
Çka duhet të bëni nëse besoni se keni të drejtë juridike në njërën nga pronat e kontestuara 
të cilat janë të listuara në pjesën e bashkangjitur?
1.
Nëse keni marrë njoftim me shkrim nga AKP-ja se është paraqitur një kërkesë për pronën që 
tani jeni duke e shfrytëzuar, dhe/apo besoni që ju keni të drejtë juridike pronësore mbi të; dhe 
ju tashmë keni kontaktuar zyrën e AKP-së me qëllim të pjesëmarrjes në procedurë të kërkesës, 
nuk kërkohet asnjë veprim nga ju në këtë fazë.
2.
Nëse ju besoni se keni të drejtë juridike në njërën nga pronat e kontestuara në listen e bash-
kangjitur, dhe ju nuk keni marrë njoftim me shkrim nga AKP-ja, ju duhet të kontaktoni njëren 
nga zyrat e AKP-së brenda 30 ditëve pas publikimit të kërkesës. Në këtë rast, ju keni të drejtën 
të bëheni palë në kërkesë.
3.
Ju lutemi të jeni në dijeni që edhe nëse dikush tjetër ka paraqitur kërkesë për pronën që ju besoni 
se keni të drejta juridike mbi të, kjo nuk do të thotë domosdo që ata kanë kërkesë valide për 
pronën. Nëse besoni se ju keni të drejtë juridike në pronën e kontestuar, ju duhet të informoni 
AKP-në që ju dëshironi të bëheni palë në kërkesë dhe që ju dëshironi të kontestoni kërkesën 
brenda 30 ditëve pas njoftimit për kërkesën.
4.
Duke u bërë palë në kërkesë ju do të njoftoheni rreth përpunimit të mëtutjeshëm të kërkesës dhe 
ju keni të drejtë të prezentoni dhe shqyrtoni informatat dhe dokumentet lidhur me kërkesën 
bërë AKP-së. Duke u bërë palë, ju do të regjistroheni si “palë përgjegjëse” në kërkesë.
5.
Me qëllim që ju të kontestoni kërkesën dhe/apo të bëheni palë në kërkesë, ju duhet të dorëzoni 
në AKP formularin e Njoftimit për Pjesëmarrje jo më vonë se 30 ditë pas publikimit të kërkesës 
në listën e bashkangjitur. Të gjitha zyret e AKP-së kanë staf kompetent të cilët do t’ju ndihmo-
jnë në plotësimin e këtij formulari.
6.
Nëse dëshironi të kontestoni kërkesën, ju duhet të paraqitni në AKP të gjitha dokumentet rel-
evante duke dëshmuar të drejtat tuaja mbi pronën. Këto dokumente mund të përfshijnë:
Kontrata mbi shitjen;
Lista poseduese;
Vendimi i Gjykatës mbi përcaktimin e të drejtave mbi pronën e patundshme;
Deklarata e nënshkruar nga shitësi apo dëshmitari;
Kopja e Planit kadastral;
Çertifikata kadastrale apo dokumente të tjera kadastrale;
Vendimi mbi Ndarjen;
Kontrata mbi Shfrytëzim;
Kontrata mbi Qiranë;
Vendimi mbi trashëgiminë në rast se bartësi
i të drejtës pronësore ka vdekur;
Faturat e Komunalive;
Të dhënat tatimore;
Leja e përkohshme e lëshuar nga autoriteti publik apo bartësi i së drejtës pronësore.
7.
AKP-ja do të hetojë të gjitha informatat e paraqitura nga ju si ”palë përgjegjëse” në kërkesë dhe 
gjithashtu nga personi tjetër i cili ka paraqitur kërkesë për pronën (“paraqitësi i kërkesës”). Kjo 
përfshinë verifikimn e dokumenteve të paraqitur nga të gjitha palët. Përveç kësaj, AKP-ja mund 
të bëjë hulumtime në të dhënat publike relevante.
8.
Pas hetimit në tërësi të kërkesës për pronë, ajo do t’i prezantohet Komisionit të pavarur Kosovar 
për Kërkesa Pronësore për vendim.
9.
Në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, e ndryshuar dhe e plotësuar me Ligjin e Kosovës 
Nr. 03/L-079, KKPK ka jursdiksion të marrë vendim në lidhje me kush ka të drejta juridike në 
pronë dhe është kompetente të pranojë apo të refuzojë kërkesën që është paraqitur nga “paraq-
itësi i kërkesës”. Nëse nuk pajtoheni me vendimin, atëherë ju keni të drejtë ankese pranë Gjykatës 
Supreme të Kosovës.
10.
Vendimi përfundimtar i Komisionit të Kërkesave Pronësore, apo në rast të ankesës, vendimet e 
Gjykatës Supreme të Kosovës, janë të detyrueshme dhe të zbatueshme dhe nuk do të shqyrtohen 
nga asnjë organ tjetër gjyqësor apo administrativ në Kosovë.
11.
AKP-ja do të implementojë vendimin e marrë nga KKPK-ja, apo në rast të ankesës, nga Gjykata 
Supreme e Kosovës.

Çka duhet të bëni nëse besoni se keni interes juridik në 
ndonjëren prej pronave të paraqitura si kërkesë në AKP?

ME RËNDËSI! ME RËNDËSI! ME RËNDËSI! ME RËNDËSI!

Nëse besoni se keni ndonjë interes juridik në ndonjë nga pronat e kontestuara të cilat g jenden në listën 
e bashkang jitur apo në faqen tonë të internetit, ju duhet të kontaktoni Ag jencinë Kosovare të Pronës sa 
më shpejt që është e mundur dhe brenda 30 ditëve prej datës së publikimit të kërkesës. Në bazë të nenit 
10.1 dhe 10.2 të Rregullores së UNMIK-ut 2000/50, e ndryshuar dhe e plotësuar me Lig jin e Kosovës 
Nr. 03/L-079, ju keni (a) të drejtën për të marrë pjesë në kërkesë nëse keni interes juridik në pronë. 
Nëse nuk përg jig jeni brenda afatit 30 ditësh të parashikuar me lig j të përmendur më lartë, AKP-ja 
dhe KKPK-ja mund të lëshojë urdhër i cili mund të ndikojë në të drejtat tuaja mbi pronën e kontestuar 
pa ndonjë paralajmërim paraprak..
Nëse tashmë keni pranuar njoftim me shkrim nga AKP-ja se është paraqitur një kërkesë për pronën që 
ju momentalisht jeni duke e shfrytëzuar, afati i parashikuar me lig j prej 30 ditësh do të fillojë nga dita 
që ju keni marrë njoftimin e tillë me shkrim.

VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! 

Ako mislite da imate pravo na imovinu za koju je podnešen zahtev za povrat, a koja se nalazi 
na dole pomenutoj listi ili našoj veb stranici, obratite se što pre Kosovskoj agenciji za imovinu a u 
roku od 30 dana od datuma kada je zahtev podnešen. U skladu sa članom 10.1 i 10.2 UNMIK 
Uredba 2006/50, koja je preinačena zakonom Skupštine Kosova Br. 03/L-079, imate pravo da 
učestvujete u zahtevu ako za to imate pravnog osnova. Ako se ne prijavite u roku od 30 dana, 
KPA ili KPCC može izdati nalog koji će uticati na Vaše imovinsko pravo nad predmetnom 
imovinom bez dodatnog upozorenja.
Ako ste već primili pismeno obaveštenje od KPA o tome da je zahtev za vraćanje imovine 
podnešen za imovinu koju trenutno koristite, rok od 30 dana počinje sa danom kada ste primili 
pismenu obavest.

KOSOVO PROPERTY AGENCY
AGJENCIA KOSOVARE E PRONËS 
KOSOVSKA AGENCIJA ZA IMOVINU

Šta treba da uradite u slucaju da verujete da imate 
pravni interes za imovinu za koju je podnešen 

zahtev kod KPA?

Nëntor/Novembar 2014

Šta trebate da uradite ako smatrate da imate zakonsko pravo na imovinu za koju je 
podnešen zahtev a koja se nalazi na dole pomenutoj listi ili našoj veb stranici?
1.
Ako ste primili pismeno obaveštenje od KPA o tome da je podnešen zahtev za povrat imov-
ine u kojoj se nalazite a smatrate da imate zakonsko pravo na tu imovinu; i već ste stupili 
u kontakt sa kancelarijom KPA da biste učestvovali u postupku vraćanja imovine, nema 
potrebe da u ovom momentu preduzimate bilo šta drugo.
2.
Ako mislite da imate zakonsko pravo na imovinu koja je navedena u prilogu, i niste primili 
pismeno obaveštenje od KPA, morate se obratiti jednoj od kancelarija KPA u roku od 30 
dana nakon objavljivanja da je zahtev primljen. U tom slučaju, imate pravo na to da posta-
nete strana u zahtevu.
3.
Molimo Vas da obratite pažnju na činjenicu da iako je neko drugi podneo zahtev za vraćanje 
imovine a Vi smatrate da imate zakonsko pravo na tu imovinu, to ne mora da znači da je 
njihov zahtev za vraćanje imovine pravovaljan. Ako smatrate da imate bilo kakvo zakonsko 
pravo nad predmetnom imovinom, obratite se KPA i obavestite ih da želite da postanete 
strana u zahtevu i da ga osporite u roku od 30 dana nakon što ste obavešteni o podnošenju 
zahteva za povrat imovine.
4.
Postavši strana u zahtevu, bićete obaveštavani o stanju postupka i imaćete pravo da pružate i 
dobijate informacije o dokumentaciji koja se odnosi na zahtev podnešen KPA. Kada posta-
nete strana u zahtevu, bićete uvedeni kao “tuženi” po zahtevu za vraćanje imovine.
5.
Da biste osporili zahtev i postali strana u zahtevu, morate ispuniti formular o učešću u 
zahtevu kod KPA najdalje u roku od 30 dana nakon što je objavljeno da je zahtev primljen. 
Sve kancelarije KPA imaju stručno osoblje koje će Vam pomoći da ispunite ovaj formular.
6.
Ako želite da osporite zahtev, morate kancelariji KPA dostaviti svu relevantnu dokument-
aciju koja dokazuje imovinsko pravo nad imovinom. To mogu biti:
Kupoprodajni ugovor
Posedovni list
Sudska odluka o pravu nad nepokretnosti
Potpisanu izjavu prodavca ili svedoka
Kopija katastarskog plana
Bilo koji dokument iz katastra
Odluka o dodeli imovine
Ugovor o korišćenju
Ugovor o zakupu
Ugovor o nasleđivanju ako je nosioc imovinskog
prava pokojnik
Računi o plaćanju komunalija
Računi o porezu
Privremena dozvola izdata od strane vlasti ili nosioca
imovinskog prava
7.
KPA će proveriti sve informacije koje ste Vi kao “tuženi” priložili kao i informacije koje 
su priložile osobe koje su podnele zahtev za vraćanje imovine (“podnosioc zahteva”). Ovo 
uključuje proveru dokumentacije koju su priložile sve strane. Osim toga, KPA može prov-
eriti sve relevantne imovinske spise.
8.
Nakon što se zahtev za povrat imovine u potpunosti ispita on će se izneti pred nezavisnu 
Komisiju za imovinske zahteve Kosova (KPCC) radi donošenja odluke.
9.
U skladu sa zakonom Skupštine Kosova Br.03/L-079, kojim je preinačena UNMIK Ure-
dba 2006/50, KPCC ima nadležnost da odluči o tome ko ima zakonsko pravo nad imovi-
nom i ima pravo da prihvati ili odbije zahtev za vraćanje imovine koji je podneo “podnosioc 
zahteva”. Ako se ne slažete sa odlukom Komisije, imate pravo žalbe Vrhovnom sudu Kosova.
10.
Konačna odluka Komisije za imovinske zahteve, ili u slučaju žalbe odluka Vrhovnog suda 
Kosova je obavezujuća i pravosnažna i neće biti ponovo razmatrana od strane bilo koje 
pravne ili administrativne institucije Kosova.
11.
KPA će sprovesti odluku koju je doneo KPCC ili u slučaju žalbe Vrhovni sud Kosova.
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Istog/Istok Oroberde/Orno Brdo 687/31 KPA93300 10/11/2014
Istog/Istok Dobrushe/Dobrusa Srednja Dobrusa 425/8 KPA93432 10/11/2014
Istog/Istok Tomoc/Tomance Djurakovac 240/3, 240/4 KPA93445 10/11/2014
Pejë/Peć Brestovik/Brestovik 518/14, 518/15, 518/16 KPA92691 10/11/2014
Pejë/Peć Peje/Pec Pavle Jovicevic, 4 1052/3, 1052/5 KPA93406 10/11/2014
Pejë/Peć Vitomiricë/Vitomirica 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8 KPA93444 10/11/2014
Prishtinë/Priština Nente Jugoviq/Devet Jugovica 402, 404 KPA93408 10/11/2014
Prishtinë/Priština Bernice e Poshtme/Donja Brnjica 553/1 KPA93433 10/11/2014
Prishtinë/Priština Prishtine/Pristina 1208 KPA93440 10/11/2014
Prishtinë/Priština Bernice e Poshtme/Donja Brnjica 553/2 KPA93442 10/11/2014
Viti/Vitina Verboc/Vrbovac N/A KPA93420 10/11/2014
Viti/Vitina Verboc/Vrbovac N/A KPA93421 10/11/2014
Viti/Vitina Verboc/Vrbovac N/A KPA93422 10/11/2014
Viti/Vitina Verboc/Vrbovac N/A KPA93423 10/11/2014
Viti/Vitina Verboc/Vrbovac N/A KPA93424 10/11/2014
Viti/Vitina Verboc/Vrbovac N/A KPA93425 10/11/2014
Vushtrri/Vučitrn Maxhunaj/Novo Selo Madjunsko 625 KPA93415 10/11/2014
Vushtrri/Vučitrn Maxhunaj/Novo Selo Madjunsko 1056 KPA93416 10/11/2014
Vushtrri/Vučitrn Maxhunaj/Novo Selo Madjunsko 1080 KPA93417 10/11/2014
Vushtrri/Vučitrn Maxhunaj/Novo Selo Madzunsko 1224, 1261 KPA93439 10/11/2014
Vushtrri/Vučitrn Maxhunaj/Novo Selo Madzunsko 1186/4 KPA93441 10/11/2014
Vushtrri/Vučitrn Maxhunaj/Novo Selo Madjunsko 661, 662, 1668 KPA93443 10/11/2014
Vushtrri/Vučitrn Prelluzhe/Priluzje 1243, 1244, 1246/2, 1247, 1248, 1251, 1252, 1253 KPA93446 10/11/2014
Vushtrri/Vučitrn Prelluzhe/Priluzje 1092, 1119/1, 1249 KPA93451 10/11/2014

Komuna Qyteti/ Fshati Rruga Nr. i rrugës Nr. i Parcelës Nr. i Kerkesës Data e Publikimit
Opština Grad/Selo Ulica   Br. Ulice Br. Parcele Br. Zahteva Datum Objave

 Me këtë njoftoheni në mënyrë ligjore se, sipas nenit 9.1 të Rregullores 
së UNMIK-ut 2006/50, ndryshuar dhe plotësuar me ligjin e Kuvendit të 
Kosovë me nr. 03/L-079, në Agjencinë Kosovare të Pronës është dorëzuar 
një kërkesë  për pretendim pronësor për pronat e listuara në këtë Gazetë 
Njoftimi. 

Ju keni të drejtë për ta kundërshtuar kërkesën dhe për të marrë pjesë në pro-
cedurat ligjore lidhur me kërkesën. Nëse doni të bëni këtë, jeni të obliguar 
që, sipas nenit 10.2 të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 (siç është amanda-
mentuar), ta nënshkruani formularin e Njoftimit mbi pjesëmarrjen dhe ta 
dërgoni atë në cilëndo zyre të AKP-së brenda afatit prej 30 (tridhjetë) ditëve 
nga dita e publikimit në këtë Gazetë.  Nëse nuk përgjigjeni brenda këtij 
afati kohor, AKP-ja ose Komisioni për Kërkesa Pronësore,  mund të lëshojë 
një urdhër që mund të ndikojë në të drejtat tuaja mbi pronën e kërkuar pa 
ndonjë paralajmërim tjetër. Pas dërgimit të Njoftimit mbi pjesëmarrjen, ju 
duhet të caktoni një takim për intervistë me ndonjë zyrtar të AKP-së për ta 
përgatitur përgjigjen tuaj për kërkesën që të sigurohemi se ju keni plotë-
suar pjesën(ët) relevante të Njoftimit mbi pjesëmarrjen; alternativisht, ju 
mund të bashkangjitni përgjigjen tuaj; apo të përgjigjeni vetë brenda  30 
(tridhjetë) ditëve nga këshilla e dhënë nga AKP-ja që ju dëshironi të merrni 
pjesë në kërkesë. 

Nëse  keni marrë me qira  ndonjë prej pronave të poshtëlistuara,  duhet që 
menjëherë  ta  njoftoni qiradhënësin  tuaj për këtë kërkesë. Ky njoftim u 
adresohet juve si banues i tanishëm;  të gjithë personave të tjerë që jetojnë 
në pronë; dhe kujtdo tjetër që ka interes ligjor mbi pronën.

Njoftim mbi Kërkesën

ME RËNDËSI!

Bazuar në Memorandumin e Mirëkuptimit me Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK), 
AKP-së, në shtator 2009, i është mundësuar qasja në të dhënat kadastrale që posedon 
AKK-ja. Pas rishikimit të këtyre të dhënave është konstatuar se në disa raste, për të cilat 
është bërë kërkesë në AKP, prona është identifikuar jokorrektësisht. 

Nëse besoni se keni ndonjë interes juridik në ndonjë nga pronat e kontestuara, të cilat 
gjinden në listën e mëposhtme, ju duhet të kontaktoni AKP-në sa më shpejt që është e 
mundur  brenda 30 ditëve nga data e publikimit të kësaj Gazete. Në bazë të nenit 10.1 
dhe 10.2 të Rregullores së UNMIK-ut 2000/50, (ashtu siç është amandementuar), ju 
keni  të drejtën për të marrur pjesë në kërkesë nëse keni të drejtë juridike ose interes 
në pronë. Nëse nuk përgjigjeni brenda afatit prej 30 ditësh, AKP-ja ose Komisioni për 
Kërkesa Pronësore mund të lëshojë urdhër, i cili mund të ndikojë në të drejtat tuaja mbi 
pronën e kërkuar  pa ndonjë paralajmërim. 

Nëse tashmë keni pranuar njoftim me shkrim nga AKP-ja se është paraqitur një kërkesë 
për pronën që ju momentalisht jeni duke e shfrytëzuar, dhe e njëjta gjendet në listën e 
mëposhtme, ju lutemi që të paraqiteni në Zyrën Regjionale më të afërt të AKP-së bren-
da 30 ditësh që të caktoni një takim për të konfirmuar nëse jeni përgjigjur në kërkesën e 
duhur, e në rast të kundërt, për të konfirmuar nëse dëshironi ta tërhiqni përgjigjen tuaj 

në kërkesë, ose të përgjigjeni në ndonjë kërkesë tjetër pronësore të regjistruar në AKP. 

Obaveštenje o Zahtevu
Ovim vas zakonski obaveštavamo da je  imovinski zahtev podnet Kosovoskoj Agen-
ciji za Imovinu (KPA) shodno članu 9.1 UNMIK Uredbe 2006/50 koja je dopunje-
na zakonom Skupštine Kosova broj 03/L-079 za imovinu koja je navedena u  ovom 
informativnom Listu.

Imate pravo da osporite zahtev i da učestvujete u postupku koji se odnosi na taj 
zahtev.
Ukoliko to želite, u obavezi ste, pod članom 10.2 UNMIK Uredbe 2006/50 koja 
je dopunjena zakonom Skupštine Kosova broj 03/L-079, da dostavite formular 
Obaveštenja o učešću bilo kojoj kancelariji KPA u roku od 30 (trideset) dana od 
dana objavljivanja ovog Lista. Ako ne stupite u kontakt sa našom  kancelarijom  u 
datom  roku, KPA ili Komisija za Imovinske zahteve može da izda nalog koji bi 
mogao da utiče na Vaše imovinsko pravo nad predmetnom  imovinom a da o tome 
ne budete predhodno obavešteni.

Nakon dostavljanja Obaveštenja o učešću, morate zakazati razgovor sa zvaničnikom 
KPA kako bi ste pripremili vaš odgovor na zahtev i da se postarate da su ispunjeni 
svi relevantni delovi u Obaveštenju o učešću; alternativno možete lično podneti od-
govor u roku od 30(trideset) dana od dana savetovanja sa KPA da želite učestvovati 
u zahtevu. 

Ukoliko ste zakupili neku od navedenih imovina, morate odmah da obavestite vašeg 
zakupodavca o ovom zahtevu. Ovo se obaveštenje primenjuje na Vas kao trenutnog 
posednika; na sva ostala lice koja žive unutar imovine ili na imovini; kao i bilo koje 
drugo lice koje ima pravni interes za imovinu.

VAŽNO! 

Na osnovu potpisanog memoranduma o razumevanju sa Kosovskom agencijom za katastar 
(KCA), KPA od septembra 2009. godine ima pristup katastarskim informacijama kod KCA. 
Na osnovu pregleda ovih podataka ustanovljeno je da su neki od imovinskih zahteva bili 
pogrešno locirani i obeleženi na terenu. 

Ako mislite da imate pravo na imovinu za koju je podnešen zahtev za povrat, a koja se nalazi 
na dole pomenutoj listi , morate se obratiti  što pre KPA u roku od 30 dana od datuma objave 
ovog Glasnika. U skladu sa članom 10.1 i 10.2 UNMIK Uredbe 2006/50  imate pravo da 
učestvujete u zahtevu  ako za to imate zakoniti  ili pravni interes. Ako  ne odgovorite u roku od 
30 dana, KPA ili Komisija za Imovinske zahteve može da izda nalog koji bi mogao da utiče na 
Vaše imovinsko pravo nad predmetnom imovinom a da o tome ne budete predhodno obavešteni.

Ako ste već primili pismeno obaveštenje od KPA za imovinu koju trenutno koristite a ista je 
navedena u nastavku, ljubazno Vas molimo da se obratite najbližoj kancelariji KPA u roku od 
30 dana kako biste zakazali sastanak i odgovorili na zahtev, ili, ako to nije slučaj, ako želite da 
povučete svoj odgovor na zahtev ili ponudite odgovor na druge zahteve koje ste podneli kod KPA.



Ju lutemi kontaktoni ndonjërën nga zyret tona më poshtë nëse besoni se keni të drejtë juridike në ndonjërën nga pronat e kontestuara në listën e lartshënuar
Molimo Vas da stupite u kontakt sa bilo kojom od dole navedenih kancelarija ako smatrate  da imate zakonsko pravo na imovinu

Selia/ Sedište: Perandori Justinian 5, Qyteza Pejton/ Gradić Pejton, Prishtinë/ Priština, 10000, 
tel.038/249-918, fax.038/249-919. 
Prishtinë/ Priština: Rexhep Luci 2, tel.038/225-473,  fax.038/244-854.   
Prizren: Jeronim De Rada 74, Prizren (mbrapa qendres tregtare - Ben Af /iza trgovinskog centra - Ben Af ), 
tel. 029/231-429 dhe 029/231-469. 
Gjilan/Gnjilane: Lidhja e Prizrenit 114,  tel.0280/320-289, fax.0280/324-067. 
Mitrovicë: Shemsi Ahmeti pn,  tel.028/530-136/7, fax.028/530-139. 
Pjesa Veriore e Mitrovicës Rr. Filip Vishnjiq Ndërtesa e TREPÇËS, zyra nr. 18 tel: 065 577 8 550/  
Severni deo Mitrovice Filipa Višnjića bb. Zgrada TREPČE drugi sprat kancelarija br.18 tel: 065 577 8 550
Pejë/ Peć: Mbreteresha Teuta 85,  tel.039/431-668, fax.039/432-970

Ju po ashtu mund të kontaktoni adresat e mëposhtme të cilat mund të ju asistojnë në lidhje me çfarëdo kërkese të paraqitur në AKP. 
Pomoć u vezi zahteva koji ste podneli kod KAI možete dobiti tako sto ćete kontaktirati navedene kancelarije
Zyra e UNHCR-së për Çështje Pronësore/ UNHCR Kancelarije za Imovinska pitanja::
Beograd: Visegradska 23, Tel: 011/362-13-93; 362-13-94 Fax.011/361-27-48
Kragujevc: Karadjordjeva 17, zyra/kancelarija 11 Tel: 034 355-651; Fax: 034 335-652 

Ju lutem ta keni parasysh që adresat në listë janë në g juhën e paraqitësit të kërkesës. 
Molim Vas da imate u vidu da adrese na ovoj listi pripadaju jeziku podnosioca zahteva. 
 

VËREJTJE

Ky njoftim është shumë i rëndësishëm dhe mospërfillja e tij mund të ndikojë në të dre-
jtat tuaja. Nëse ju nevojiten këshilla se si të veproni, mund të kontaktoni cilëndo zyre të 
AKP-së të radhitura më poshtë. Poashtu, ju  mund të autorizoni dikë që t’iu përfaqësojë 
duke lëshuar një Autorizim.

UPOZORENJE

Ovo obaveštenje je veoma važno i njegovo zanemarivanje može uticati na vaša prava. Ukoliko 
vam je potreban savet oko toga šta da uradite, možete kontaktirati bilo koju dole navedenu 
kancelariju KPA. Možete takođe ovlastiti nekog da vas zastupa izdavanjem ovlašćenja.
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Opština Kadastarska zona Grad/Selo Ulica Br. Ulice Br. Parcele Br. Zahteva Datum Obaveštenja
Komuna Zona kadastrale Qyteti/ Fshati Rruga Nr. i rrugës Nr. i Parcelës Nr. i Kerkesës Data e Njoftimit

Klinë/Klina Klinë/Klina Klinë/Klina Cara Dusana, Abedin bb N/A KPA21296 10/11/2014
Leposaviq/Leposavic Borcan/Borcane Borcane 17/65, 17/80, 17/93, 

17/103, 17/120, 17/77
KPA21873 10/11/2014

Prishtinë/Priština Prishtinë/Priština Prishtinë/Priština P.T.C- kod nove poste, N/A KPA44766 10/11/2014
Vushtrri/Vučitrn Maxhunaj/Novo Selo Maxhunaj/Novo Selo 1652/1, 1652/2 KPA00995 10/11/2014
Vushtrri/Vučitrn Gllavatin/Glavotina Gllavatin/Glavotina 97/2, 98/3, 98/6 KPA11442 10/11/2014
Vushtrri/Vučitrn Mihaliq/Mijalic 1043, 1049 KPA11443 10/11/2014
Lipjan/Lipljan Lipjan/Lipljan Lipjan/Lipljan Glavnik-Glavnik 440/9 KPA16407 10/11/2014


