
 

 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO 

KOMUNA E VITISË / OPSTINA VITINA / MUNICIPALITY OF VITIA 

 

PLOTËSIMI I LISTËS SË VEQANT TË PRONAVE TË PALUJTSHME TË KOMUNËS SË 

VITISË QË PLANIFIKOHET PËR DHËNJEN NË SHFRYTËZIM GJAT VITIT 2021. 

                 

 

Nr. 

 

Të dhënat kadastrale të pronës  

 

Arsyetimi i interest 

publik dhe 

zhvillimi  

ekonomik 

Destinimi Periudha kohore për 

dhënjen në shftytëzim 

të pronës së 

palujtshme  

 

1. 

 

Palujtshmeria e evidentuar në Cartifikatne e 

pronës nr.313/2021 e datës 25.02.2021,  

Njësisë  kadastrale me numër:  

P-70101007-02592-3, në sipërfaqe prej102 m2,   

P-70101007-02592-4, në sipërfaqe prej53 m2,  

P-70101007-02592-5, në sipërfaqe prej96 m2,  

P-70101007-02592-6, në sipërfaqe prej104 m2, 

P-70101007-02592-7, në sipërfaqe prej156 m2,  

P-70101007-02592-8, në sipërfaqe prej118 m2 

Në zonën kadastrale në Viti. 

 

 

Pronat e cekura 

planifikohet të jepen 

në shfrytëzim për  

parkingjet publike 

krijimin e vendeve të 

lira të punës dhe hyra 

vetanake për 

Komunë. 

Prona e cekur 

jepen në 

shfrytëzim 

me destinim 

për 

parkingjeve 

publike 

Prona komunale e 

cekur parashihet të 

jepet në shfrytëzim  

në periudhen afat 

shkurtër. 

2. 

 

 

Palujtshmeria e evidentuar në Cartifikaten e 

pronës me nr.314/2021, të datës 25.02.2021 

Njësisë  kadastrale me numër:  

P-70101018-00175-0, në sip.  prej 211198 m2, 

P-70101018-00197-0, në sip.  prej 96342 m2, 

P-70101018-00200-0, në sip.  prej130577 m2,  

P-70101018-00211-2, në sip.  prej 8142 m2, 

P-70101018-00211-4, në sip. prej 206276 m2,  

Në zonën kadastrale në Devajë. 

 

Pronat e cekura 

planifikohet të jepen 

në shfrytëzim për 

krijimin e vendeve të 

lira të punës dhe 

rritjen e vlerës së 

parcelës në fjalë dhe 

të hyrat vetanake për 

Komunë. 

Prona e cekur 

jepen në 

shfrytëzim 

me destinim 

për 

shfrytëzimin 

bujqësor, 

kullosa  

Prona e cekur 

parashihet të jepet në 

shfrytëzim 

afatshkurter. 

3  Palujtshmeria e evidentuar në Cartifikaten e 

pronës me nr.457/2021, të datës 18.03.2021 

Njësisë  kadastrale me numër:  

P-70101016-00528-0, në sip.  prej 2804 m2, 

P-70101016-00527-0, në sip.  prej 6416 m2, 

P-70101016-00498-0, në sip.  prej 10392 m2, 

P-70101016-00499-0, në sip.  prej 4785 m2, 

P-70101016-00500-0, në sip.  prej 13896 m2, 

P-70101016-00529-0, në sip.  prej 27085 m2, 

P-70101016-00503-0, në sip.  prej 16364 m2, 

P-70101016-00502-0, në sip.  prej 11070 m2, 

P-70101016-00501-0, në sip.  prej 8205 m2, 

Në zonën kadastrale në Gushicë. 

 

Pronat e cekura 

planifikohet të jepen 

në shfrytëzim për 

krijimin e vendeve të 

lira të punës dhe 

rritjen e vlerës së 

parcelës në fjalë dhe 

të hyrat vetanake për 

Komunë. 

Prona e cekur 

jepen në 

shfrytëzim 

me destinim 

për 

shfrytëzimin 

bujqësor, 

kullosa 

Prona e cekur 

parashihet të jepet në 

shfrytëzim 

afatshkurter. 

Me datën 18.03.2021, Viti. 

D r e j t o r i :                                                                    Kryetari  i Komunës:     

Majlinda Ostrogllava                                                                 Sokol Haliti 

 

 


