
LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON DREJTORIA 

PER KADASTËR, GJEODEZI DHE PRONËSI NË KOMUNËN E 

KLINËS 

Lista e hollësishme e shërbimeve që ofrohen dhe dokumenteve që lëshohen nga 

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi  

Drejtoria sipas ligjit, udhëzimit dhe autoritetit të Agjensionit Kadastral të Kosovës do të 

regjistroj dhe mirëmbajë kadastrën e paluejtshmërive me të gjitha shënimet për pronat e 

paluajtshme dhe do të lëshoj dokumente nga evidenca e saj për palët e interesuara sipas 

standardeve që përcaktohen nga AKK-ja. 

Kjo lisë është përgatitur duke u bazuar në shkresën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi 

(AIP), pikës 8 nënpikës f (lista e hollësishme e shërbimeve që ofron institucioni publik si: 

licenca, leje, autorizime, certifikata, vërtetime apo shërbime publike tjera të Udhëzuesit për 

Përmbajtjen e Faqeve të Internetit të Institucioneve Publike të përgatitur nga AIP-i. 

NR Zyrtari/ja 

që e lëshon 

dokumentin- 

Pozita e 

punës 

Emri i 

dokumentit  

Procedurat 

dhe kushtet e 

përfitimit të 

dokumentit 

Pagesa Koha e 

pritjes 

 

1 Drejtori i 

Drejtorisë 

për Kadastër, 

Gjeodezi dhe 

Pronësi  

-Nënshkruan të 

gjitha vendimet e 

pregaditura nga 

zyrtarët përgjegjës 

si,  kontratat e 

vërtetuara nga 

noteri, ndarjet e 

lëndëve të 

gjeodetve etj, pas 

verifikimit-

kontrollimit të 

Pas azhurimit 

në sistem të 

zyrtares 

përgjegjëse për 

RDPP 

E përcaktuar 

sipas 

udhëzimeve 

administrative 

të Ministrisë 

së Mjedisit, 

Planifikimit 

Hapësionor 

dhe 

Infrastrukturës 

në 

15 ditë  



dokumentacionit të 

plotë 

bashkëpunim 

me 

Agjensionin 

Kadastral të 

Kosovës 

2 

 

Zyrtar për 

pranimin e 

qytetarëve 

- Lëshimi i 

certifikatës për 

pronë 

 

-Lëshimi i 

certifikatës qe nuk 

posedon pronë 

 

-Lëshimi i 

certifikatës për 

social 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

E përcaktuar 

sipas 

udhëzimeve 

administrative 

të Ministrisë 

së Mjedisit, 

Planifikimit 

Hapësionor 

dhe 

Infrastrukturës 

në 

bashkëpunim 

me 

Agjensionin 

Kadastral të 

Kosovës 

Brenda 2 

ditë 

 

3 Zyrtar për 

pranimin e 

qytetarëve 

-Pranimi dhe 

protokolimi i 

kërkesave të 

ndryshme si nga 

Gjykata, 

Prokuroria, Policia, 

si dhe nga qytetarët 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

Pa pagesë Brenda 

ditë 

 

4 Zyrtar për 

pranimin e 

qytetarëve 

-Pranimin e 

qytetarëve për 

identifikim të 

pronave 

Pas kërkesës Pa pagesë Brenda 

ditë 

 



5 Zyrtar për 

shërbim 

pronsoro – 

juridik 

-Kryen të gjitha 

punët juridike dhe 

administrative në 

shërbimin pronsoro 

– juridik si p.sh 

pregaditja e 

shkresave 

profesionale për 

punët zyrtare 

kadastrale dhe 

pronësore 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

E përcaktuar 

sipas 

udhëzimeve 

administrative 

të Ministrisë 

së Mjedisit, 

Planifikimit 

Hapësionor 

dhe 

Infrastrukturës 

në 

bashkëpunim 

me 

Agjensionin 

Kadastral të 

Kosovës 

15 ditë 

30 ditë 

 

6 Zyrtar për 

shërbim 

pronsoro – 

juridik 

-Harton regjistrin e 

uzurpimeve të 

pronës komunale 

dhe mbron pronën 

komunale nga 

uzurpimet e 

ndryshme 

E përcaktuar 

sipas detyrave 

dhe 

përgjegjësive të 

Drejtorisë për 

Kadastër, 

Gjeodezi dhe 

Pronësi 

Pa pagesë Për 

nevoja të 

Komunës 

së Klinës    

 



7 Zyrtar për 

shërbim 

pronsoro – 

juridik 

-Kryen të gjitha 

procedurat 

administrative 

lidhur më 

shpronësimet dhe 

veprimet tjera 

procedurale sipas 

kërkesave të 

subjekteve tjerë 

apo edhe Komunës 

sipas Ligjit për 

Shpronësimet 

E përcaktuar 

sipas detyrave 

dhe 

përgjegjësive të 

Drejtorisë për 

Kadastër, 

Gjeodezi dhe 

Pronësi 

E përcaktuar 

sipas 

udhëzimeve 

administrative 

të Ministrisë 

së Mjedisit, 

Planifikimit 

Hapësionor 

dhe 

Infrastrukturës 

në 

bashkëpunim 

me 

Agjensionin 

Kadastral të 

Kosovës 

Brenda 30 

ditë 

 

8 Zyrtarja 

përgjegjëse 

për regjistrim 

në RDPP 

-Kryen bartjen e 

pronësisë 

në bazë të 

dokumenteve 

valide ligjore dhe të 

verifikuara si nga 

noteri, gjykata, dhe 

vendimet tjera të 

organeve 

administrative 

 

-Nxjerr 

aktvendimet mbi 

regjistrimin e 

ndarjes, bashkimit 

të parcelave 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

E përcaktuar 

sipas 

udhëzimeve 

administrative 

të Ministrisë 

së Mjedisit, 

Planifikimit 

Hapësionor 

dhe 

Infrastrukturës 

në 

bashkëpunim 

me 

Agjensionin 

Kadastral të 

Kosovës 

Brenda 15 

ditë 

 



-Kryen regjistrimin 

e palujtshmerive, 

hipotekave, 

barrave tatimore 

dhe nxjerr 

aktvendimet për to 

 

-Nxjerr 

aktvendimet mbi 

legalizimin e 

objekteve, 

lokaleve, shtëpive 

në Geoportal pas 

azhurimit të 

gjeodetit 

9 Gjeodeti - Bën sigurimin e 

hartave Orto – 

foto, rikunstruimin 

e 

informatave 

kadastrale në 

formë digjitale, 

dhe ofron shërbime 

përmes modelit të 

sistemit informativ 

mbi tokën dhe 

pronën 

 

-Bën lëshimin e 

kopjeve të planit 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

E përcaktuar 

sipas 

udhëzimeve 

administrative 

të Ministrisë 

së Mjedisit, 

Planifikimit 

Hapësionor 

dhe 

Infrastrukturës 

në 

bashkëpunim 

me 

Agjensionin 

Kadastral të 

Kosovës 

Brenda 2 

ditë 

 



10 Gjeodeti -Mban regjistrin 

zyrtar të zonave 

kadastrale si dhe 

regjistrimin e 

ngastrave 

kadastrale, 

ndërtesave, pjesëve 

te ndërtesave, 

përçuesve dhe 

objekteve 

nëntokësore, 

regjistrimit të 

pronës dhe punët 

tjera në kuptim me 

Ligjin për 

Kadastrin dhe aktet 

tjera ligjore 

dhe nënligjore në 

fuqi 

E përcaktuar 

sipas detyrave 

dhe 

përgjegjësive të 

Drejtorisë për 

Kadastër, 

Gjeodezi dhe 

Pronësi 

E përcaktuar 

sipas 

udhëzimeve 

administrative 

të Ministrisë 

së Mjedisit, 

Planifikimit 

Hapësionor 

dhe 

Infrastrukturës 

në 

bashkëpunim 

me 

Agjensionin 

Kadastral të 

Kosovës 

Për 

shërbim 

të 

qytetarëve  

 

11 Gjeodeti -Bën matjet për 

nevoja komunale, 

dhe me kërkesë të 

Gjykatës, 

Prokurorisë, 

Policisë dhe bën 

përpunimin e të 

dhënave si dhe 

llogaritjen e 

koordinatave të 

matjeve, 

kontrollimin e tyre 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

E përcaktuar 

sipas 

udhëzimeve 

administrative 

të Ministrisë 

së Mjedisit, 

Planifikimit 

Hapësionor 

dhe 

Infrastrukturës 

në 

bashkëpunim 

Brenda 15 

ditë 

 



me kushtet e 

bazave gjeodozike 

me 

Agjensionin 

Kadastral të 

Kosovës 

12 Gjeodeti -Harton raporte, 

historiate dhe 

ekspërtiza të 

pronave sipas 

kërkesave zyrtare 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

E përcaktuar 

sipas 

udhëzimeve 

administrative 

të Ministrisë 

së Mjedisit, 

Planifikimit 

Hapësionor 

dhe 

Infrastrukturës 

në 

bashkëpunim 

me 

Agjensionin 

Kadastral të 

Kosovës 

15 ditë  

13 Gjeodeti -Kryen azhurimin 

pas kërkesës së 

pranuar nga 

gjeodetet e 

licensuar për 

ndarjen e 

parcelave, 

bashkimin e 

parcelave, 

regjistrimin e 

ndërtesës dhe 

regjistrimin e 

pjesëve të ndërtesës 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

E përcaktuar 

sipas 

udhëzimeve 

administrative 

të Ministrisë 

së Mjedisit, 

Planifikimit 

Hapësionor 

dhe 

Infrastrukturës 

në 

bashkëpunim 

me 

Brenda 7 

ditë 

 



Agjensionin 

Kadastral të 

Kosovës 

 


