
 

 

 

 

 

 

Drejtoria e Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë e Komunës së Ferizajt; 

 
Është përgjegjëse për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale, rrjetin referues homogjen, 
rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale, modelin e sistemit informativ për tokën dhe 
pronën e komunës së Ferizajt. 

 

Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e 

Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë është e organizuar në këto sektorë: 
1. Sektori i Kadastrit; 
2. Sektori i Gjeodezisë. 
3. Sektori i Pronës. 
  
 
` 

PLANI I PUNËS PËR VITIN 2022 
 
 
 
 

1. Sektori i Kadastrit gjatë vitit kalendarik 2022 planifikon ti implementoj këto çështje; 
 

- Regjistron  pronën e paluajtshme dhe tokën komunale; 

 

- Zhvillon  procedurën e regjistrimit, në përputhje me ligjet, sipas detyrës zyrtare dhe kërkesave të 
palëve; 

  

- Korrigjon regjistrin (RDPP) sipas procedurave dhe dispozitave ligjore në fuqi; 

 

- Azhurnon e regjistrin e pronën, në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga 
dokumentacioni arkivor si dhe regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga terreni; 

 

- Zbaton procedurat rreth transaksioneve të pronës publike në RDPP; 

 

- Shqyrton dhe zhvillon procedurat administrative për rikthimin e paluajtshmërisë ish-pronarit, 
evidenton dhe shlyen masat e përkohshme sipas aktvendimit të gjykatës kompetente; 

 

- Udhëheq me kadastrën etazhore  të banesave, ndërtesave, si dhe ngastrat kadastrale në të cilat janë të 

ndërtuara banesat;  

REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO 

KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ 



 

- Regjistron dhe çregjistron hipotekat; 

 

- Merr vendime mbi regjistrimin e servituteve, barrën tatimore, ngastrat e tatimit në pronë dhe shënimet 

lidhur me dorëzanitë; 
 

- Lëshon  certifikata për patundshmëri, sipas kërkesave; 

 

- Mirëmban, korrigjon dhe harmonizon  evidencat e vendbanimeve, fshatrave, shesheve, rrugëve dhe 

numrat e objekteve dhe ndërtesave; 
 

- Nxjerr vendime për miratim ose refuzim të kërkesave; 

 

- Nxjerr vendime për plotësimin e kërkesave të pakompletuara; 

 
- Përmirësimi i transferimit të tokës, menaxhimi i tokës shtetërore dhe efikasiteti në tatimin e tokave; 

 

- Kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së 

Drejtorisë. 

 

 

2. Sektori i Gjeodezisë gjatë vitit kalendarik 2022 planifikon ti implementoj këto çështje; 

 
 

- Ofron shërbime profesionale dhe shërbime të tjera për subjekte të interesuar; 

  

- Përmirëson  transferimin e tokës, menaxhimin e tokës shtetërore dhe efikasitetin në tatimin e tokave;  

  

- Planifikon rrjetin me pika të reja kontrolluese dhe themelon pika të reja kontrolluese; 
  

- Digjitalizon  pikat poligonale dhe trigonometrike, vektorizimin e planeve të skanuara (ngastrave dhe 

zonave kadastrale);  

  
- Azhurnon pjesën grafike, në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja dhe i transformon me 

parametrat e dhëna për transformim;  

  

- Ofron shërbime rreth mirëmbajtjes dhe klasifikimit të kulturave të tokës; 
  

- Ofron shërbime për ndarjen e ngastrave dhe shënimin e kufijve në rastet  e shpronësimeve; 

  

- Kryen  punë profesionale, në fushën e gjeodezisë (ndryshimet e bëra gjatë matjeve-bartjes së tyre në 

programin e gjeodezisë); 
  

- Ofron shërbime për shënimet e digjitalizuara (dhënien e koordinatave në terren); 

  

- Kontrollon rrjetet dhe matjet gjeodezike; 

  

- Incizon sipërfaqet e ndërtesave dhe pjesëve të tyre, objektet nëntokësore dhe mbitokësore dhe  i 
përpunon  skicat; 

 

- Koordinon punën me drejtorinë kompetente për punët e ndërtimit dhe të kadastrit, në aspektin e lejeve 

të ndërtimit dhe të dhënave kadastrale; 



 

 

 

3. Sektori i Pronës gjatë vitit kalendarik 2022 planifikon ti implementoj këto çështje; 
  

- Menaxhon me pronën e komunës së Ferizajt, 

  

- Mban shënime për tokën dhe objektet në pronësi të Komunës; 

  

- Zhvillon procedurën e shpronësimit të tokës në pronësi private dhe  shoqërore  për ngastrat e 
planifikuara për interes publik sipas planeve Urbanistike të Komunës; 

  

- Përgatitë  vendimet e shpronësimit për personat fizikë dhe juridikë; 

  
- Arrin marrëveshje dhe nënshkruan kontrata me anë të së cilave siguron tokën e nevojshme për 

realizimin e interesit publik; 

  

- Nxjerr vendime për regjistrimin e të drejtës së pronësisë në emër të Komunës, në paluejtshmëritë e 

mbetura pa pronar. 
  

- Trajton dhe zhvillon procedurën administrative për uzurpimet arbitrare të tokës në pronësi të 

Komunës;  

  
- Nxjerr vendimet për  lirimin e pronës komunale të uzurpuar arbitrarisht; 

  

- Shqyrton dhe vendos për kërkesat e personave fizikë dhe juridikë në procedurë administrative, për 

rregullimin e marrëdhënieve pronësore – juridikë lidhur me pronën komunale; 
  

- Zhvillon procedurat administrative, sipas detyrës zyrtare për ruajtjen e pronës komunale dhe interesit 

tjetër komunal; 

  

- Bën identifikimin dhe matjet gjeodezike në bazë të kërkesës së drejtorive për realizimin e projekteve 
komunale; 

  

- Përpunon konkluzionet pas plotfuqishmërisë së vendimit në procedurë administrative dhe pronësore 

- juridike; 
  

- Përgatitë inicimin e procedurës për kallëzim penal, së bashku me përfaqësuesin juridik të Komunës, 

lidhur me uzurpimet arbitrare të pronës komunale; 

  

- Harton materialin e nevojshëm për Këshillin e drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa dhe për 
Kuvendin e Komunës; 

  

- Përcjellë vendimet që kanë të bëjnë me shpronësimet për publikim në Gazetën zyrtare të Republikës 

së Kosovës; 
  

- Thërret dhe njofton palët e interesit për nxjerrjen e vendimit të shpronësimit; 

  

- Bashkëpunon ngushtë me Drejtorinë e linjës, për të dhënat  gjeodezike dhe ato pronësore; 

  
- Bën identifikimin, klasifikimin dhe vlerësimin e pronës së paluajtshme; 

  



  

- Kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së 

Drejtoris. 

 

- Kompleton dosjen e lendeve te shpronesimit (elaboratin e shpronesimit) per vleresim ne Ministrin e 

Financave, perkatesisht Zyren per Vleresimin e paluajtshmerive. 

 

 

 

 

 

 

Buxhetin e planifikuar për vitin 2022. 

 

Drejtoria e Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë nuk shpenzon buxhet për të regjistruar të drejtat pronësore në 
regjistrat kadastral përkundrazi kjo drejtori realizon të hyra nga taksat e qytetarëve. 

 

Buxheti i planifikuar duke përfshirë të hyrat vetanake dhe grantet qeveritare për vitin 2022 do të jetë 778,627.94€ 

 

Buxheti planifikohet të zotohet sin ë vijim; 

- Blerja e Tokave-Shpronsime shuma prej 600,000.00 € 

- Mallra dhe Shërbime shuma prej 56,502.44€  

-  Paga dhe meditje shuma prej 122,125.50 €. 

 
Objektivat; 

 

- Drejtoria e Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë gjatë vitit 2022 planifikon  së bashku me Drejtorinë për 

Urbanizëm dhe Planifikim të formjë zyrën e Legalizimit për objektet ndërtimore.  
`  

  

 


