
 

Adresa: Agjencia Kadastrale e Kosovës, Rr. Çlirimi nr. 25,  10 000 Prishtinë 
Tel: + 383(0) 38 512-353 

 

Formulari nr. 3 

 

KËRKESË  
 

Komuna  ______________________        Zona Kadastrale _____________________ 

 
Njësia/t Kadastrale  ________________________________________________________________________________ 
(Parcela, Ndërtesa, Pjese e ndërtesës) 

 

 

1. Të dhënat për parashtruesin e kërkesës 

Emri: Mbiemri: 

 
Emri i prindit: 

 

Numri personal: 

 

 

Adresa:  

 

Nr. Tel: 

 

2. Parashtruesi i kërkesës:  Pronar   Shfrytëzues   Përfaqësues i Autorizuar 

 

3. Me këtë kërkoj nga Agjencia  Kadastrale e Kosovës që në Regjistrin e Paluajtshmërive të bëjë: 

1  Bartjen e pronësisë 

2  Regjistrimin e pronësisë: a)  parcelë   b)  ndertese,    c)  pjese e 

nderteses 

3  Regjistrimin e ndarjes së a)  parcelës b)  Nderrteses c)  pjeses se 

nderteses  

4  Regjistrimin e bashkimit: a)  parcelë  b)  Nderrtese   c)  pjese e 

nderteses 

5  Korigjimi i regjistrimit të paluajtshmërisë  

6  Regjistrimin e pronës me  hipotekë  

 7   Regjistrimin e pronës me servitutit  

 8   Regjistrimin i ankesës  

 9   E drejta e shfrytëzimit  

10  Regjistrimi i tatimit mbi pronën  

11  Qirambajtja  

12   Shërbime tjera:  

 

 

 

4. Lista e dokumenteve të nevojshme sipas llojit të kërkese: 

1  Për identitetin e Parashtruesit të kërkesës, (fotokopjen e letërnjoftimit) 

2  Për identitetin e përfaqësuesit ligjor apo me prokurë (autorizimin) 

3  Për personin juridik: dëshmitë nga libri i regjistrimit të personit juridik apo biznesit 

4  Për identifikimin e paluajtshmërisë: Fletën poseduese dhe kopjen e planit  

5  Për korrigjim të të dhënave për pronar: a)  Vendim Gjyqësor: b)  Dokument nga Zyra e Gjendjes Civile, c)  Deklaratë nën betim, c)  Aktin juridik të 

regjistrimit të të drejtave 

5  Për korrigjim të të dhënave për njësit kadastrale: a)  Kopje plani, b)  Certifikat pronësie, b)  Formulari për korrigjim të sipërfaqës, c)  Aktin juridik të 

regjistrimit të të drejtave 

6  Per regjistrim te ndarjes dhe bashkimit te njesive kadastrale, te dorezihet edhe elaborati gjeodezik i punuar nga gjeodeti i licencuar 

 

 
 
 

 
 
  
 

        
Republika e Kosovës 

Republika Kosova-Republic of Kosova 
Qeveria –Vlada-Government 

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Sredine, Prostornog Planiranja i 

Infrastrukture / Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure 
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS/ KATASTARSKA AGECIA KOSOVA/ KOSOVA CADASTRAL AGENCY 



 

Adresa: Agjencia Kadastrale e Kosovës, Rr. Çlirimi nr. 25,  10 000 Prishtinë 
Tel: + 383(0) 38 512-353 

 
5. Dëshmitë mbi të drejtën e pronës: 

1  Vendim të plotëfuqishëm të gjykatës 

2  Vendim të organit administrativ shtetror 

3  Kontratës për bartjen  e së drejtës së pronës së paluajtshme të vërtetuar nga organi kompetent 

4  Vendimit apo kontratës për privatizim të lëshuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit 

5  Vendimit të Komisionit për rindërtim 

6  Vendimit të Komisionit për rregullim të tokave 

7  Dokument tjetër që me ligje të veçanta parashihet regjistrimi i të drejtave pronësore 

 
 

    

Nënshkrimi:                                                                                                                                                                         Data 

______________                                                                                                                                                    ___________       


