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Komuna e Prizrenit



DREJTORIA E GJEODEZISË DHE KADASTRIT 

Zyrja Kadastrale Komunale në Komunën e Prizrenit kryen të gjitha aktivitetet 

kadastrale në përputhje me kompetencat e deleguara nga niveli qendror, dispozitat e 

ligjit për kadastër dhe udhëzimet administrative të nxjerra nga Agjencioni Kadastral i 

Kosovës (AKK) dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor.

Mirëmbajtja e të dhënave dhe regjistrimi i pronave të paluajtshme ekzekutohet nga 

ZyrjaKadastrale Komunale e cila zyre vepronnë kuadër të Komunës së Prizrenit por në 

rrafshin profesional monitorohet nga AKK-ja si organ i shkallës së dytë.

Zyrja Kadastrale Komunale / Drejtoria e Kadastrit dhe Gjeodezisë në Komunën e Prizrenit 

gjatë vitit i 2020 ka vazhduar të bëjë ofrimin e shërbimeve sa me efikase për qytetar duke 

ofruar informacione dhe të dhëna të azhurnuara për pronat e paluajtshme.

Përmes kësaj drejtorie gjatë vitit 2020 janë pranuar gjithsej 16,710 kërkesa nga qytetarët, 

Institucionet e ndryshme, Kompanitë Gjeodete të Licencuara, Gjeodetët e licencuar etj, 

nga të cilat janë aprovuar 16,148 kërkesa, janë refuzuar 121 kërkesa dhe kanë mbetur në 

procedurë edhe 441 kërkesa të cilat janë realizuar përmes 2 sektorëve: sektorit të 

kadastrit dhe sektorit të gjeodezisë.

1.PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME RRETH MBARËVA JTJES/ECURISË SË PUNËS 
NË DREJTORI PËR MUA JIN RAPORTUES.
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2.AKTIVITETET E PLANIFIKUARA

Aktivitetet e planifikuara të Drejtorisë së Kadastrit janë:

- Shqyrtimii kërkesave për regjistrim të pronësisë

- Shqyrtimi i kërkesave për regjistrim dhe çregjistrim të hipotekës

- Shqyrtimi i kërkesave për përmirësim / korigjim të regjistrave kadastral

- Shqyrtimi i kërkesave/ankesave të palëve dhe institucioneve

- Shqyrtimi i kërkesave ngagjeodetët dhe kompanitë e licencuara ku hyjnë:

- Shqyrtimi i kërkesave përdhënien e produkteve (koordinatave)

- Shqyrtimii kërkesave përndarje,bashkim të parcelave

- Shqyrtimi i kërkesave përidentifikimine dhe regjistrim të pjesës grafike

- Shqyrtimi i kërkesave përpërcaktim dhe ri-rregullim kufiri

- Shqyrtimi i kërkesave tëDrejtorisësë Urbanizmit për legalizimin e ndërtimeve pa leje etj.
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3. AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA GJATË PERIUDHËS RAPORTUESE NGA 

DREJTORIA DUKE PËRFSHIRË EDHE AKTIVITETET QË JANË NË IMPLEMENTIM E 

SIPËR.

Në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Kadastrit në Prizren gjatë vitit 2020 përmes zyrave pritëse janë 

pranuar kërkesa të ndryshme prej të cilave:

-Në sek t or in e kadast r it  janë përpunuar  kërkesat  në vij im :

- 2,314 kërkesa për regjistrim të pronësisë prej të cilave janë aprovuar 1,962 kërkesa, janë 

refuzuar 16 kërkesa dhe në procedurë kanë ngelur edhe 336 lëndë.

- 70 kërkesa për historiate nga persona fizik, institucione prej të cilave janë aprovuar 69, 

është refuzuar 1 kërkesë dhe në procedurë nuk ka ngelur asnjë kërkesë.

- 292 shkresa / kërkesa nga institucionet e ndryshme prej të cilave janë aprovuar 239 dhe në 

procedurë kanë mbetur edhe 53 kërkesa.

- 79 kërkesa për përmirësime nga të cilat janë aprovuar 76 kërkesa dhe në procedurëkanë 

ngeluredhe 3 kërkesa.

- 12 kërkesa për regjistrim dhe lirim të barrës tatimore si dhe evidentime të Masave të 

Përkohshme të aprovuara të gjitha.

- 162 kërkesa për regjistrim të hipotekave nga të cilat 1 kërkesë ka ngelur në procedurë të 

shqyrtimit dhe 124 kërkesa për çregjistrim hipoteke nga të cilat 2 kanë ngelur në procedurë 

të shqyrtimit.

- 1,050 kërkesa për certifikata që nuk posedojnë pasuri - të aprovuara te gjitha.

Totali i kërkesave të pranuara për këtë sektor ka qenë: 4,103 nga të cilat 3,691 kërkesa janë 

aprovuar, 17 janë refuzuar dhe 395 kërkesa kanë ngelur në procedurë për përpunim.
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-Në sek t or in e gjeodezisë janë përpunuar  kërkesat  në vij im :

- 10,749 kërkesa për certifikata të pronësisë dhe kopje të planit të pranuara dhe realizuara 

nga të cilat 10,719 kërkesa janë aprovuar ndërsa 30 kërkesa janë refuzuar.

- 384 kërkesa për ndarje të pronësisë nga të cilat janë aprovuar 366, janë refuzuar 4 kërkesa 

dhe në procedurë kanë ngelur edhe 14 kërkesa.

- 56 kërkesa për bashkim të parcelave nga të cilat janë aprovuar 55 dhe 1 kërkesë ka ngel në 

procedurë.

- 1,063 kërkesa për dhënien e produkteve (koordinatave) nga të cilat janë aprovuar 1,002, 

janërefuzuar 61 kërkesa dhe asnjë kërkesë nuk ka ngel në procedurë.

- ·36 kërkesa për identifikim të parcelave dhe njësive banesore nga të cilat janë aprovuar 33 

kërkesa, është refuzuar 1 kërkesë dhe 2 kërkesa kanë ngelur në procedurë.

- 68 kërkesa për identifikim dhe regjistrim të pjesës grafike nga të cilat janëaprovuar 55 

kërkesa, 2 kërkesa janë refuzuar dhe 11 kërkesa kanë ngelur në procedurë të shqyrtimit.
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- 148 kërkesa për regjistrim të ndërtesave dhe legalizime të ndërtimeve pa leje nga të cilat 

janëaprovuar 133 kërkesa, 1 kërkesë është refuzuar dhe kanë ngelur në procedurë edhe 

14 kërkesa.

- 42 kërkesa për përcaktim dhe ri-rregullim kufiri nga të cilat janë aprovuar 40, janë 

refuzuar 2 kërkesa dhe asnjë kërkesë nuk ka mbetur në procedurë.

- 61 kërkesa zyrtare nga Gjykatat dhe Institucionet tjera nga të cilat 54 kërkesa janë 

aprovuar, 3 kërkesa janë refuzuar dhe 4 kërkesa ka ngelur në procedurë të shqyrtimit.

Totali i kërkesave të pranuara për këtë sektor ka qenë: 12,607 nga të cilat janë aprovuar 

12,457 kërkesa, 104 kërkesa janë refuzuar dhe 46 kërkesa kanë ngelur në procedurë për 

përpunim.
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Statistikat-Këtu janë të listuara të gjitha statistikat përkatëse për drejtorinë duke filluar nga 
pranimi i kërkesës e deri tek aprovimi i saj.

Totali i kërkesave të pranuara në Drejtori ka qenë: 16,710 nga të cilat janë aprovuar 16,148 
kërkesa,121 kërkesa janë refuzuar dhe 441 kërkesa kanë ngelur në procedurë për përpunim.
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Lëndët e pranuara, kryera dhe në përfundim e sipër

-Sekt or i i  kadast r it :

- Lëndë të pranuara:4,103

- Lëndë të aprovuara:3,691

- Lëndë në procedurë:395

-Sekt or i i  gjeodezisë:

- Lëndë të pranuara:12,607

- Lëndë të aprovuara:12,457

- Lëndë në procedurë:46
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4.TAKIMET ME PALË

- Sek t or i i  kadast r it - gjegjësisht zyra për regjistrimin e pronës së paluajtshme (RDPP) nga 

muaji gusht ka filluar të organizojë takime të rregullta me qytetarë / palë dy herë në 

javë(e martë, e enjte)nga 2 orë në ditë me zyrtar ligjor ku ofrohen këshilla për plotësim të 

lëndëve sipas kërkesave të palës. Brenda këtyre 2 ditëve zyrtarët e Zyrës për RDPP 

takohen orientimisht me 100 qytetar.

- Sek t or i i  gjeodezisë- ka takime të rregullta me palë një herë në javë (e martë, e enjte) nga 

2 orë ku gjatë muajit vitinka pranuar orientimisht 100 palë për plotësim të lëndëve sipas 

kërkesave të tyre për ndarje, bashkim ose rregullim kufiri.
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5. AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR NGA DREJTORIA PËR MUA JIN 

RAPORTUES.

Nga sektori i kadastrit aktivitetet të cilat janë në implementim e sipër janë: Të gjitha 

lëndëte dërguara në verifikim dhe pëlqime për regjistrim të banesave ndërsa nga sektori i 

gjeodezisë aktivitetet të cilat janë në implementim e sipër janë lëndët për ndarje, identifikim 

dhe bashkim të parcelave, si dhe lëndët për kërkesa zyrtare të drejtorive të ndryshme.

Nga sektori i kadastrit aktivitetet të cilat janë në implementim e sipër janë:

- Lëndët në shpallje publike në afat prej 5 ditë punë që kanë të bëjnë me regjistrimin e 

pronës së paluajtshme në operatin kadastral.

- Lëndëte dërguara në KPA verifikim dhe pëlqime për regjistrim të banesave etj.

Nga sektori i gjeodezisë aktivitetet të cilat janë në implementim e sipër janë:

- Lëndët për ndarje, identifikim dhe bashkim të parcelave.

- Lëndët për identifikimin e njësive banesorë.

- Lëndët për kërkesa zyrtare dhe kërkesa nga institucionet.

- Lëndëte dërguara në AKK si Organ i shkallës së dytë për këshilla dhe opinjone.
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6.REFORMAT E BËRA NËDREJTORINËE GJEODEZISË DHE KADASTRIT NGA 

MUA JI GUSHT 2020 E DERI ME SOT:

Reform a 1 - Shqyr t im i i t ë gjit ha kërkesave t ë vjet ra -r ret h 300 kërkesa t ë vjet ra në 

drejt or i

Fillimisht kemi bërë shqyrtimin e të gjitha kërkesave të mbetura nëpëër sirtarë të ndryshëm dhe 

pastaj kemi vazhduar me shqyrtim të kërkesave sipas rradhës së dorëzimit sipas 

prioriteteve.Deri më tani kemi shqyrtuar të gjitha kërkesat e vjetra dhe kemi arritur me shqyrtim 

të kërkesave të qytetarëve deri në fund të muajit nentor 2020 e që është një e arritur shumë e 

madhe duke marr parasysh numrin e madh të lëndëve të pa shqyrtuara gjatë vitit.

Reform a 2 -Lëshim i i Cer t if ikat ave t ë Pronës dhe Kopjeve t ë Planit  brenda dit ës

Duke filluar nga data 31.08.2020, kemi filluar lëshimin e Certifikatave të Pronës dhe Kopjeve të 

Planit brenda ditës.. Tani qytetarët mund të aplikojnë për tu paisur me këto dokumente deri në 

ora 14:30 dhe do të paisen me Certifikatë të Pronës dhe Kopje Planin në po të njëjtën ditë në 

ora 15:30. Para muajit gusht lëshimi i Certifikatave të Pronës dhe Kopjeve të Planit është bërë 

brenda 1-3 ditëve dhe pa porioritete të caktuara.

Reform a 3 ? hapja e 3 ?përdoruesve? t ë r in j nga AKK ? ja për  zyr t arët  e sek t or it  

t ëgjeodezisë

Duke filluar nga data 01.09.2020, me kërkesë të drejtorisë është bërë hapja e 3 ?përdoruesve? të 

rinj nga Agjensioni Kadastral i Kosovës në sektorin e gjeodezisë për përpunim të kërkesave të 

qytetarëve për lëndë gjeodezike. Tani gjeodetët e drejtorisë ( jo juristat) bëjnë përpunimin e 

lëndëve gjeodezike e që ka shpejtuar kthimin e përgjegjeve dhe realizimin e të drejtave të 

qytetarëve me efikasitet dhe efektivitet më të lartë.
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Reform a 4 ? hapja e zyrën pr it ëse për  t ak im  m e qyt et arë në kat in e parë t ë drejt or isë

Duke filluar nga data 08.09.2020, kemi hapur zyrën pritëse apo sportelin në katin e parë të 

drejtorisë ku qytetarët mund të paraqiten dhe të pranojnë këshilla juridike, gjeodezike dhe të 

tjera nga zyrtarët e drejtorisë. Qytetarët cdo javë në ditë të caktuara - cdo të marte dhe të enjte 

nga ora 10:00-12:00, mund të konsultohen me juristë, gjeodetë në lidhje me lëndët e tyre në 

procedurë dhe lëndë të tjera. Ky orar i takimeve me palë ka lehtësuar punën e zyrtarëve si dhe 

vet qytetarëve sepse në të kaluarën qytetarët nuk kanë pas orar të caktuar dhe kanë hyr e kanë 

dal nëpër drejtori në baza ditore duke i penguar zyrtarët në punë dhe duke mos i?u dhënë 

mundësi të gjithë qytetarëve që të shërbehen në mënyrë të barabartë.

Reform a 5 ? hapja e spor t elit  (zyres pr it ese) t ë dyt ë për  lëndë t ë sek t or it  t ë gjeodezisë

Duke filluar nga data 23.09.2020, është bërë hapja e sportelit (zyres pritese) të dytë në Qendrën 

për shërbime të integruara pranë Komunës së Prizrenit, përmes të cilit sportel bëhet pranimi i 

kërkesave të qytetarëve dhe gjeodetëve të licencuar / kompanive gjeodete të licencuara vetëm 

për lënde gjeodezike të cilat deri më tani janë pranuar në një sportel. Me hapjen e sportelit të 

dytë, qytetarët nuk presin në rradhë të gjata për dorëzim të kërkesave të tyre pasi që tani kjo 

bëhet ndaras përmes dy sporteleve në atë të kadastrit dhe të gjeodezisë, varësisht nga shërbimi 

i kërkuar.

Reform a 6 ? regjist r im i dhe përpunim i i t ë gjit ha bar rave bëhet  brenda një dit e.

Duke filluar nga data 23.09.2020, kemi filluar me regjistrimin e të gjitha barrave si: regjistrim dhe 

c?regjistrim të hipotekave, barrave tatimore, masave të përkoshme etj brenda një dite. Deri më 

tani regjistrimi është bërë brenda disa ditëve (1-3) varësisht nga kërkesat dhe preferencat e 

caktuara.
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Reform a 7 ? Vër t et im et  për  rast et  sociale

Duke filluar nga data 05.10.2020, të gjitha rastet sociale nuk kanë nevojë që të aplikojnë 

për vërtetime që nuk posedojnë pasuri në drejtori të kadastrit por ky aplikim tani bëhet 

drejtëpërdrejtë nga Qendra për Punë Sociale (QPS) të cilët i dërgojnë kërkesat e tyre për verifikim 

në zyren tonë dhe ne përgjigjemi zyrtarisht. Kjo reformë ka bërë të mundur që rastet sociale të 

mos kenë nevojë të vijnë të aplikojnë për keto vërtetime por ne si Zyre Kadastrale të gjitha 

informatat e nevojshme i dërgojmë nëQPS.

Poashtu, kemi realizuar edhe takime me përfaqësues të Institucioneve të ndryshme si: 

përfaqësues të Agjensionit Kadastral të Kosovës, Gjykatës Themelore në Prizren, të Odës së 

Noterëve, Noterë, të Agjensionit Kosovar të Privatizmit,etj në mënyrë që të thellojmë 

bashkëpunimin dhe ti lehtësojmë disa procedura në të mirë të qytetarëve të Komunës së 

Prizrenit.

Për vitin e ardhshëm planifikojmë që kërkesat e qytetarëve të realizohen më së largu 

brenda 10 ditëve të punës dhe këtë do ta arrijmë pasi që të bëjmë inventarizimin e të gjitha 

procedurave administrative të drejtorise si dhe do të përpilojmë broshurën për secilin shërbim 

në mënyrë që të ju lehtësojmë qytetarëve realizimin e të drejtave të tyre gjatë aplikimit në 

drejtorinë tonë.
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