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PËRMBLEDHJE E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT 

 

Për muajin raportues Korrik  punët kanë shkuar sipas planifikimit, ku kemi realizuar shumicën e 

punëve në Drejtorat, ka vazhduar ofrimin  e shërbimeve sa më  efikase për qytetarët.. 

 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE 

Shqyrtimi i kërkesave për regjistrim të pronësisë;  

 Shqyrtimi i kërkesave për regjistrim dhe çregjistrim të hipotekës;  

 Shqyrtimi i kërkesave për përmirësim të regjistrave kadastralë;  

 Shqyrtimi i kërkesave për regjistrim të banesave;  

 Shqyrtimi i kërkesave/ankesave të palëve dhe institucioneve;  

 Shqyrtimi i kërkesave për ndarje të pronësisë, parcelave;  

 Shqyrtimi i kërkesave për dhënien e produketeve (koordinatave);  

 Shqyrtimi i kërkesave për bashkim të parcelave;  

 Shqyrtimi i kërkesave për identifikimin e njësive banesore;  

 Shqyrtimi i kërkesave për përcaktim dhe ri-rregullim kufiri;  

 Shqyrtimi i kërkesave nga gjeodetët dhe kompanitë e licencuara;  

 Shqyrtimi i kërkesave/ankesave të palëve dhe institucioneve. 

 Regjistrim pronësie  

 Hipoteka 
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STATISTIKAT 

 Në sektorin e Gjeodezisë kemi pasur 102 kërkesa të ndryshme ku i kemi realizuar 98 dhe na 

kanë mbetur për muajin në vazhdim edhe 4 lëndë, kryesisht regjistrim i ndarjeve, . 

 

1.Regjistrim i ndarjeve  23, te kryera 19, në procedure 4 

2.Marrje të produkteve (koordinata)  17 të kryera 

3.Kopje plani 62 te kryera të gjitha. 

 

Në sektorin e Kadastrit  kemi pasur  1678  kërkesa të ndryshme, ku janë realizuar 1650 ndërsa 

per muajin në vazhdim kan mbetur edhe 28 lëndë  . 

 

1. bartje pronsie 74 kerkes , te kryera  60, në procedurë 14. 

2. Hipoteka të pranuara , të kryera 6 

3. të tjera 33, të kryera 25, në procedure 8. 

4. fleta poseduese 1565 të gjitha të kryera  

5. vërtetime të ndryshme 62  të gjitha të kryera.  

 

 

DSKUTIME PUBLIKE 

 - 

TAKIME TJERA 

 

SFIDAT  

- 

REKOMANDIME 

-  

QËSHTJE TË TJERA  

- 

 


