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Pjesa I 
 
 

HYRJE 
 
 
Shënime të përgjithshme 
 
1. Klasifikimi i Llojeve të Ndërtimit (KN) është hartuar duke u bazuar në Klasifikimin Qendror të Produkteve 

(KQP), versioni provizional, publikuar në vitin 1991 nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Sipas KQP 
Divizioni 52, “Ndërtime” ndahet në dy kategori: “Ndërtesa” dhe “Punime inxhinierike”, të cilat janë përdour 
dhe në KN si gupime kyresore. 

 
 KN në të njejën kohë përpiqet të jetë konsistente me rekomandimet e aplikuara në këtë fushë nga 

Organizata e Kombeve të Bashkuara: 
 
 - përkufizimet përsa i përket statistikave të banesave dhe ndërtimit për vendet e rajonit  KEE / të 

OKB-së (1994)1, dhe 
 

 - rekomandimet për regjistrimet e popullsisë dhe banesave të viteve 1990 në rajonin2 KEE. 
 
2. Krahasuar me strukturën e KQP versioni i “Ndërtesave” në Klasifikimin e Llojeve të Ndërtimit (KN) është 

ndarë nivel më të detajuar dhe përfshin një numër të konsiderueshëm treguesish shtesë.  
 
3. KN është hartuar për ti shërbyer qëllimeve të ndryshme si statistikat mbi aktivitetin e ndërtimit, raporte 

ndërtimi, regjistrimet e popullsisë dhe banesave, statistikat e çmimeve mbi punimet në ndërtim dhe 
llogarive kombëtare. Krahas kësaj, KN mund të përdoret për definicionet e ndërtimeve të cilat do të 
nevojiten si informacion kryesor për variabla specifike si (lejet e ndërtimit, prodhimi në ndërtim) referuar 
treguesëve afatshkurtër. Gjithashtu, KN është hartuar për tu përdorur për të gjithë proçesin jetësor të një 
ndërtimi: ndryshimet gjatë përdorimit, rikonstruksionet, shkatërrimi. Së fundmi, KN mund të përdoret si 
klasifikim standart në prokurimin e tenderave të punëve publike të inicuara nga Komisioni. 

 
4. Klasifikimi përdor një sistem dhjetor dhe përfshin: 
 
 2 Seksione (1-shifror) 
 6 Divizione (2-shifror) 
 20 Grupe      (3-shifror) 
 46 Klasa  (4-shifror) 
 
 
5. Ky publikim përbëhet nga tre pjesë: 
 
 Pjesa I Hyrje 
 Pjesa II Struktura 
 Pjesa III Shënime shpjeguese 
 
 
Parimet e Klasifikimit 
 
6. Në këtë klasifikim, ndërtimet ndahen në dy kategori "Ndërtesa" dhe "Punime inxhinierike". Në kuadër të 

këtyre seksioneve KN dallon në rradhë të pare duke u bazuar në projektin teknik dhe përdorimin e veçantë 
të strukturës (p.sh. ndërtesa tregtare, strukturat e rrugëve, sisteme të furnizimit me ujë, tubacione) dhe në 
veçanti për ndërtesat, duke u bazuar në qëllimin kryesor të përdorimit të tyre (rezidenciale, jo-rezidenciale).  

                         
1 Standarte Statistikore dhe Studime, Nr 43, United Nations,  New York, 1994. 
2 Standarte Statistikore dhe Studime, Nr 40, United Nations,  New York, 1987. 
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   Vendi ku do të ndërtohet, pronësia dhe institucioni të cilit janë kritere të parëndësishme për këtë klasifikim 
dhe nuk janë marrë në konsiderate, përjashto ndonjë rast të veçantë.  

7. Punimet inxhinierike janë klasifikuar duke u bazuar në projektet teknike inxhinerike të cilat përcaktojnë 
qëllimin e strukturës së ndërtimit.  

 
Përkufizime 
 
 
8. Ndërtimet janë struktura të lidhura me tokën të bëra me materiale ndërtimi dhe elementë të tjerë të 

nevojshëm për të ndërtimin e tyre. Në këtë kuadër, përgatitja e tokës, mbjellja, etj, për qëllime bujqësore 
nuk klasifikohen si ndërtime. 

 
9. Ndërtesat janë struktura të mbuluara të cilat mund të përdoren të ndara, të ndërtuara për qëllime të 

përhershme, të përshtatshme për mbrojtjen e njerëzve, kafshëve ose objekteve. 
 
 Ndërtesat jo domosdoshmërisht duhet të kenë mure. Eshtë e mjaftueshme që ato të jenë të mbuluara, por 

duhet të ketë një ndarje e cila dallon qëllimin e veçantë të përdorimit të tyre. 
  
 Një ndërtesë e veçuar është çdo lloj ndërtese e cila nuk ështe e ngjitur, nuk kufiozhet me ndonjë strukturë 

tjetër; gjithashtu, në rastet e strukturave të ndërlidhura (p.sh. ndërtesë e lidhur vetëm nga një krah ose 
shtëpi të veçuara pjesë të një ambient të përbashkët), secila njësi e ndarë nga njësitë e tjera nga një mur 
zjarri nga dyshemeja në çati do të konsiderohet si një ndërtesë individuale. 

 
 Për arsye teknike, ndërtesat gjithashtu përfshijnë një ndarje të veçante përdorimi të ndërtimeve 

nëntokësore të cilat mund të shfrytëzohen nga individët dhe janë të përshtatshme për të siguruar mbrojtjen 
e tyre, të kafshëve ose obejkteve. (p.sh. streha nëntokësore, spitale nëntokësore, dyqane nëntokësore, 
garazhe nëntokësore). 

 
 Ndërtesat janë ndarë në ndërtesa rezidenciale dhe në ndërtesa jo-rezidenciale. 
 
10. Ndërtesat rezidenciale janë ndërtime ku të paktën gjysma e sipërfaqes së objektit do të shfrytëzohet për 

qëllime banimi.  Në rast se më pak se gjysma e sipërfaqes së objektit do të shfrytëzohet për qëllime 
banimi; ndërtesa duhet të klasifikohet në kategorinë e ndërtesave jo-rezidenciale duke u bazuar në qëllimin 
e projektit të hartuar. 

 
11. Ndërtesat jo-rezidenciale janë ndërtime ku të paktën gjysma e sipërfaqes së objektit do të shfrytëzohet për 

qëllime të ndryshme nga ato të banimit. Në rast se të paktën gjysma e sipërfaqes së do të shfrytëzohet për 
qëllime banimi, ndërtesa duhet klasifikuar si ndërtesë rezidenciale. 

 
12. Sipërfaqja e shfrytëzueshme gjithsej nuk përfshin: 
 
 - zonat e ndërtimit (zonat ndarëse, kolonat, shtyllat, akset, oxhaqet) 
 - zonat funksionale për përdorimet ndihmëse (zonat e zëna për instalime të ajrit të kondicionuar, 

gjeneratorët) 
 - rrugëkalimet (sipërfaqet e përbashkëta, ashensorët, shkallët lëvizëse) 
 
 Pjesa e sipërfaqes së shfrytëzueshme gjithsej të një ndërtese për qëllime rezidenciale përfshin zonat për 

gatim, dhomat e ndenjes dhe ato të gjumit, bodrumet, dhe dhomat e tjera të përbashkëta të përdorura nga 
pronarët e njësisë së banimit. 

 
13.Punimet inxhinierike janë të gjitha llojet e ndërtimit të cilat nuk klasifkiohen si ndërtesa: hekurudha, rrugë, 

ura, autostrada, pistat e fushës së aviacionit, diga etj. 
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Udhëzime për klasifikimin e ndërtimeve 
 
14.Njësia e cila do të përdoret për klasifikimin, në përgjithësi është ndërtimi individual (ndërtesa, rrugë, 

tubacione etj.). Në raste specifike është e mundur për ta aplikuar atë vetëm si një prone e tërë. 
 
15.Për ndërtimet komplekse të përbëra, për shembull, nga një grup ndërtesash, secila ndërtesë duhet të 

klasifikohet si një njësi e veçante. Në rast se, për shembull, një shkollë përbëhet nga një ndërtesë shkolle 
dhe nga një hostel, ndërtesa e shkollës duhet të klasifikohet te 1263, ndërsa hosteli i përket 1130. 
Megjithatë, siç u përmend më lart, nëse nuk kemi të dhëna të detajuara, kompleksi duhet të klasifikohet te 
1263. 

 
16.Siç u përmend më parë, ndërtimet klasifikohen duke u bazuar tek përdorimini i veçantë i tyre. Ndërtimet e 

përdorura ose projektuara për disa qëllime (psh. Një rezidence e kombinuar, hotel dhe ndërtesë zyrash) 
duhet ti caktohen një klasifikimi të vetëm, duke u bazuar tek përdorimi kryesor i tyre. Përdorimi kryesor 
duhet të përcaktohet si më poshtë: 

 
 - Qëllimet e ndryshme të ndërtimit me sipërfaqen e shfrytëzueshme të veçantë gjithsej të tyre, duhet të 

llogariten, sipas qëllimit/përdorimit të ndarë dhe bazuar në klasifikim. 
 
 - Atëherë ndërtimi klasifikohet sipas metodës “lart-poshtë”: Ndërtimit në fillim i caktohet seksioni 1- shifror 

(ndërtesa ose punime inxhinierike) e cila mbulon pjesën më të madhe të sipërfaqes gjithsej; pastaj, 
duhet ti caktohet seksionit 2-shifror (ndërtesa rezidenciale, ndërtesa jo-rezidenciale, infrastruktura e 
transportit etj.) me pjesën më të madhe në seksion. Në rastin pasardhës duhet ti caktohet grupit 
3-shifror me pjesën më të madhe në divizion. Në fund klasës 4-shifrore me pjesën më të madhe të 
sipërfaqes gjithsej në grup. 

 
17.Ky rregull mund të ilustrohet në bazë të shembullit teorik të mëposhtëm: 
 
Sipërfaqja e shfrytëzueshme gjithsej e një ndërtese ndahet në: 
 
 
Lloji i përdorimit Përqindja e sipërfaqes së 

shfrytëzueshme gjithsej 
KN Klasa 

   
_________________________________________________________________ 
 
Banesë me 4 kate   30 %   1122 
 
Zyra të njësive kredituese  10 %   1220 
 
Farmaci dhe dyqane   20 %   1230 
 
Librari     30 %   1262 
 
Institucione të kujdesit shëndetësor 10 %   1264 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Në këto raste ndërtesa klasifikohet si më poshtë : 
 
- në divizionin 2-shifror 12 "Ndërtesat jo-rezidenciale " sepse kjo mbulon përqindjen më të madhe (70%) 
 
- në grupin 3-shifror 126 "Ndërtesat për argëtim publik, edukim ose spitale dhe institucione të kujdesit 

shëndetësor " sepse kjo mbulon përqindjen më të madhe (40%) në divizionin 12 
 
- së fundmi në klasën 4-shifrore 1262 "Muzeume dhe librari" sepse kjo mbulon përqindjen më të madhe (30 

%) në njësinë e grupit 126. 

  



 

 Klasifikimi i Llojeve të Ndërtimit  
 _______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

4 

 

Pjesa II 
 
 

STRUKTURA 

 
 
1 NDËRTESA KQP referencë 

      

 11 Ndërtesa rezidenciale (ndërtesa banimi)  
      

  111  Banesa me një kat  

   1110 Banesa me një kat   52 111.p1 

      

  112  Banesa me dy ose më shumë kate  

   1121 Banesa me dy kate   52 111.p2 

   1122 Banesa me tre ose më shumë kate   52 119.p1 

      

  113  Rezidenca për komunitetet  

   1130 Rezidenca për komunitetet   52 119.p2 

      

 12 Ndërtesa jo-rezidenciale  
      

  121  Hotele dhe ndërtesa të ngjashme   

   1211 Ndërtesa per hotele    52 124.p1 

   1212 Ndërtesa të tjera për akomodim afatshkurtër    52 124.p2 

      

  122  Ndërtesa për zyra   

   1220 Ndërtesa për zyra    52 122.p1 

      

  123  Ndërtesa për tregti me shumicë e pakicë   

   1230 Ndërtesa për tregti me shumicë e pakicë    52 122.p2 

      

  124  Ndërtesa trafiku dhe komunikacioni  

   1241  Ndërtesa komunikacioni, stacione, terminale dhe ndërtesa të lidhura    52 122.p3 

   1242 Ndërtesa për garazhe    52 122.p4 

      

  125  Ndërtesa industriale dhe depo  

   1251 Ndërtesa industriale    52 121.p1 

   1252 Depozita, kapanone dhe depo   52 121.p2 

      

  126  Argëtim publik, edukim, spitale ose institucione të tjera kujdesi  

   1261 Ndërtesa për argëtim publik   52 123 

   1262 Muzeume dhe librari   52 125.p1 

   1263 Shkolla, universitete dhe ndërtesa kërkimore   52 125.p2 

   1264 Spitale ose ndërtesa për institucione kujdesi   52 126 

   1265 Salla Sporti   52 279.p1 

      

  127  Ndërtesa të tjera jo-rezidenciale  

   1271 Ndërtesa bujqësore (ferma) jo rezidenciale   52 129.p1 

   1272  Ndërtesa të përdorura si vende të shenjta dhe për aktivitete fetare   52 129.p2 

   1273 Monumente historike ose të mbrojtura   52 129.p3 

   1274  Ndërtesa të tjera të pa klasifikuara    52 129.p4 
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2 PUNIME INXHINIERIKE KQP referencë 

      

 21 Infrastruktura e transportit  
      

  211  Autostrada, rrugë urbane dhe interurbane  

   2111  Autostrada   52 211.p1 

   2112 Rrugë urbane dhe interurbane   52 211.p2 

      

  212  Hekurudha  

   2121  Hekurudha të distancave të gjata   52 212.p1 

   2122 Hekurudha urbane   52 212.p2 

      

  213  Pistat e fushës së aviacionit  

   2130  Pistat e fushës së aviacionit   52 213 

      

  214  Ura, mbikalime të larta, tunele dhe metro  

   2141 Ura dhe mbikalime të larta   52 221 + 52 222 

   2142  Tunele dhe metro   52 223 + 52 224 

      

  215  Porte, kanale të lundrueshme, diga dhe sisteme të tjera të furnizimit 
me ujë 

 

   2151 Porte dhe kanale të lundrueshëm   52 232 

   2152 Diga   52 233 

   2153 Ujësjellësa, sisteme furnizimi me ujë për ujitje dhe kultivim   52 231 + 52 234 

      

 22 Linja tubacionesh, telekomunikacioni dhe elektrike  
      

  221  Tubacione të linjave të gjata, telekomunikacioni dhe elektrike  

   2211 Tubacione gazi dhe vaji të linjave të gjata    52 241.p2 

   2212 Tubacione uji të linjave të gjata    52 241.p1 

   2213 Tubacione telekomunikacioni të linjave të gjata    52 242 

   2214 Tubacione elektrike të linjave të gjata   52 243 

      

  222  Tubacione dhe kabuj vendorë  

   2221 Linja vendore të furnizimit me gaz   52 250.p1 

   2222 Linja vendore të furnizimit me ujë   52 250.p2 

   2223 Linja vendore të ujërave të zeza   52 250.p3 

   2224 Linja vendore elektrike dhe kabuj telekomunikacioni   52 250.p4 

      

 23 Ndërtime komplekse në kantieret industriale  
      

  230  Ndërtime komplekse në kantieret industriale  

   2301 Punime ndërtimi për gërmime dhe nxjerrje   52 261 

   2302 Ndërtime në centralet elektrike   52 262 

   2303 Ndërtime në fabrikat kimike   52 263 

   2304 Fabrika të industrisë së rendë, të pa kalsifikuara në vend tjetër   52 269 

      

 24  Punime të tjera inxhinierike  
      

  241  Ndërtime sporti dhe rekreacioni  

   2411 Terrene sportive   52 271 

   2412 Ndërtime të tjera sportive dhe rekreacioni   52 279.p2 

      

  242   Punime të tjera inxhinierike të pa klasifikiuara në vend tjetër  

   2420 Punime të tjera inxhinierike të pa klasifikuara në vend tjetër   52 290 
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Pjesa III 
 
 

Shënime shpjeguese 
 
 
 
1     NDËRTESA 

     
 11    Ndërtesa rezidenciale (ndërtesa banimi) 
     
  111 1110 Ndërtesa banimi me një kat 
    Kjo klasë përfshin : 

    - Shtëpitë e veçuara një katëshe si: Vilat, shtëpitë e drurit, shtëpitë në pyje, në ferma, në 
fshat, shtëpitë verore dhe ato të pushimit,etj. 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - Shtëpitë e veçuara në ambient të përbashkët, ku secila banesë ka çatinë e saj dhe një 
hyrje direkte nga sipërfaqja e tokës 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - ndërtesat jo rezidenciale fermere 1271 

     
 

  112  Ndërtesa banimi me dy ose më shumë kate 
     
   1121 Ndërtesa banimi me dy kate 
    Kjo klasë përfshin : 

    - shtëpitë e veçuara ose gjysëm të veçuara me dy kate  

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - shtëpitë e veçuara ose shtëpitë e veçuara në ambient të përbashkët, ku secila banesë 
ka çatinë e saj dhe një hyrje direkte nga sipërfaqja e tokës 1110 

     
   1122 Ndërtesa banimi me tre ose më shumë kate 
     Kjo klasë përfshin : 

    - ndërtesa të tjera rezidenciale si pallate , blloqe pallatesh, apartamente banimi me tre 
ose më shumë kate 

    Kjo klasë përfshin : 

    - rezidencat për komunitetet 1130 
    - hotelet 1211 
    - hotstelet për të rinj, kampet e pushimit dhe shtëpitë verore 1212 

     
 

  113 1130 Rezidencat për komunitetet 
    Kjo klasë përfshin : 

    - Ndërtesat rezidenciale për komunitetet, ku përfshihen rezidencat dhe qendrat e 
shërbimit për fëmije, studentë dhe grupe të tjera sociale, azilet, hostelet për punonjësit, 
hostelet për të pa strehët, jetimoret, etj. 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - spitalet dhe klinikat 1264 
    - ndërtesa institucionale me shërbim mjekësor 1264 
    - burgjet, kazermat 1274 

     
 

  



 

 Klasifikimi i Llojeve të Ndërtimit  
 _______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

7 

 12   Ndërtesa jo-rezidenciale 
     
  121  Hotele dhe ndërtesa të ngjashme 
     
   1211  Hotele  
    Kjo klasë përfshin : 

    - hotele, motele, pensione dhe ndërtesa të tjera të ngjashme, me ose pa restorant 

    Kjo klase gjithashtu përfshin : 

    - restorantet dhe baret 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - restorantet në ndërtesa apartamentesh 1122 
    - hostelet për të rinj, strehët malore, kampet e pushimit 1212 
    - restorantet ne qëndrat tregtare 1230 

     
 
   1212 Ndërtesa të tjera akomodimi afatshkurër 
    Kjo klasë përfshin : 

    - hostelet për të rinj, strehët malore, kampet e pushimit për fëmije ose familje, shtëpi të 
tjera pushimi të paklasifikuara në vend tjetër 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - hotelet dhe ndërtesa të ngjashme 1211 
    - parqet për argëtim në kohën e lirë 2412 

     
 

  122 1220 Ndërtesa për zyra 
    Kjo klasë përfshin : 

    - Ndërtesa të përdorura si vende biznesi, për qëllime administrative, banka, zyra postare, 
zyra bashkiake, zyra qeveritare, etj. 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - salla konferencash dhe kongresesh, salla gjygjësore, godina parlamentare 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - zyra në ndërtesa të përdorura më së shumti për qëllime të tjera 

     
 

  123 1230 Ndërtesa tregtie me shumicë dhe pakicë 
    Kjo klasë përfshin : 

    - Qëndrat tregtare, dyqanet, butiqet, marketet në ambiente të brendshme, sallat e 
përdorura për panaire, ekspozita, ankande, stacionet e shërbimit, etj.  

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - dyqanet në ndërtesa të përdorura më së shumti për qëllime të tjera 

     
 

  124  Ndërtesa trafiku dhe komunikacioni 
     
   1241 Ndërtesa komunikacioni, stacione, terminale dhe ndërtesa të lidhura 
    Kjo klasë përfshin : 

    - ndërtime dhe instalime të aeroporteve civile dhe ushtarake, stacione hekurudhore, 
stacione autobuzi dhe porte për ankorim, stacione makinash elektrike dhe teleferiku 

    - ndërtesa radioje dhe televizioni, ndërtesat me antena për sinjal telefonik, qendra 
telekomunikacioni, etj. 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin :  

    - hangarët e aeroplanëve, godina të kontrollit hekurudhor, etj.  
    - kabinat e telefonit 
    - kullat e ndriçimit 
    - kullat e kontrollit të trafikut ajror 
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    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - stacione shërbimi 1230 
    - depozita rezervimi, kapanone dhe depo 1252 
    - linjat hekurudhore 212 
    - pistat e avionëve 2130 
    - linja dhe antena telekomunikacioni 2213, 2224 
    - terminale të hidrokarbureve 2303 

     
   1242 Ndërtesa për garazhe 
    Kjo klasë përfshin : 

    - garazhe (tokësore dhe nën tokësore) dhe parkime të mbuluara të automjeteve 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - parkingje dhe strehë për biçikleta 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - Vendparkime automjetesh në ndërtesa të përdorura më së shumti për qëllime të tjera 
    - stacione shërbimi 1230 

     
 

  125  Ndërtesa industriale dhe depo 
     
   1251 Ndërtesa industriale 
    Kjo klasë përfshin : 

    - ndërtesa të mbuluara të përdorura për prodhim industrial, fabrika, thertore, kantina, 
fabrika prodhimi automjetesh, etj. 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - depozita rezervimi, kapanone, depo 1252 
    - ndërtesa jo rezidenciale fermash 1271 
    - instalime komplekse industriale (nënstacione energjie, rafineri, etj.) të cilat nuk kanë 

karakteristikat e një ndërtese 230 

     
   1252 Depozita, kapanone dhe depo 
    Kjo klasë përfshin : 

    - depozita dhe çisterna 

    - depozita per vaj dhe gas 

    - kapanone për drithëra, çimento ose grumpime të tjera të thata 

    - frigorifera dhe depo të tjera të specializuara 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - zona magazinimi 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - kapanone bujqësore dhe ndërtesa magazinimi për produkte bujqësore 1271 
    - çisterna të mëdha uji për furnizim 2222 
    - terminale hidrokarboni 2303 

     
 

  126  Argëtim publik, edukim, spitale ose institucione të tjera kujdesi 
     
   1261 Ndërtesa argëtimi publik 
    Kjo klasë përfshin : 

    - kinematë, sallat e koncerteve, salla operash, teatro, etj. 

    - salla mbledhjesh dhe salla multifunksionale të përdorura më së shumti për argëtim 
publik 

    - kazinotë, cirqet, salla muzike, salla kërcimi dhe diskoteka, etj. 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - muzeumet, galeritë e artit 1262 
    - salla sporti 1265 
    - parqet për argëtim në kohën e lirë 2412 
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   1262 Muzeume dhe librari 
    Kjo klasë përfshin : 

    - muzeume, galeritë e artit, libraritë dhe qendrat kërkimore 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - ndërtesat e arkivave 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - monumentet historike 1273 

     
   1263 Shkolla, universitete dhe ndërtesa të përdorura për qëllime kërkimore 
    Kjo klasë përfshin : 

    - ndërtesa të përdorura për edukim parashkollor, tetëvjeçar dhe të mesëm (shkolla 
infermierie, shkolla teknike,shkolla gjuhe, kolegje, të gjitha nivelet e shkollimit, etj.  

    - ndërtesa të përdorura për arsim të lartë dhe qëllime kërkimore; laboratorë kërkimesh 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - shkolla speciale për fëmije me aftësi të kufizuara 
    - kolegje të tjera edukimi 
    - stacione të parashikimit të motit, kulla vëzhgimi 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - konviktet shkollore 1130 
    - hostelet për studentë 1130 
    - libraritë 1262 
    - spitalet universitare 1264 

     
   1264 Spitale ose ndërtesa të tjera kujdesi 
    Kjo klasë përfshin : 

    - institucione të cilat ofrjonë shërbim mjeksor për persona të sëmurë ose të plagosur 

    - sanatoriume, spitale të qendrimit afatgjatë, spitale psikiatrike, dispençeritë, 
maternietete, etj. 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - spitale universitare, spitale burgjesh ose të forcave të armatosura 
    - ndërtesa të përdorura për kurim termal, terapi me ujë deti, funksione rehabilitimi, 

transfuzion gjaku, mbledhje të qumështit të gjirit, trajtim veterinarie, etj. 
    - ndërtesa institucionale me shërbime rezidenciale, infermierie ose kujdesi mjeksor për të 

moshuarit, njerëzit me aftësi të kufizuara, etj. 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - rezidencat ose banesat me asistencë sociale për të moshuarit ose njerëzit me aftësi të 
kufizuara, etj. 1130 

     
   1265 Sallat e sportit 
    Kjo klasë përfshin : 

    - ndërtesa të përdorura për sporte në salla të mbyllura (basketboll dhe fusha tenisi, 
pishina, salla gjimnastike, pista skish, fusha të hokejit në akull etj.) të cilat mundësojnë 
lehtësira për spektatorët (vende për tu ulur) dhe për pjesëmarrësit (dushe dhe dhoma 
zhveshje, etj.) 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    -  salla multifunksionale të cilat përdoren kryesisht me qëllim argëtimin publik 1261 
    - terrene sportive të përdorura për sporte ajrore, fusha të hapura tenisi, pishina të pa 

mbuluara, etj. 2411 

  



 

 Klasifikimi i Llojeve të Ndërtimit  
 _______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

10 

     
 

  127  Ndërtesa të tjera jo-rezidenciale 
     
   1271 Ndërtesa bujqësore jo-rezidenciale 
    Kjo klasë përfshin : 

    - ndërtesa fermash dhe ndërtesa magazinimi të përdorura për bujqësi, stalla lopësh, 
ahure, stalla derrash, vathë kopeshë, kolibe, kotece industriale, hambarë, hangare dhe 
ndërtesa bujqësore, qilaret, qilare verërash, serat, kapanone bujqësore, etj. 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - kopshtet botanike dhe zoologjike 2412 

     
   1272 Ndërtesa të përdorura si vende të shenjta dhe për aktivitete fetare 
    Kjo klasë përfshin: 

    - kishat, teqetë, xhamitë, sinagogat, etj. 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - varrezat, sallonet e homazheve, krematioriumet 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - ndërtesat fetare të përdorura si muze 1262 
    - monumentet historike, etj. 1273 

     
   1273 Monumente historike ose të mbrojtura 
    Kjo klasë përfshin : 

    - monumentet historike ose të mbrojtura, të çdo lloji, të cilat nuk përdoren për qëllime të 
tjera 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - rrënojat e mbrojtura, gërmimet arkeologjike dhe faqet prehistorike 
    - statujat dhe përkujtimoret, ndërtimet artistike ose dekorative 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    -  muzeumet 1262 
    -  ndërtesat fetare 1272 

     
   1274 Ndërtesa të tjera të pa klasifikuara në vend tjetër 
    Kjo klasë përfshin: 

    - qendrat e riedukimit, burgjet dhe qendrat e paraburgimit, kazermat për forcat e 
armatosura, godina shërbimi policie dhe zjarrfikseje 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - struktura si stacionet e autobuzave, tualetet publike, lavanderitë, etj. 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - kabinat telefonike 1241 
    - spitalet e qendrave të riedukimit, burgjeve dhe forcave të armatosura 1264 
    - punimet inxhinierike ushtarake 2420 

  



 

 Klasifikimi i Llojeve të Ndërtimit  
 _______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

11 

     
 
 
 

2    PUNIME INXHINIERIKE 

 
 

    

 21   Infrastruktura e Transportit 
     
  211  Autostrada, rrugë urbane dhe interurbane 
     
   2111 Autostrada 
    Kjo klasë përfshin : 

    - autostrada dhe rrugë për distanca të gjata trafiku, përfshi rrethrrotullimet dhe mbikalimet 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - instalimet për ndriçim, sinjalistikë, siguri rrugore dhe parkingje  

    Kjo klasë nuk përfshin: 

    - stacionet e shërbimit në autostrada,(autogrillat) 1230 
    - urat dhe autostradat në nivel të lartë 2141 
    - tunelet dhe metrotë 2142 

     
   2112 Rrugë urbane dhe interurbane 
    Kjo klasë përfshin : 

    - rrugët në brendësi të qyteteve dhe fshatrave, rrugët nëpër pyje (parkingjet e hapura, 
mbikalimet, degëzimet, rrethrrotullimet etj) rrugët, sheshet, rrugicat, korsitë, rrugët e pa 
shtruara, rrugë lidhëse, rrugë fermash , trotuare, korsi biçikletash, etj. 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - instalimet për ndriçim, sinjalistikë, siguri rrugore dhe parkingje 

     
 

  212   Linjat hekurudhuore 
     
   2121 Hekurudhat e distancave të gjata 
    Kjo klasë përfshin : 

    - linjat kryesore hekurudhore, binarët, kalimet e trenave, linjat e ndarjeve të trenave,etj. 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    -  instalimet për ndriçim, sinjalistikë, siguri dhe elektrifikim 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - stacionet hekurudhore 1241 
    - urat hekurudhore 2141 
    - tunelet hekurudhore 2142 

     
   2122 Hekurudha urbane 
    Kjo klasë përfshin : 

    - hekurudhat metropolitane, nëntokësore; linjat hekurudhore të varura ose në lartësi të 
mëdha; linjat urbane, të ndara nga llojet e tjera të trafikut, tramvajet,etj. 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - instalimet për ndriçim, sinjalistikë, siguri dhe elektrifikim 

     
 

  213  2130  Pistat e fushës së aviacionit 
    Kjo klasë përfshin : 

    - pista për ulje- ngritje 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - instalimet për ndriçim, sinjalistikë dhe siguri 
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  214  Ura, mbikalime të larta, tunele dhe metro  
     
   2141 Ura dhe mbikalime të larta 
    Kjo klasë përfshin : 

    - rrugë ose ura hekurudhore prej metali, betoni ose materiale të tjera, përfshi strukturat 
për mbikalime të larta 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin: 

    - instalimet për ndriçim, sinjalistikë dhe siguri 
- ura të lëvizshme, rruga-urat, urat në ferma e pyje dhe urat për këmbësorë 

     
   2142 Tunele dhe metro 
    Kjo klasë përfshin : 

    - autostradat, rrugë dhe tunele hekurudhore, metrotë 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin 
    - instalimet për ndriçim, sinjalistikë dhe siguri 

     
 

  215   Porte, kanale të lundrueshëm, diga dhe sisteme të tjera të furnizimit me ujë 
     
   2151 Porte dhe kanale të lundrueshëm 
    Kjo klasë përfshin: 

    - porte detare ose lumenjsh ( mole, vende për të ankoruar mjetin,etj.) 

    - kanale të lundrueshëm 

    - punime në lumenj dhe ndërtimet e kanaleve ( ura kanalesh dhe tunele), skela dhe 
argjinatura 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - porte ushtarake 
    - kantieret detare 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    -  faret 1241 
     - digat dhe ndërtime të tjera ujë mbajtëse 2152 
    - terminalet bregdetare dhe lumore të hidrokarbureve 2303 
    - marinat e mjeteve të vogla lundruese 2412 

     
   2152  Diga 
    Kjo klasë përfshin : 

    - digat dhe ndërtime të tjera ujë mbajtëse të ngjashme për çfarë do lloj qëllimi: 
hidro-elektrike, ujitje, rregullim rrjedhash, parandalime përmbytjesh 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - pritat, struktura mbrojteje të brigjeve 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - stacione të energjisë hidro-elektrike 2302 

     
   2153 Ujësjellësa, sisteme furnizimi me ujë për ujitje dhe kultivim 
    Kjo klasë përfshin : 

    - kanalet ujitëse dhe ndërtime të tjera të furnizimit me ujë për qëllime te kultivimit të tokës  

    - ujësjellësat 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - punimet për vepra kulluese dhe kanalet kulluese 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - ujësjellësat si monumente historike 1273 
    - diga 2152 
    - tubacionet e ujit 2212, 2222 
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 22   Linja tubacionesh, telekomunikacioni dhe elektrike 
     
  221  Tubacione të linjave të gjata, telekomunikacioni dhe elektrike 
     
   2211 Tubacionet e linjave të gjata të gazit dhe ujit  
    Kjo klasë përfshin : 

    - linja të gjata me rrugë tokësore, nëntokësore ose tubacione nënujore për transportimin 
e naftës dhe nënprodukteve te saj dhe gazit  

    - linja të gjata me rrugë tokësore, nëntokësore ose tubacione nënujore për produkte 
kimike dhe të tjera 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - stacionet e pompimit 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - tubacionet e ujit 2212, 2222 
    - linjat urbane të furnizimit me gaz 2221 

    - terminalet e hidrokarbureve 2303 

     
   2212 Tubacione uji të linjave të gjata 
    Kjo klasë përfshin: 

    - linja të gjata me rrugë tokësore, nëntokësore ose tubacione nënujore për transportimin 
e ujit 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - stacionet ujëmbledhëse, filtruese dhe pompuese 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - kanalet kulluese dhe ujësjellësat 2153 
    - tubacionet vendore për furnizimin me ujë 2222 

     
   2213 Linja telekomunikacioni të distancave të gjata 
    Kjo klasë përfshin : 

    - linja të gjata me rrugë tokësore, nëntokësore ose linja nënujore telekomunikacioni, 
sisteme transmetimi, rrjete radioje ose televizioni, kulla transmetimi, infrastrukture 
komunikimi të radiove,etj. 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - linjat elektrike 2214 
    - rrjetet urbane të telekomunikacionit 2224 

     
   2214 Linja elektrike të distancave të gjata 
    Kjo klasë përfshin : 

    - linja të gjata me rrugë tokësore ose linja nëntokësore të shpërndarjes elektrike të 
tensionit të mesëm ose të lartë 

    Kjo klasë përfshin : 

    - stacione, nënstacione dhe shtylla transmetimi 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - instalimet për ndrçimin e rrugëve 2111, 2112 
    - linjat urbane të shpërndarjes së fuqisë elektrike dhe instalimet ndihmuese 2224 

     
 

  222  Tubacione dhe kabuj vendorë 
     
   2221 Linjat vendore të furnizimit me gaz 
    Kjo klasë përfshin : 

    - tubacionet vendore tokësore ose nëntokësore për transportimin e gazit 

     
   2222 Linjat vendore të furnizimit me ujë 
    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - tubacionet vendore për transportimin e ujit të nxehtë, avullit ose ajrit të kompresuar 
    - kullat e ujit, puset, tubacione uji të veçanta,etj. 
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    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - sistemet e ujitjes 2153 
    - sisteme të pastrimit të ujit 2223 

     
   2223 Tubacione vendore të ujërave të zeza 
    Kjo klasë përfshin : 

    - rrjetet e kanalizimit dhe kolektorët e ujërave të zeza 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - impiante të trajtimit të ujërave të zeza 

     
   2224 Kabujt vendorë të elektricitetit dhe telekomunikacionit 
    Kjo klasë përfshin : 

    - kabuj vendorë të elektricitetit dhe të telekomunikacionit (tokësore ose nëntokësore) dhe 
sisteme ndihmuese (stacionet dhe nënstacionet, shtyllat telegrafike, etj.) 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - kabuj të televizioneve vendore dhe antenat e përbashkëta 

     
 

 23 230  Ndërtime komplekse në kantieret industriale 
    Ky seksion përfshin ndërtimet komplekse industriale (stacione të prodhimit të energjisë, 

rafineritë, etj.) të cilat nuk kanë karakteristikat e një ndërtese 
     
   2301 Punime ndërtimi për gërmime dhe nxjerrje 
    Kjo klasë përfshin: 

    - punime dhe ndërtime në miniera, nxjerrjen e hidrokarbureve, guroret, shfrytëzimin e 
gropave të zhavorrit, etj.  

     - punimje suvaje, çementoje, tullash, tjegullash, etj. 

     
   2302 Punime në centralet elektrike 
    Kjo klasë përfshin : 

    - stacione të energjise termike ose hidraulike dhe pajisjet për gjenerimin e energjise 
elektrike, p.sh. stacione qymyrguri, stacione të fuqisë nukleare, stacione të energjisë së 
erës 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - impiante për trajtimin dhe përpunimin e materialeve nukelare 

    - furrat të mbeturinave 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - digat 2152 
    - linjat elektrike, përfshi stacionet dhe nënstacionet 2214 

     
   2303 Fabrikat kimike 
    Kjo klasë përfshin : 

    - punimet me përbërje kimike, fabrikat ose rafineritë petrokimike 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - terminalet e hidrokarbureve 
    - fabrika të produkteve me përmbajtje të lartë karboni, uzina gazi 

     
   2304 Fabrikat e industrisë së rëndë, të pa klasfikuara në vend tjetër 
    Kjo klasë përfshin : 

    - punimet e industrisë së rëndë si furrat e shkrirjes, fabrika metalore, uzina shkrirje 
metalore, etj. 
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 24   Punime të tjera inxhinierike 
     
  241   Ndërtime sporti dhe rekreacioni 
     
   2411  Terrenet sportive 
    Kjo klasë përfshin : 

    - terrenet për sporte të luajtura më së shumti në ambiente të hapura si futbolli, bejsbolli, 
regbija, sportet detare, pistat për gara me makina, biçikleta dhe kuaj 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - salla sportive per sporte të luajtuara në ambiente të brendshme 1265 
    - kende lojrash, parqet për argëtim në kohën e lirë 2412 
    - kurse golfi 2412 
    - instalime portuale për marinën 2412 

     
   2412 Ndërtime të tjera sportive dhe rekreacioni 
    Kjo klasë përfshin : 

    - parqet për argëtim në kohën e lirë dhe ndërtime të tjera në ajër të hapur përfshi (pistat e 
skive, teleferikët etj.), fusha golfi, qendra hipizmi, instalime në porte të cilat do të 
përdoren kryesisht për sporte ujore, pajisje për plazhe. 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin : 

    - kopshtet dhe parqet publike, kopshtet botanike dhe zoologjike 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - strehët malore 1212 
    - stacione makinash elektrike dhe teleferiku 1241 
    - ndërtesa pë argëtim publik 1261 
    - ndërtesa të kopshteve zoologjike dhe botanike 1261 
    - sallone sporti1265 

     
 

  242 2420  Punime të tjera inxhinierike të pa klasifikuara në vend tjetër 
    Kjo klasë përfshin : 

    - punime inxhinierike ushtarke, p.sh. fortesa, bunkeret, poligone qitjeje, qendrat e 
testimeve ushtarake, etj. 

    - punime të tjera inxhinierike të pa klasifikuara në vend tjetër, përfshirë qendrat për 
lëshime hapsinore 

    Kjo klasë gjithashtu përfshin: 

    - ndërtime industriale ose urbane të braktisura 

    - depozita të mbeturinave 

    Kjo klasë nuk përfshin : 

    - ndërtesa aeroportuale 1241 
    - kazermat 1274 
    - portet ushtarake 2151 

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------- 


