuvenxhi dhe samarxhi)9, sikurse dhe firmat në të 
ashtuquajturat vendbanime pasive (Modriç, Jabllanicë, Piskupshtinë, Nerez, Bezevë, Llukovë, Sellcë, Burinec, 
Lokov, Drenok, Zbazhdi, Prisovjan, Pohum, Bogovicë, Mali Vllaj, Belicë e Epërme, Bërçevë, Misllodezhdë)10.

Për çfarëdolloj kërkese për ndryshimin e të dhënave ose parashtrimin e ankesave në sportelin e komunës 
duhet të paguhet taksë administrative në shumë prej 50 denarë.

Forma e fletëpagesës së taksës administrative është paraqitur më poshtë:

9 Neni 2, vendimi i Këshillit nr. 07-1566/12, i sjellur në 05.08.2005. Strugë.

10 Neni1, ibid.
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Gjatë dorëzimit të dokumenteve në komunë, në sportelin pranues duhet të merrni një fletëpranim, i cili 
shërben si dëshmi për kërkesën e parashtruar dhe i njëjti detyrimisht duhet të jepet gjatë marrjes së vendimit 
në lidhje me kërkesën konkrete. Shiko shembullin më poshtë:

KOMUNA E STRUGËS                    NR.   
                                                                     

Data e pranimit

Nënshkrimi

Emri i dokumentit

Kërkuesi
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NJËSIA PËR TURIZËM 
Në Republikën e Maqedonisë, rregullimi i veprimtarisë turistike dhe hoteliere bazohet në 5 ligje:

1. Ligji për veprimtari turistike ( “ Gazeta zyrtare e Republikës e Maqedonisë”, nr. 62/2004, 89/2008, 
12/2009, 17/2011, 47/2011, 53/2011, 123/2012, 164/2013)

2. Ligji për veprimtari hoteliere ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 62/2004, 89/2008, 
115/2010, 53/2011, 141/2012, 164/2013)

3. Ligji për taksë për qëndrim të përkohshëm (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 19/1996, 
26/2002, 51/2003, 88/2008, 17/2011)

4. Ligji për autokampe (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.13/2013)

5. Ligji për zonat zhvillimore turistike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.141/2012)

Në veprimtaritë turistike përveç organizimit të udhëtimeve turistike në vende turistike, përfshihet ndërm-
jetësim gjatë dhënies së shtëpive, banesave dhe dhomave me qira për turistë, shërbimet me ciceronë turistikë, 
shitja e biletave të udhëtimit, aktivitete turistike dhe të tjera.

Sipas ligjit për veprimtari turistike personi i cili dëshiron të ushtrojë veprimtarinë e ciceronit/ shoqëruesit 
turistik në Komunën e Strugës, duhet të regjistrohet në regjistrin që e udhëheq njësia për turizëm dhe hotel-
ieri në administratën e Komunës. Personat që i plotësojnë kushtet për regjistrim në bazë të ligjeve të lartëpër-
mendura duhet të parashtrojnë kërkesë për regjistrim në sportelin e Komunës së Strugës, çdo ditë pune nga 
ora 08:00-16:00, së bashku me dokumentet e nevojshme: kopje të notarizuar të çertifikatës për provim të dhënë 
për ciceron/ shoqërues turistik, kopje nga letërnjoftimi dhe kopje nga legjitimacioni, duhet të bashkangjis edhe 
fletëpagesë për taksë të paguar prej 250 denarë.

Pasi individi e dorëzon dokumentacionin e nevojshëm, punonjësi i administratës i ngarkuar me çështjet e 
turizmit dhe hotelierisë ka për detyrë të përpilojë aktvendim për regjistrim, të cilin e lëshon në 3 (tre) kopje 
dhe atë: 1 (një) kopje për ciceronin / shoqëruesin turistik, 1 (një) për zyrën e turizmit dhe 1 (një) për arkivin. 
Procedura konsiderohet e përfunduar me regjistrimin në regjistër dhe publikimin në ueb faqen zyrtare të 
Komunës së Strugës.
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FORMULARI  1: Kërkesa për regjistrim në Regjistrin e Cicëronëve/ shoqëruesve turistik

Nr. 

 20 

STRUGË

SHESHI 
“NËNË TEREZA” P.N

6330 STRUGË

TEL:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

FAKS:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

REPUBLIKA E MAQEDONISË

 KËRKESË

PËR REGJISTRIM NË REGJISTRIN E CICERONËVE DHE SHOQËRUESVE TURISTIK 
TË QYTETIT TË STRUGËS

Nga:: 

(Emri) (Mbiemri) 

(Adresa)  (Vendi) 

(e-mail)  (Telefon) 

Kërkoj të më regjistroni në Regjistrin e cicëroneve turistik dhe shoqëruesve turistik 
të Qytetit të Strugës në bazë të kushteve të plotësuara për këtë veprimtari turistike, 
në pajtueshmëri me nenin 3 paragrafi 2 të Ligjit për veprimtari turistike ( “ Gazeta  
zyrtare e R.Maqedonisë” nr 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/2011, 47/2011, 53/2011,  
123/2012 dhe 164/2013).

Me kërkesën ju dorëzoj edhe:

•	 Fletëpagesë prej 250 denarëve,

•	 Kopje e noterizuar e Vërtetimit për provim të dhënë për ciceron turistik

•	  ose shoqërues turistik

•	 Kopje nga legjimitacioni për ciceron ose shoqërues turistik

•	 Kopje nga letërnjoftimi

 Strugë                 Parashtrues

  20       

Ligji për veprimtari hoteliere parasheh edhe  kryerësit e kësaj veprimtarie dhe atë: shoqëritë tregtare,  
tregtarët individual dhe personat fizik. Për t’u angazhuar në këtë veprimtari kategoritë e shënuara më lartë 
duhet t’u përmbahen dispozitave ligjore të ligjit për veprimtari hoteliere.

Për disa veprimtari hoteliere  nevojitet licencë e cila jepet nga Ministria e Ekonomisë sipas kërkesës së 
parashtruar nga subjekti hotelier me kompensim të paguar në këtë ministri. Shuma e licencës përcaktohet 
nga Këshilli i Komunës së Strugës. Mjetet e paguara për marrjen e licencës shpërndahen 50 % në llogari të Ko-
munës së Strugës dhe 50 % në llogari të Ministrisë së Ekonomisë. Licenca vlen një vit dhe nuk mund të bartet 
në subjekt tjetër hotelier.

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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Në nivel lokal çdo person fizik dhe amviseritë fshatare detyrimisht  duhet t’i kategorizojnë shtëpitë, bane-
sat apo dhomat që i japin me qira sipas kushteve të parapara me ligj. Në Komunën e Strugës, kategorizimin e 
këtyre objekteve e kryen Komisioni për kategorizim, i cili përbëhet nga 3 anëtarë. Personi fizik ose amviseritë 
parashtrojnë kërkesë (shih formularin nr.2) për kategorizim dhe përcaktim të kushteve minimale teknike në 
sportelin e Komunës së Strugës, çdo ditë pune nga ora 08:00-16:00. Komisioni për kategorizim del në vendng-
jarje dhe me procesverbal i konstaton kushtet minimale teknike dhe kushtet për kategorizim. Pas shqyrtimit, 
komisioni sjell aktvendimin i cili sillet në 4 kopje: 1(një) për personin fizik, 1 (një) për zyrën e turizmit në ko-
munë, 1 (një) për arkivin e komunës dhe 1 (një) kopje për nevojat e Ministrisë së Punëve të Brendshme.

FORMULARI 2: Kërkesa për përcaktimin e kushteve minimale teknike dhe kushteve për kategorizim
 për kryerje të veprimtarisë hoteliere

REPUBLIKA E MAQEDONISË

KËRKESË

PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE MINIMALE TEKNIKE DHE KUSHTEVE PËR 
KATEGORIZIM PËR KRYERJE TË VEPRIMTARISË HOTELIERE

Nga:

  
(Emri dhe mbiemri)

  
(Adresa e Banimit)

  
(Adresa e objektit ku kryhet akomodimi)

  
(Personi i autorizuar- telefoni për kontakt)

Kërkoj që të më përcaktohet përmbushja e kushteve të parashikuara minimale 
teknike dhe kushteve për kategorizim të objektit në:

Rruga nr. vendi 
në afërsi të 

shtojcë:
•	 Fletëpagesë prej 250,00 denarëve

Strugë,                  Parashtrues,

 20        

Një person fizik ka të drejtë të japë shtëpi, banesa, apartamente apo dhoma me qira më së shumti 10 dhoma dhe 20 shtretër në 
një objekt me çati të përbashkët. Personi fizik i jep dhomat, apartamentet, banesat apo shtëpitë përmes agjencive turistike dhe/
ose byrosë turistike, po në bazë të kontratës së nënshkruar midis dy palëve (nenet 48,49 dhe 50).

Nr. 

 20 

STRUGË

SHESHI 
“NËNË TEREZA” P.N

6330 STRUGË

TEL:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

FAKS:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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Për çregjistrim nga regjistri parashtrohet kërkesë për shlyerje nga regjistri i personave fizik të kategorizuar 
te sporteli i Komunës së Strugës, çdo ditë pune nga ora 08:00-16:00.

FORMULARI 3: Kërkesa për shlyerje nga regjistri i objekteve të kategorizuara për kryerje të
 veprimtarisë hoteliere-akomodim të turistëve

REPUBLIKA E MAQEDONISË

KËRKESË

PËR SHLYERJE NGA REGJISTRI I OBJEKTEVE TË KATEGORIZUARA PËR KRYERJE 
TË VEPRIMTARISË HOTELIERE- AKOMODIM TË TURISTËVE

Nga:

  
(Emri dhe mbiemri)

  
(Adresa e Banimit)

  
(Adresa e objektit ku kryhet akomodimi)

  
(Personi i autorizuar- telefoni për kontakt))

Kërkoj shlyerje nga regjistri i objekteve të kategorizuara për kryerje të veprimtarisë 
Hoteliere-akomodim të mysafirëve dhe turistëve në objektin që ndodhet në:

Rruga nr. vendi 

në afërsi të 

shtojcë:
•	 Fletëpagesë prej 250,00 denarëve

Strugë,                  Parashtrues,

 20        

Nr. 
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Personat të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre nëpër restorante, bare dhe në objekte tjera hoteliere për 
ushqim janë të obliguar që t’i vërtetojnë normativat e ushqimit dhe t’u mundësojnë shfrytëzuesve qasje në 
ato normativa dhe të njëjtat t’i verifikojnë te Kryetari i Komunës, respektivisht punonjësi i angazhuar me këto 
çeshtje. Kjo procedurë fillon me parashtrimin e kërkesës për verifikim të normativave te sporteli i komunës, 
çdo ditë punë nga ora 08:00-16:00. Sëbashku me kërkesën e plotësuar, hotelieri dorëzon 2 (dy) kopje origjinale 
të normativës, të vulosura dhe të nënshkruara nga hotelieri dhe fletëpagesë prej 250 denarë. Këto normativa i 
verifikon punonjësi kompetent në komunë dhe 1 (një) kopje i dorëzon hotelierit, kurse 1 (një) kopje mbetet në 
zyrën e njësisë së turizmit dhe hotelierisë.

Më pas këto kërkesa sëbashku me normativat e vërtetuara regjistrohen në një regjistër të veçantë në komunë.

FORMULARI 4: Kërkesa për verifikim të normativave për ushqim dhe pije

REPUBLIKA E MAQEDONISË

KËRKESË

PËR VËRTETIM TË NORMATIVAVE PËR USHQIM DHE PIJE

Nga:

  
(Emri dhe mbiemri)

  
(Adresa e objektit hotelierik)

  
(Emërtimi i objektit hotelierik)

  
(Lloji i shërbimeve hotelierike)

  
(Telefoni për kontakt)

  
(E-mail)

Kërkoj që të vërtetohen normativat e ushqimit dhe pijeve të objektit hotelier, në 
pajtueshmëri me nenin 35 pika 9 e Ligjit për veprimtari hotelierike (“Gazeta zyrtare 
e R. Maqedonisë” nr 62/2004. 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012 dhe 164/2013)

Me kërkesën ju dorëzoj edhe:

• Fletëpagesë prej 250,00 denarëve,

• Dy kopje origjinale nga normativat për ushqim dhe pije.

Strugë,                  Parashtrues,

 20        

Nr. 
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Taksa për qëndrim të përkohshëm është e paraparë edhe me ligj dhe vlera e kësaj takse për persona të caktuar 
është 40 denarë në ditë. Megjithatë lirim nga kjo taksë kanë një kategori e caktuar e personave të vendit dhe të huaj, 
gjë që është e përcaktuar me ligj.11

Taksën e arkëtuar për qëndrim të përkohshëm, kryerësit e veprimtarisë turistike dhe hoteliere duhet ta paguajnë 
deri në ditën e 15-të të muajit vijues për muajin paraprak dhe atë:

�� 80% nga taksa për qëndrim të përkohshëm e arkëtuar në territorin e Komunës së Strugës, kryerësit e veprim-
tarisë turistike dhe hoteliere e paguajnë në llogari të komunës në fjalë

�� 20 % nga taksa e arkëtuar për qëndrim të përkohshëm, kryerësit e veprimtarisë turistike dhe hoteliere e 
paguajnë në llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

Personat që janë të obliguar të paguajnë taksë për qëndrim të përkohshëm, pagesën mund ta bëjnë në të gji-
tha bankat që veprojnë në Komunën e Strugës, si dhe në postën e qytetit me plotësimin e kësaj fletëpagese:

11 Persona deri në moshën 18 vjeçare; persona të shurdhër, të verbër dhe persona me invalidet trupor; nxënës nëpër 
ekskurzione shkollore dhe që realizojnë ligjerata në natyrë; persona që gjenden në shërim; pronari i objektit akomodues, 
gjegjësisht i shtëpisë, banesës apo dhomave që jepen me qira dhe bashkëshorti/eja, fëmijët, prindërit, vëllezërit dhe 
motrat; pjesëmarrësit në lojërat sportive dhe garuese që organizohen nga sindikata ( të gjithë këto shtetas të Republikës 
së Maqedonisë) si dhe shtetasit e huaj të cilët me marrëveshje ndërkombëtare janë të liruar nga pagesa e taksës
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Mbikqyrja e pagesës së taksës në llogari të Komunës së Strugës kryhet nga inspektorët e autorizuar për turizëm 
dhe hotelieri. Në rast se ka shkelje të ligjit, për personin që kryen këtë kundërvatje vijon sanksion me gjobë dhe atë:

�� Gjobë më vlerë prej 2500 euro në kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik 
që ofron shërbime turistike, ndërsa taksën e arkëtuar për qëndrim të përkohshëm nuk e paguan sipas ligjit. 
Nga ana tjetër personit përgjegjës në përsonin juridik do t’i shqiptohet gjobë me vlerë 400 euro në kundër-
vlerë në denarë.

�� Nëse personi juridik ofron shërbime për turistë dhe udhëtarë dhe në çdo rast të veçantë nuk arkëton taksë 
për qëndrim të përkohshëm njëkohësisht me arkëtimin e llogarisë për shërbimin e kryer për bujtje, veç e veç 
nuk e paraqet shumën e taksës së arkëtuar dhe shkaqet për lirimin ose zvogëlimin e pagesës së taksës për 
qëndrim të përkohshëm i shqiptohet gjobë prej 2000 deri në 4000 euro në kundërvlerë në denarë. Personit 
përgjegjës në këtë rast do ti shqiptohet gjobë prej 400 deri në 800 euro në kundërvlerë në denarë.

�� Gjobë me vlerë prej 600 euro në kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet aty për aty personit fizik të regji-
struar për kryerjen e veprimtarisë hoteliere dhe turistike për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ligj.

Për të gjitha këto kundërvajtje, inspektori i autorizuar për turizëm dhe hotelieri në Komunën e Strugës, de-
tyrohet që kryerësit të kundërvajtjes t’i dorëzojë ftesë për pagesën e gjobës në afat prej 8 (tetë) ditësh nga dita e 
dorëzimit të ftesës. Në rast të kundërt, kur kryerësi nuk e paguan vullnetarisht gjobën atëherë inspektori i autorizuar 
për turizëm dhe hotelieri parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje në Komisionin për vendim-
marrje për kundërvajtje. 

Dorëzohet tek zyra e 
njësisë për hotelieri 

dhe turizëm

AKTVENDIMI

Kërkesë për formularin e 
caktuar

Parashtruesi i kërkesës 
ka të drejtë të bëjë 
ankesë brenda afatit të 
paraparë me ligj nëse 
mendon se aktvendimi 
nuk është i drejtë.

Përgatitet 
lënda

Sporteli  
(Arkivi i Komunës)
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FORMULARË SHTESË PËR TURZMIN

- Deklarata për publikimin e të dhënave nga regjistri i ciceronëve turistik dhe shoqëruesve turistik të 
qytetit të Strugës është paraqitur në vazhdim:

 

REPUBLIKA E MAQEDONISË- KOMUNA E STRUGËS

DEKLARATË

PËR PUBLIKIMIN E TË DHËNAVE NGA REGJISTRI I CICERONËVE TURISTIK DHE 
SHOQËRUESVE TURISTIK TË  QYTETIT TË STRUGËS

Nga: 

(Emri) 

(Mbiemri)  

Si ciceron/shoqërues turistik, në uebfaqen e Komunës së Strugës kërkoj që të më 
publikohen këto të dhëna:

1. Emër dhe mbiemër*, 

2. Adresa e banimit*, 

3. Numri i vërtetimit*,

4. Numri i aktvendimit*, 

5. Njohja e gjuhëve, 

6. Numri/numrat e telefonit, 

7. E-mail adresa/adresat.

(zgjidhe llojin e të dhënës, duke e rrethuar)  

Deklaroj se të dhënat e shënuara janë të sakta, kurse çdo ndryshim që do të ndodhë 
te të dhënat e lartëshënuara obligohem t’i paraqes.

Strugë,                  Deklarue,

 20        

Nr. 

 20 

STRUGË
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- Ky është formulari për shënimin e numrit të turistëve dhe bujtjeve të reali-
zuara dhe për përcaktimin e taksës për qëndrim të përkohshëm:

 

REPUBLIKA E MAQEDONISË- KOMUNA E STRUGËSА

 FORMULAR PËR SHËNIMIN E NUMRIT TË TURISTËVE DHE BUJTJEVE TË 
REALIZUARA DHE  PËR PËRCAKTIMIN E TAKSËS PËR QËNDRIM TË PËRKOHSHËM

Subjekti: Muaji: 

1. Numri i turistëve dhe bujtjeve të realizuara

Shteti Numri i turistëve Bujtje të realizuara

1. Maqedonia

2. Shqipëria

3. Greqia

4. Bullgaria

5. Serbia

6. Kosova

7. Turqia

8. Holanda

9. Vende tjera evropiane

10. Vendje tjera joevropiane

Gjithsej:

2. Pasqyrë dhe përcaktim i taksës për qëndrim të përkohshëm (taksës turistike)

Lloji i turistëve Numri i 
turistëve

Bujtje(fjetje) të realizuara
 Të rritur    Fëmijë    Të tjerë 

Të vendit
Të huaj
Gjithsej:

Për taksën turistike: 

Lloji i turistëve Taksë në vlerë prej:

  TË VENDIT

Të rritur

Fëmijë

Të tjerë

TË HUAJ

Të rritur

Fëmijë 

Të tjerë

Gjithsej:

Shuma prej:___________________ denarëve 
të paguhet në: Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë, Komuna e Strugës,
Banka popullore e RM-së.
Llogaria: 100-0000000630-95, 
Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor- llogaria 
për pagesë nr.: 840- 165- 03205,
Llogaria e të ardhurave: 717111-00

Përgatiti: 
Menaxhues: 

v.v.

Nr. 

 20 
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SEKTORI PËR VEPRIMTARI PUBLIKE
Sektori për veprimtari publike përbëhet nga këto njësi:

�� Njësia për arsim dhe kulturë

�� Njësia për sport dhe organizata të qytetarëve

�� Njësia për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe mbrojtje shëndetësore

Njësia për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe mbrojtje shëndetësore

Njësia për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe mbrojtje shëndetësore i kryen punët në lidhje me:

�� Ndjekjen e ligjeve dhe dispozitave tjera nga fusha e mbrojtjes sociale, të fëmijëve dhe mbrojtjes shën-
detësore dhe kujdeset për aplikimin e tyre

�� Propozimin  e programeve për themelim, menaxhim, financim dhe mirëmbajtje të objekteve për mbroj-
tje sociale institucionale dhe jashtë institucionale

�� Sigurimin e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore si dhe mbrojtjen e fëmijëve në rajonin  e Komunës

�� Sigurimin e kushteve për organizim cilësor dhe përkrahjen e manifestimeve nga fusha e mbrojtjes so-
ciale, të fëmijeve dhe mbrojtjes shëndetësore

�� Propozimin e masave për avancimin e shëndetësisë dhe aktivitete preventive

�� Zbatimin  e kujdesit social për personat me aftësi të kufizuara

�� Përgatitjen e programeve vjetore për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse si dhe program 
vjetor për aktivitete nga fusha e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve

�� Përgatitjen e raportit për realizimin e programeve vjetore

�� Kryen edhe punë të tjera nën suazat e kompetencave që ka në pajtim me ligjin dhe dispozitat tjera

Bartësit e përfshirjes sociale në nivel lokal janë njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe qendrat për punë so-
ciale. Kompetenca e njësive të vetëqeverisjes lokale për çështjen konkrete është e rregulluar me Ligjin për 
Vetëqeverisje lokale, Ligjin për mbrojtje sociale dhe Ligjin për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale si bartës kryesor të mbrojtjes sociale, janë përgjegjës për themelimin e 
institucioneve publike për mbrojtje sociale, për zhvillimin e formave jashtë institucionale të mbrojtjes sociale 
dhe realizimin e programeve sociale në bashkëpunim me segmentet tjerë të sektorit publik, sektorit privat dhe 
organizatave joqeveritare.

Në pajtim me Ligjin për vetëqeverisje lokale, komunat dhe qyteti i Shkupit janë përgjegjës për:

�� Mbrojtje sociale dhe mbrojtje të fëmijëve- kopshte për fëmijët dhe shtëpi për pleq

�� Mbrojtje sociale për personat me aftësi të kufizuara
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�� Fëmijët pa prindër dhe kujdes prindëror

�� Fëmijët me nevojat të veçanta

�� Fëmijet e familjeve me një prind

�� Fëmijët në rrugë

�� Personat që i nënshtrohen rrezikut social

�� Ngritjen e vetëdijës tek popullata

�� Njerëzit e prekur nga droga dhe alkooli

�� Strehimin e personave me rrezik social

�� Edukimin e fëmijeve të moshës parashkollore

Mbrojtja sociale në njësitë e vetëqeverisjes lokale realizohet  në dy drejtime:

�� Përmes të punësuarve në administratën komunale

�� Përmes komisioneve të përhershme në Këshillin e Komunës që veprojnë në fushën e mbrojtjes sociale, mbroj-
tjes së fëmijëve, arsimit, sportit dhe kulturës.
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Në vijim në formë skematike është paraqitur një formë e kërkesës për nevojat sociale dhe deklarata e 
bashkangjitur:

KËRKESË

Nga  nga  
                                      (emri dhe mbiemri)                                                 (adresa e banimit)

Sqarim dhe lartësia e ndihmës financiare të kërkuar 

  

  

  

  

Me kërkesën dorëzoj edhe:

  

  

  

  

     Data                  Parashtrues i kërkesës
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DEKLARATË

Unë  ,

nën përgjegjësi të plotë materiale, morale dhe penale deklaroj se të dhënat e lartë shënuara në kërkesë janë 
të vërteta.

Data dhe vendi:      

Parashtruesi i kërkesës:     
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SEKTORI PËR ÇËSHTJE JURIDIKE DHE PUNË TË PËRGJITHSHME

Sektori për çështje juridike dhe punë të përgjithshme i kryen punët që i përkasin:

��  përcjelljes   dhe   studimit   të   ligjeve   dhe   dispozitave   tjera   nga   kompetenca   e vetëqeverisjes lokale;

��  përgatitjes së koncepteve dhe bazave për akte normative dhe akte tjera të përgjithshme me të cilat rregullo-
hen çështjet nga kompetenca e Këshillit;

��  kryerjes   së   punëve   profesionale,   organizative   dhe   punëve   tjera   në   përgatitjen, mirëmbajtjen dhe 
realizimin e seancave të Këshillit të Komunës dhe trupave punuese të Këshillit të Komunës;

��  propozimit të tezave, studimit dhe përcjelljes së çështjeve nga vetëqeverisja lokale që duhet të përfaqësojnë 
bazë për përpilimin e Programit për punën e Këshillit;

��  përgatitjes   së informatave      dhe   materialeve   tjera adekuate lidhur me  çështje të caktuara   nga   sfera   
e vetëqeverisjes lokale;

��  realizimit të procedurës për eksproprijim të patundshmërive;

��  dhënies së mendimit për aktet nga aspekti i ligjshmërisë së tyre;

��  përgatitjes së dispozitave dhe akteve që i miratojnë organet e komunës;

��  përfaqësimit të komunës para gjykatave vendase dhe para organeve tjera kompetente dhe institucioneve;

��  përgatitjes së akteve normative për sektorët dhe njësitë e administratës komunale;

��  kryerjes së punëve të përgjithshme administrativo-teknike

��  kryen  edhe  punë  të  tjera  që  do t’i  përcaktohen  në  fushëveprimin  e  kompetencave  në pajtim me ligjet 
dhe dispozitat tjera.

Në këtë sektor bëjnë pjesë këto njësi:

�� Njësia për çështje juridike dhe normativa

�� Njësia për punë të përgjithshme

�� Njësia për bashkëpunim me bashkësitë vendore, mbrojtje dhe shpëtim
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Në këtë sektor përpunohen kërkesat e qytetarëve për tokë ndërtimore.

Nga 1 Korriku i vitit 2015 i gjithë komunikimi do të bëhet në mënyrë elektronike, kurse kërkesat mund t’i gjeni në: 

www.gradezno-zemjiste.mk

Në këtë ueb faqe do të gjeni shtatë lloje të kërkesave të cilat mund t’i mbushni në formë elektronike, dhe atë: 

�� Kërkesë për tjetërsimin dhe dhënien me qira të tokës ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë, 
me marrëveshje të drejtpërdrejtë, për nevojat e bashkësive fetare për ndërtimin e objekteve fetare të 
parashikuara me planet urbanistike.

�� Kërkesë për tjetërsimin e tokës ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë, me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë për nevojat e përfaqësive diplomatike konsullore për ndërtimin e objekteve diplomatike 
konsullore. 

��  Kërkesë për tjetërsimin e tokës ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë, me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë për formimin e parcelës ndërtimore të paraparë me plan urbanistik ose me dokumen-
tacion të planit urbanistik, kurse personi ka në pronësi më shumë se 30% të parcelës ndërtimore edhe 
nëse me planin e asaj parcele ndërtimore nuk parashihet ndërtimi i objekteve të interesit publik të 
përcaktuar me ligj. 

�� Kërkesë për tjetërsimin e tokës ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë, me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë të pronarëve të tjerë të objektit ose pjesëve të caktuara të objekteve të ndërtuara me 
dokumentacion ndërtimor teknik dhe të regjistruara në librin publik të patundshmërive që nuk pose-
dojnë akt për ndarjen e të drejtës së shfrytëzimit të tokës ndërtimore.

�� Kërkesë për tjetërsimin e tokës ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë, me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë të pronarëve të tjerë të objektit ose pjesëve të caktuara të objekteve për të cilat është 
miratuar aktvendim në pajtim me Ligjin për veprim me objektet e ndërtuara pa leje, në bazë të të cilit 
janë regjistruar në librin publik të patundshmërive.

�� Kërkesë për tjetërsimin e tokës ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë, me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë në bazë të pronësisë së objekteve dhe pjesëve të caktuara të objektit, të ndërtuara me 
dokumentacion ndërtimor teknik në pajtim me planin urbanistik të tokës ndërtimore, në të cilën kanë 
themeluar të drejtën e qirasë afatgjate dhe kanë paguar qiranë dhe detyrimet e tjera që dalin nga 
 marrëveshja për qira afatgjate, për vitin rrjedhës.

��  Kërkesë për dhënien me qira të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë, me dedikim për 
ndërtimin e objekteve me interes publik të caktuara me ligj.

Shembull se si duket një nga kërkesat e lartëpërmendura që mund t’i gjeni në www.graHYPERLINK 
“http://www.gradezno-zemjiste.mk/”dezno-zemjiste.mk

http://www.gradezno-zemjiste.mk/
file:///C:/_raboten/Soros/VODIC_Opstina%20Struga/Tekstovi/h 
file:///C:/_raboten/Soros/VODIC_Opstina%20Struga/Tekstovi/h 
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SHEMBULL I KËRKESËS

REPUBLIKA E MAQEDONISË
Komuna e Strugës

Ministria për Transport dhe Lidhje

K Ë R K E S Ë
 Për dhënien me qira të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë, me dedikim për 

ndërtimin e objekteve me interes publik të caktuara me ligj
(taksa adminisrative 1800,00 denarë)

  

E parashtruar nga (emri dhe mbriemri), nga (komuna),

 rr.„ “nr. , telefoni për kontakt .

Kërkoj të më jepet për qira afatgjate tokë ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë me dedikim për ndërtimin e objektit me interes publik të caktuar me ligj PK nr. ,

KK , me sipërfaqe prej m2, e cila paraqet parcelë ndërtimore numër .

Kur toka ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë e dedikuar për ndërtimin e objekteve me interes publik jepet me 
qira afatgjate me marrëveshje të drejtpërdrejtë, me kërkesën parashtrohen dëshmitë në vijim:

- Çertifikatë e planit urbanistik ose dokumentacionit të planit urbanistik me parcelë të definuar ndërtimore 
përkatësisht projekt për infrastrukturë me sipërfaqe të përcaktuar për ndërtim,

- elaborat gjeodezik për të dhëna numerike me listën e të dhënave për formimin e parcelës ndërtimore përkatësisht 
të sipërfaqes për ndërtim të përcaktuar me projektin për infrastrukturë,

- aktzotërim për tokën ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë, që deri në ditën e parashtrimit nuk është më 
i vjetër se 30 ditë,

- çertifikatë për pasqyrën historike për regjistrimet e kryera në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive për tokën 
ndërtimore të lëndës, pronësi e Republikës së Maqedonisë për periudhën prej kur është themeluar kadastra e tokës 
në komunën kadastrale, me identifikimin e parcelës kadastrale dhe komunës kadastrale dhe

- dëshmi për regjistrim nëse parashtruesi i kërkesës është person juridik respektivisht fotokopje të letërnjoftimit ose 
të dokumentit të udhëtimit nëse parashtruesi i kërkesës është person fizik.

(2) Pas pranimit të kërkesës me dëshmitë nga paragrafi (1) të këtij neni, komuna, komuna e qytetit të Shkupit dhe qyteti i 
Shkupit, parashtrojnë kërkesë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për dhënien e pëlqimit për lidhjen e marrëveshjes 
për qira afatgjate me marrëveshje të drejtpërdrejtë.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë nuk do të japë pëlqim nga paragrafi (2) i këtij neni, nëse konstaton se për dhënien e 
tokës ndërtimore me qira afatgjate mund të ekzistojë interes nga më shumë subjekte të interesuara dhe e njëjta mund të 
jepet me qira afatgjate me anë të ankandit publik.
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Njësia për protokoll dhe marrëdhënie me publikun

Një nga përgjegjësitë kryesore të kësaj njësie në Komunën e Strugës është që t’u mundësojë qytetarëve qasje 
në informata me karakter publik.

Komuna ka përpiluar një listë të informatave të cilat qytetarët kanë të drejtë ligjore që t’i kërkojnë prej saj 
duke i kategorizuar ato sipas sektorëve.

Lista është paraqitur në vijim:
Në bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik (“Gazeta zyrtare e RM- së” 

nr.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014), Komuna e Strugës përpiloi 

LISTË
të informatave me karakter publik në Komunën e Strugës12

 Informatat me të cilat disponon Komuna e Strugës, të përcaktuara si informata me karakter publik, janë këto: 

Informata për punë të Sektorit për çështje juridike dhe punë të përgjithshme: 
�� Akte të Këshillit të Komunës së Strugës

�� Marrëdhëniet me bashkësitë lokale

�� Informim dhe shërbime për qytetarët 

Informata për punë të Sektorit për çështje financiare:
�� Propozim-buxheti i Komunës së Strugës 

�� Buxheti i Komunës së Strugës 

�� Raporti vjetor për llogarinë përfundimtare të buxhetit të komunës 

�� Vendime lidhur me miratimin e buxhetit 

�� Vendime lidhur me përcaktimin e lartësisë së tatimit të pronës, tatimit të trashëgimisë dhe dhuratave dhe 
tatimit të qarkullimit të patundshmërisë 

�� Taksa komunale 

�� Furnizime publike 

Informata për punë të Sektorit për veprimtari publike
�� Akte të përgjithshme 

�� Aktvendime, Plane dhe Programe nga sfera e arsimit, mbrojtjes sociale, shëndetësisë, sportit dhe të rinjve 
dhe bashkëpunimit me organizatat joqeveritare dhe fondacionet 

Informata për punë të Sektorit për mbështetje të Kryetarit të komunës, organizimit të punës së Këshillit të 
komunës dhe të teknologjisë informatike 

�� Informata për punën e Kryetarit të Komunës së Strugës 

�� Akte të Këshillit të Komunës së Strugës 

�� Vendime, Aktvendim, Konkluzione, Iniciativa, Rekomandime 

�� Programe, Strategji, Qëndrime, Informata 

�� Informata për punën e Komisioneve dhe trupave të veçantë të Këshillit të Komunës së Strugës (propozime, 
konkluzione, mendime, qëndrime)

12 Kjo listë është e disponueshme ne web faqen e Komunës së Strugës në këtë link: 
http://struga.gov.mk/images/dokumente/INFORMATA%20ME%20KARAKTER%20PUBLIK%20AL.pdf

http://struga.gov.mk/images/dokumente/INFORMATA%20ME%20KARAKTER%20PUBLIK%20AL.pdf
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 Informata për punë të Sektorit për turizëm, zhvillim ekonomik lokal dhe bashkëpunim ndërkombëtar 
�� Dokumente strategjike, Akte, Vendime, Aktvendime 

�� Plane dhe Programe nga sfera e zhvillimit ekonomik lokal 

�� Plane dhe Programe nga sfera e turizmit 

�� Plane dhe Programe nga sfera e bashkëpunimit ndërkombëtar 

�� Studime 

�� Raporte

Informata për punë të Sektorit për urbanistikë, veprimtari komunale, komunikacion rrugor dhe mbrojtje të 
mjedisit jetësor 

�� Plani i Përgjithshëm Urbanistik për qytetin e Strugës

�� Plane Detale Urbanistike 

�� Dokumentacione urbanistike për vendet e banuara 

�� Çertifikata të planeve 

�� Iniciativa, Plane dhe Programe për përgatitjen e PDU-ve të reja 

�� Plane dhe Programe nga sfera e veprimtarive komunale 

�� Plane dhe Programe nga sfera e komunikacionit rrugor 

�� Plane dhe Programe nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor

Informata për punë të Sektorit për mbikqyrje inspektuese - Inspektoriati
�� Informata, Qëndrime, Mendime nga sfera e mbikëqyrjes inspektuese 

�� Vendime, Plane, Programe nga sfera e inspektimit ndërtimor 

�� Vendime, Plane, Programe nga sfera e inspektimit komunal 

�� Vendime, Plane, Programe nga sfera e inspektimit tatimor 

�� Vendime, Plane, Programe nga sfera e inspektimit ekologjik 

�� Vendime, Plane, Programe nga sfera e inspektimit të komunikacionit rrugor 

�� Vendime, Plane, Programe nga sfera e inspektimit turistik

Çdo qytetar i cili është i interesuar për ndonjë nga këto dokumente, infromata a të dhëna duhet ta plotësojë 
formularin (figura nr.1) dhe ta dorëzojë atë në sportel. Për këtë lloj kërkese nuk është e paraparë taksë administra-
tive (dmth. arritja deri te këto informata është falas, përveç rasteve kur është fjala për volum të madh të materialit 
të cilin e kërkon qytetari në formë të shkruar, por që janë raste më të rralla)  Varësisht nga përmbajtja e kërkesës 
qytetari informohet lidhur me përgjigjen (qoftë pozitive apo negative) me vendim të nënshkruar nga Kryetari i Ko-
munës në afat prej 15 ditësh.

Kjo njësi çdo vit pëpilon edhe raport për atë se sa kërkesa i janë parashtruar komunës për vitin e caktuar kalen-
darik, sa prej tyre janë pranuar dhe kanë marrë përgjigje, dhe sa prej tyre janë refuzuar.
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Figura nr.1

REPUBLIKA E MAQEDONISË – KOMUNA E STRUGËS

KËRKESË- për qasje në informacionet me karakter publik

 

Sipas nenit 4 dhe nenit 12 nga Ligji për qasje të lirë në informacione me karak-
ter publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.13/2006) nga emëruesi 
kërkoj informacionin  vijues me karakter publik:

  

  

  
(përshkrimi i informacionit që kërkohet)

Forma në të cilën kërkohet informacioni:
а) Vështrim
b) Transkriptë
c) Fotokopje
ç) Të dhëna elektronike
d) Tjetër  
 (me rrethim specifikoni cilën formë dëshironi)

Mënyra e dhënies së informacionit:
а) Përmes postës
b) Përmes telefonit
c) Me faks
ç) Përmes e-mailit
d) Tjetër:  

          (me rrethim specifikoni mënyrën që dëshironi)

Kërkuesi i informacionit:  

  

Përfaqësuesi/i autorizuari i parashtruesit të kërkesës:

  
(emri dhe mbiemri, adresa, telefoni, faksi, e-maili)

Nr. 

 20 

STRUGË

SHESHI 
“NËNË TEREZA” P.N

6330 STRUGË

TEL:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

FAKS:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

Këshillë juridike: Kërkuesi nuk është i obliguar t’i shënojë dhe t’i shpjegojë arsyet e kërkesës, 
por duhet të  specifikojë se bëhet fjalë për kërkesë për qasje në informacion me karakter publik

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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Formulari për parashtrimin e kërkesës

REPUBLIKA E MAQEDONISË -  KOMUNA E STRUGËS

KËRKESË

Nga : 

Adresa: 

Telefoni për kontakt: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Strugë               Parashtruesi i kërkesës

     

  20       

Nr. 

 20 

STRUGË

SHESHI 
“NËNË TEREZA” P.N

6330 STRUGË

TEL:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

FAKS:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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Kërkesë për dhënien e fletëpronësisë

REPUBLIKA E MAQEDONISË – KOMUNA E STRUGËS

KËRKESË- për dhënien e fletëpronësisë
Kërkoj nga administrata e komunës të më japë fletëpronësi

Emri dhe mbiemri / Titulli:

  

NUAQ:   

Njësia kadastrale:   

Komuna kadastrale:   

Numri i parcelës:   

Numri i pronës:   

Fletëpagesë : 180 den./ Buxheti i Komunës së Strugës

Llogaria transakcionale: 10000000063095

Llogaria e pagesës: 840-165-03390

Kodi i të ardhurave: 722316-2

 Parashtruesi i kërkesës    Strugë

        20 

Nr. 

 20 

STRUGË

SHESHI 
“NËNË TEREZA” P.N

6330 STRUGË

TEL:

046 / 781 - 335

046 / 781 - 223

046 / 782 - 015

FAKS:

046 / 781 - 335

E-MAIL:

Kryetari@struga.gov.mk

info@struga.gov.mk

mailto:Kryetari@struga.gov.mk
mailto:info@struga.gov.mk
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