
Nr Numri i lëndës Shqyrtim
1 23-873  Fletë pronësi të re

2 23-1376
 Fletë pronësi për tokën

 Letërnjoftim të ri

3 23-2117 

 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011.
 Deklaratë – Pëlqim nga Azbi Xhemaili dhe Xhelal Xhemaili.

 Fletë pronësi

4 23-2123
 Fletë pronësi të re
 Letërnjoftim të ri

5 23-2585
Deklatarë - Pëlqim nga 51% e banorëve të ndërtesës

Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes në fuqi në vitin 2011

6 23-2595

 Deklaratë për PK.8184, se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 
2011 dhe që e shfrytëzon tokën 20 vite.

 Fletë pronësi të re

7 23-2614

 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.

 Fletë pronësi të re
 Pëlqim prej Adem Isamni

 Letërnjoftim i ri

8 23-2626 Fletëpronësi të re

9 23-2649
Pëlqim prej Ekrem Bilalli dhe Abdulsamet Bilalli

 Letërnjoftim të ri

10 23-2647

 Pëlqim prej pronarëve të tjerë
 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 

shfrytëzon tokën 20 vite.
Letërnjoftim të ri

11 23-2640

 Pëlqim prej pronarëve të tjerë në fletë pronësinë me nr.445, pëlqim prej pronarit në 
fletë pronësinë me nr.124 dhe pëlqim prej pronarit në fletë pronësinë me nr.582

Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.

 Letërnjoftim të ri

12 23-2639 

Pëlqim prej pronarëve të tjerë
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 

shfrytëzon tokën 20 vite.
Letërnjoftim të ri



13 23-2638
Pëlqim prej pronarëve të tjerëDeklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në 

fuqi ne vitin 2011 dhe që e shfrytëzon tokën 20 vite.

14 23-1727

Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.

 Deklaratë nga Dushko Todorovski Fletë pronësi të re

15 23-1075

Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.

 Deklaratë – Pëlqim nga Angele Tomoski dhe Vllade Tomoski
 Fletë pronësi të re

 Letërnjoftim

16 23-818

 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.

 Pëlqim prej pronarit tjetër
 Fletë pronësi të re
 Letër njoftim të ri

17 23-811

 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.

 Pëlqim prej pronarit tjetër
 Fletë pronësi të re
 Letër njoftim të ri

18 23-490
 Fletë pronësi të re
 Letër njoftim të ri

19 23-271

 Pëlqim prej Bashkësisë Fetare Islame-së RMV
 Fletë pronësi të re
Letër njoftim të ri

20 22-627/1

Pëlqim prej Bashkësisë Fetare Islame-së RMV
 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 

shfrytëzon tokën 20 vite.

 Fletë pronësi të re
 Letër njoftim 



21 24-1701

Pëlqim prej Bashkësisë Fetare Islame-së RMV, prej Surija Sulejmani dhe Osman Sulejmani
 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 

shfrytëzon tokën 20 vite.
Fletë pronësi të re

 Letër njoftim 

22 24-2583

 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite,

 Deklaratë - Pëlqim prej përdoruesit Ndërrmaje –shoqëri për menaxhim me pyje Leshnicë
 Letër njoftim të ri.

23 24-2292

 Deklaratë – Pëlqim prej  pronarit Servet Bakija
 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 

shfrytëzon tokën 20 vite

24 24-947

Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.

 Deklaratë – Pëlqim nga 51% e banorëve të ndërtesës

25 22-7713
Deklaratë – Pëlqim nga përdoruesit e tjerë

 Letër njoftim të ri

26 24-3117

Të rregullohet procedura e tokës fletë pronësinë nr.1387
 Deklaratë në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore, Islam Velija nuk do të kërkon 

dëmshpërblim nga Komuna.
 Изјава дека зејмиштето го користи 20 години

 Letërnjoftim të ri

27 24-2906
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 

shfrytëzon tokën 20 vite.
28 24-2781 Deklaratë nga pronarët e tjerë

29 24-2468
Deklaratë nga përdoruesit e tjerë për PK.nr 2396.

 Letërnjoftim të ri

30 24-2332
 Deklaratë që e shfrytëzon tokën 20 vite

 Letërnjoftim të ri

31 24-2316

 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.
 Fletë pronësi me listë V

Letërnjoftim të ri



32 24-2259

Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.

Letërnjoftime të reja

33 24-1769  Pëlqim prej R.M JP-Elektrostopans e MAK

34 24-1757

 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.

Letërnjoftim të ri

35 22-5950
Deklaratë - pëlqim nga R.M.V Rrugë-shfrytëzues

Letërnjoftim të ri
36 22-1880  Deklaratë – pëlqim nga Arabati Baba Teqe 

37 22-5992/1

Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.

 Deklaratë – Pëlqim ndërmarje – shoqëri për menaxhim me pyje Leshnicë
 Letërnjoftim të ri

38 22-6222/1

Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 
shfrytëzon tokën 20 vite.

 Letërnjoftim të ri

39 22-6126
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 

shfrytëzon tokën 20 vite.                                   Fletëpronësi të re

40 22-6514
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 

shfrytëzon tokën 20 vite.                                   Fletëpronësi të re

41 22-7150/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet                                                                                                         
Fletëpronësi të re

42 22-5551/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet                                                                                                          
Fletëpronësi të re

43 22-5954/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet                                                                                                          
Fletëpronësi të re

44  22-5071/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet                                                                                                          
Fletëpronësi të re

45 22-5088/1 Fletëpronësi të re
46 22-5070/ Pelqim prej pronareve te tjere

47 22-5010/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet.                                                                                                     
Fletëpronësi të re

48 24-2435/1 Pelqim prej pronareve te tjere
49 22-6703/1 Fletëpronësi të re
50 22-6525/1 Fletëpronësi të re



51 22-6909/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet.                                                                                                     
Fletëpronësi të re

52 22-6947/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet.                                                                                                     
Fletëpronësi të re

53 22-6123/1 per ne keshill                        

54 22-2831/1
deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje të 

letërnjoftimit

55 22-3518/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje të 
letërnjoftimit

56 22-2864/1 FLETE PRONESI ME TE DREJTA TE RREGJISTRUARA

57 22-2466/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje të 
letërnjoftimit

58 22-2481/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje të 
letërnjoftimit

59 22-2484/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje të 
letërnjoftimit

60 22-2465/1 Pelqim prej pronareve te tjere

61 22-2464/1
deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje të 

letërnjoftimit

62 22-5458/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje të 
letërnjoftimit

63 22-3045/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje të 
letërnjoftimit

64 22-7097/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje të 
letërnjoftimit

65 22-4822/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011, Fletëpronësi 

të re, Fotokopje të letërnjoftimit

66 22-5513/1
Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë, 

Fotokopje letërnjoftimin 
67 22-2208/1 Fletëpronësi për tokën në të cilën është ndërtuar objekti pa leje
68 22-4100/1 Fletepronesi te re

69  
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

70 22-1624/1
Fletepronesi te re                                                                                   Deklarate - pelqim prej 

Arabati Baba Teqe
71 22-2542 Fletepronesi te re



72 24-2833
 Fletëpronësi të re                                                                        Deklaratë se objekti është 
ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e shfrytëzon tokën 20 vite.

73 24-1683  Fletëpronësi të re

74 22-389/1
Letërnjoftim te ri                                                           Deklaratë - Pëlqim prej R.M Rrugë-

shfrytëzues 

75 22-3784/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

76 24-2505 elaboratet jane te v 2019
77 24-2508 elaboratet jane te v 2019
78 24-2507 elaboratet jane te v 2019
79 24-2506 elaboratet jane te v 2019

80 24-3052
pelqim prej Vase Jakovleski                                                     Deklaratë se objekti është 
ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e shfrytëzon tokën 20 vite.

81 24-3053
pelqim prej Vase Jakovleski                                                     Deklaratë se objekti është 
ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e shfrytëzon tokën 20 vite.

82 22-2162 aneks elaborat leternjoftim te ri
83 22-351/1 fletepronesi leternjoftim te ri

84 24-1925
  Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe që e 

shfrytëzon tokën 20 vite.
85 24-1615 pelqim prej shfrytezuesve te tjere
86 24-2286 mungojne elaboratet
87 24-2726 mungojne elaboratet
88 24-2725 mungojne elaboratet

89 24-691
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

letërnjoftim të ri dhe pëlqim prej 51% të pronarëve të banesës
90 24-2391 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011
91 24-974 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011

92 24-127
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,Fletëpronësi 

të re

93 24-625
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

letërnjoftim të ri

94 24-1142
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,Fletëpronësi 

të re dhe letërnjoftim të ri

95 24-1899
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,Fletëpronësi 

të re dhe letërnjoftim të ri
96 24-1085 Fletëpronësi të re

97 24-1030
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,Fletëpronësi 

të re

98 24-1492
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011, letërnjoftim 

të ri dhe pëlqim nga pronarët tjerë 
99 24-110 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011



100 24-2937
Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet Fletëpronësi me listë V dhe 

letërnjoftim të ri

101 24-820
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

letërnjoftim të ri

102 24-2767 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet dhe pëlqim prej pronarëve tjerë

103 24-1307 Historiat prej katastri, pëlqim prej pronarëve tjerë dhe letërnjoftim të ri

104 24-2600
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011, fletëpronësi 

të re dhe letërnjoftim të ri
105 24-231 Pëlqim prej pronarëve tjerë dhe letërnjoftim të ri
106 24-206 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011

107 24-2772
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

108 24-99
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011, fletëpronësi 

të re, letërnjoftim të ri dhe pëlqim nga pronarët tjerë 
109 24-2512 Pëlqim prej pronarëve tjerë

110 24-2104
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

111 24-1467
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % 
të banorëve tjerë të banesës dhe aneks elaborat

112 24-1416
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % 
të banorëve tjerë të banesës

113 24-2807 Fletëpronësi të re dhe letërnjoftim të ri
114 24-2206 Pëlqim prej pronarëve tjerë dhe fotokopje të letërnjoftimit

115 24-2393
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % 
të banorëve tjerë të banesës

116 24--1302
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011, deklaratë se 

e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet dhe fotokopje të letërnjoftimit

117 24-122
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011, deklaratë se 

e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

118 24-1868
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,deklaratë se 
e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, letërnjoftim të ri dhe pëlqim nga pronarët tjerë 

119 24-1598
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,deklaratë se 

e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, letërnjoftim të ri dhe fletëpronësi të re

120 24-2534
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011, deklaratë se 

e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re dhe pëlqim prej pronarëve 
tjerë

121 24-1042 Fletëpronësi të re dhe letërnjoftim të ri

122 24-1446
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,deklaratë se 
e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, letërnjoftim të ri dhe pëlqim nga pronarët tjerë 



123 24-2783
Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, letërnjoftim të ri dhe fletëpronësi të 

re

124 24-2571
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,deklaratë se 

e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, letërnjoftim të ri dhe fletëpronësi të re

125 24-2572
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, fletëpronësi të re dhe letërnjoftim të 
ri

126 24-2688
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

127 24--2565
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 
deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë

128 24-443 Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës dhe letërnjoftim të ri
129 24-878 Fletëpronësi të re, Pëlqim prej pronarëve tjerë.

130 24-98 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë

131 24-2808 Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës dhe letërnjoftim të ri.
132 24-78 Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës
133 24-2765 Deklaratë, letërnjoftim të ri.
134 24-2346 Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës

135 24-2999
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

136 24-1533
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

137 24-1514 Pëlqim prej pronarëve tjerë

138 24-701
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve 
tjerë,Fotokopje të letërnjoftimit

139 24--10
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

letërnjoftim të ri

140 24-1171
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

letërnjoftim të ri dhe pëlqim prej 51% të pronarëve të banesës

141 24-1291
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, letërnjoftim të ri, pëlqim prej 51% të 
pronarëve të banesës dhe fletëpronësi të re

142 24-2565
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,deklaratë se 
e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, letërnjoftim të ri dhe pëlqim nga pronarët tjerë 

dhe fletëpronësi të re
143 24-733 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re.

144 24-2765
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,deklaratë se 

e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, letërnjoftim të ri.

145 24-2290
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të 
ndërtesës , letër njoftim të ri



146 24-928
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të 
ndërtesës , letër njoftim të ri

147 24-1823 Fletepronësi të re, pëlqim nga pronarët tjerë dhe letërnjoftim të ri
148 24-2651 Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të ndërtesës 
149 24-2603 Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të ndërtesës , letër njoftim të ri

150 24-2486
Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të ndërtesës ,Të bëhet rregjistrimi i tokës në 

agjensionin për kadastër, Pëlqim nga pronarët tjerë në fletëpronësi, Letër njoftim të ri

151 24-539
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të 
ndërtesës , letër njoftim të ri

152 24-2638
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të 
ndërtesës , letër njoftim të ri, Të bëhet rregjistrimi i tokës në agjensionin për kadastër

153 24-2696
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletepronësi të re, pëlqim nga Ministria për Arsim , 
letër njoftim të ri

154 24-2599
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, Fletëpronësi 

të re, Pëlqim nga 51% të banorëve të banesës

155 24-1783
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, letërnjoftim të ri

156 24-1550
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, letërnjoftim të ri

157 24-1308
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, letërnjoftim të ri

158 24-1051
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, letërnjoftim 

të ri
159 24-1924  ne rregull jane dok, pelqim

160 24-1698
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, letërnjoftim të ri

161 24-2983
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 
shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të 

ndërtesës , letër njoftim të ri

162 24-2471
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, letërnjoftim të ri

163 24-1563
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 
shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të 

ndërtesës , letër njoftim të ri

164 24-170
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, letërnjoftim të ri



165 24-2515
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 
shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, letërnjoftim të ri, Pëlqim nga 

pronarët tjerë në fletëpronësi
166 24-2053 Fletëpronësi të re, ( legalizim nr 23-2564 /5 dt 06.03.208

167 24-57
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 
shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, pëlqim nga fqinjëve , letër 

njoftim të ri

168 24-2733
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 
shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, letërnjoftim të ri, Pëlqim nga 

pronarët tjerë në fletëpronësi
169 24-733 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re.
170 24-878 Pëlqim prej pronarëve tjerë

171 24-98
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

172 24-2808
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet
173 24-78 Pëlqim prej pronarëve tjerë

174 24-2765
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % 
të banorëve tjerë të banesës

175 24-2346
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet
176 24-1094 Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës

177 24-1093
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet
178 24-2999 Pëlqim prej pronarëve tjerë
179 24-1533 Fletepronesi, pëlqim prej pronarëve tjerë.
180 24-1783 ka legalizim me vendim nr.22-2752/8 dt.29.12.2015

181 24*10
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

letërnjoftim të ri

182 24-2863
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re

183 24-1312
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, letër njoftim të ri, pëlqim nga 
51% të banorëve të banesës 

184 24-2464
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, letër njoftim të ri

185 24-1536 Fletepronësi të re, pëlqim nga 51% të banorëve të banesës fqinjëve , letër njoftim të ri

186 24-389
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 
shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, pëlqim nga pronarët tjerë në 

fletëpronësi , letër njoftim të ri

187 24-1471
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re



188 24-1332
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, pëlqim nga 51% të banorëve të 
banesës 

189 24-1491
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 
shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, pëlqim nga fqinjëve , letër 

njoftim të ri

190 24-2653
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 
shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, pëlqim nga fqinjëve , letër 

njoftim të ri
191 24-2914 Fletepronësi të re, pëlqim nga pronarët tjerë në fletëpronësi 
192 24-972 Fletepronësi të re,  pëlqim nga 51% të banorëve të banesës 
193 24-1639 Fletepronësi të re, letër njoftim të ri

194 24-684 Fletepronësi të re,  pëlqim nga 51% të banorëve të banesës,  letër njoftim të ri

195 24-1376 Fletepronësi të re,  pëlqim nga 51% të banorëve të banesës,  letër njoftim të ri

196 24-2654
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 

2011,fletpronesi,leternjoftim, pelqim prej Pajazit Dearit.
197 24-1255 Fletepronesi te re.
198 24-2821 Leternjoftim, deklarate.
199 24-1361 Leternjoftime, deklarat, fletepronesi.
200 24-2267 Deklarat, fletpronesi, leternjoftim.
201 24-1078 Deklarate te re.
202 24-995 Fletepronesi te re.
203 24-2089 Leternjoftim,fletepronesi te re.

204 24-1362
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 

2011,fletpronesi,leternjoftim.
205 24-1538 Leternjoftim, fletepronesi.
206 24-517 per pelqim
207 24-125 Leternjoftim,fletepronesi te re.

208 24-126
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, pëlqim nga 51% e banorëve të 
banesës , letër njoftim të ri

209 24-3100
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 
shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, pëlqim nga pronarët tjerë në 

fletëpronësi , letërnjoftim të ri.
210 24-423 Refuzim prej katastri per mosperputhje elborati 2019.
211 24-1211 Leternjoftim,fletepronesi
212 24-3162 Refuzim prej katastri per mosperputhje elborati 2019
213 24-1927  Leternjoftim të ri , pëlqim prej 51% të banorëve të banesës
214 24-1817 Fletëpronësi të re

215 24-603
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, pëlqim nga 

51% e banorëve të banesës , letër njoftim të ri.

216 24-1499
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, pëlqim nga 

51% e banorëve të banesës , letër njoftim të ri



217 24-3065
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, letër njoftim të ri

218 22-3091 Fletepronesi te re.
219 22-1668 Fletpronsi, deklarat, leternjoftim te ri.
220 22-4746 Fletepronësi të re, letër njoftim të ri
221 22-2199 Fletpronsi, deklarat, leternjoftim te ri.
222 22-2944 Fletpronsi, deklarat, leternjoftim te ri.
223 22-5514 Fletepronesi, deklarate.
224 22-6493 Fletpronesi, deklarat, leternjoftim.
225 22-5003 Fletepronsi,leternjoftim,
226 22-3740 Deklarat, pelqim, leternjoftim.
227 22-3745 Lenda nuk ka elabrat.
228 22-3295 Leternjoftim, fletepronesi.
229 22-3911 Leternjoftim, fletepronesi.
230 22-5413 Pelqim nga bashkepronaret, deklarat dhe fletepronesi.
231 22-3502 Pelqim, leternjoftim,fletepronesi
232 22-4768 Fletepronsi te re.
233 22-6261 Pelqim nga bashkepronaret tjere, deklarate, leternjoftim, fletpronesi.
234 22-2894 Fletepronesi te re me te drejta te regjistruara.
235 22-1667 Deklarate, leternjoftim, fletpronesi, pelqime
236 22-5631 Deklarate, leternjoftim, fletpronesi, pelqim.
237 22-636  Deklarat, leternjoftim, fletpronesi
238 22-5302 Deklarate,leternjoftim, fletpronesi
239 22-5087  Deklarat, leternjoftim, fletpronesi
240 22-5476 Deklarat, leternjoftim, fletpronesi
241 22-6013 Deklarate , leternjoftim, fletpronesi
242 22-5632 Leternjoftim, deklarate, fletpronesi , pelqim prej tjetrit
243 22-4910 Leternjoftim, fletepronesi.
244 22-2478  Deklarat, leternjoftim, fletpronesi
245 22-2822  Deklarat, leternjoftim, fletpronesi
246 22-6620 Leternjoftim, deklarate, fletepronesi
247 22-4899 Fletepronesi, leternjoftim , deklarat.
248 22-7094 Deklarat, fletepronesi, leternjoftim, ekstrakt
249 22-3819 Deklaret, fletepronesi me te drejta te rregjistruara, leternjoftim, ekstrakt
250 22-18 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, ekstrakt

251 22-1864
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet , Fletepronësi të re, letërnjoftim të ri

252 22-3117 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, ekstrakt
253 22-1388 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, ekstrakt
254 22-1444 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, ekstrakt
255 22-1085 Leternjoftim, fletpronesi
256 22-164 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, ekstrakt
257 22-7655 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, ekstrakt

258 22-7813 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, fletepronesi.



259 22-6916 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, ekstrakt
260 22-389 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, ekstrakt
261 23-498 Deklarat
262 23-1339 Deklarate, fletpronesi 
263 23-2980 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, pelqim
264 23-736 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, pelqim
265 23-2997 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, pelqim
266 23-1748 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, pelqim
267 23-2075 Deklarate, fletpronesi, pelqim 
268 23-745 Fletpronesi te re.
269 23-2565 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, pelqim
270 23-855  Fletepronesi, leternjoftim, pelqim te toka 
271 23-3003 Leternjoftim,fletepronesi
272 23-1221 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
273 23-1225  Fletepronesi, leternjoftim, 
274 23-2509 Fletepronesi,
275 23-2538  Fletepronesi, leternjoftim, 
276 23-750 Fletepronesi, leternjoftim, 
277 23-2508 Fletepronesi, leternjoftim, pelqime prej pronareve tjere
278 23-2988  Fletepronesi, leternjoftim, pelqime prej pronareve tjere
279 23-869  Fletepronesi
280 23-2517 Fletepronesi, leternjoftim, pelqime prej tjetrit
281 23-2540 Fletepronesi, leternjoftim, pelqime prej tjetrit 
282 23-1763  Fletepronesi, pelqime prej tjetrit 
283 23-950 Fletepronesi, leternjoftim, 
284 23-2555 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
285 23-2078  Fletepronesi, leternjoftim, 
286 23-2494  Fletepronesi, leternjoftim, pelqime prej tjetrit 
287 23-1747 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
288 23-1758 Fletepronesi, leternjoftim, 
289 23-495  Fletepronesi, leternjoftim, pelqime prej tjetrit , per teren 
290 23-1084 "Zhito Pollog" pelqim nga shfrytezuesit
291 22-2510 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
292 22-2009 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
293 22-1785 Fletepronesi, leternjoftim, pelqime prej tjetreve ne fletpronsi , 
294 22-2636 te permirsohet elaborati 
295 22-3646 te permirsohet elaborati 
296 22-2234  Fletepronesi, leternjoftim, 
297 22-2117  Fletepronesi, leternjoftim, 
298 22-3192 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
299 22-650 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, ka refuzim prej katastar
300 22-6226 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
301 22-6040 Leternjoftim, fletpronesi , pelqim prej 51 % banoreve te baneses
302 22-5020  Fletepronesi, leternjoftim, 
303 22-2158 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
304 22-1506 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
305 22-5215 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 



306 22-3110 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, pelqinm prej teqes
307 22-2153  fletepronesi, leternjoftim, 
308 22-1071 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim.
309 22-2135  Fletepronesi, leternjoftim, 
310 22-6518 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
311 22-3077 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
312 22-2683 Deklaret, fletepronesi, 
313 22-572 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
314 22-2206 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
315 22-4994 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
316 22-652 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
317 22-1353 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
318 22-2829 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
319 22-2589 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
320 22-5114 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
321 22-474 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
322 22-84 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 
323 22-6178 Fletepronesi, leternjoftim, 
324 24-2909 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim, 

325 22-3245
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 
shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, pëlqim, letërnjoftim të ri.

326 24-1913
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 
shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, pëlqim, letërnjoftim të ri.

327 24-2836
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, letërnjoftim të ri.

328 24-2382
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re.

329 24-2921
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, pëlqim prej 51 % te banoreve 
te baneses, letërnjoftim të ri.

330 24-2092
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të 
ndërtesës.

331 24-2381
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të 
ndërtesës , letër njoftim të ri.

332 24-3021
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të 
ndërtesës , letër njoftim të ri.

333 24-2099 Fletepronesi te re.

334 24-2315
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, letërnjoftim të ri.

335 24-2075  Fletepronesi, leternjoftim, 



336 24-2636
eklaratë se objekti është ndërtuar para hzrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, dhe se e 

shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet se Fletepronësi të re, pëlqim nga banorët tjerë të 
ndërtesës , letër njoftim të ri, Të bëhet rregjistrimi i tokës në agjensionin për kadastër

337 24-2696
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi në vitin 2011, Fletepronësi 

të re, letër njoftim të ri
338 23-1224 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim,pelqim nga pronaret tjere
339 24-243 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim,pelqim
340 23-1556 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim,pelqim 
341 23-2557 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim
342 23-2514 Deklaret, fletepronesi, leternjoftim,pelqim 
343 23-1340 Fletepronesi, leternjoftim,
344 23-170 Fletepronsi,leternjoftim, 
345 23-2534 Fletepronsi,leternjoftim, 

346 23-2489
Leternjoftim, fletpronesi , deklarat se objekti eshte ndertuar para 2011, pelqim prej 51 % 

banoreve te baneses.
347 23-860 leternjoftim,fletepronesi,

348 24-1918 pelqim nga Jusuf Sadiku,Merdija Sadiku duhet te jep deklarate per parcelen 5068/1

349 24-2596 Fletëpronësi të re
350 24-350 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011
351 22-1175/1 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011

352 22-1216/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,Fletëpronësi 

të re
353 22-6125/1 Pëlqim prej pronarëve tjerë
354 24-2276 Pëlqim prej pronarëve tjerë
355 22-51/1 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011
356 22-3743/1 Fletëpronësi të re

357 22-4050/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,Fletëpronësi 

të re
358 22-313/1 Fletëpronësi të re
359 22-2538/1 Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011

360 22-3967/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet dhe fotokopje të letërnjoftimit

361 22-6652/1 Fletëpronësi të re

362 22-1335 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet dhe pëlqim prej pronarëve tjerë

363 24-1741 Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës
364 24-2406 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet 
365 24-1700 Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës

366 23-3356
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

367 24-2352 Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës dhe fletëpronësi të re
368 24-1411 Rregjistrim të tokës



369 24-3173
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

370 24-3077
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet
371 24-244 Pëlqim prej pronarëve tjerë
372 24-2304 Pëlqim prej pronarëve tjerë

373 22-4631/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet
374 22-1521/1 Fletëpronësi të re
375 22-2307 Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës
376 22-829/1 Pëlqim prej pronarëve tjerë
377 23-2138 Pëlqim prej pronarëve tjerë dhe fotokopje të letërnjoftimit

378 22-6164
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % 
të banorëve tjerë të banesës

379 22-4488/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

380 22-4209/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë 
të banesës

381 22-4932/1
Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë dhe 

Aneks elaborat gjeodezik

382 22-6988/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011, deklaratë se 

e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet dhe fotokopje të letërnjoftimit

383 22-316/1
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011, deklaratë se 

e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re
384 24-2865 Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës

385 24-1063
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet
386 24-2241 Fletëpronësi me të drejta të rregjistruara
387 24-2866 Fletëpronësi të re
388 24-2918 Fletëpronësi me të drejta të rregjistruara
389 24-340 Pëlqim prej pronarëve tjerë

390 24-86
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

391 24-1926
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet
392 24-3059 Pëlqim prej pronarëve tjerë

393 24-919
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 
deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë

394 24-722 Fletëpronësi të re
395 24-992 Fletëpronësi të re

396 24-2084
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 
deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë



397 24-2083
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

398 24-2365
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 
deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë

399 24-2687
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim nga pronarët tek parcela 
fqinjë, Fletëpagesë te kërkesa

400 24-960 Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës
401 24-2189 Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës
402 24-3009 Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës

403 24-2923
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

404 24-2140
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

405 24-468
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

406 24-3116
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

407 24-1831 Pëlqim prej pronarëve tjerë

408 24-3020
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve 
tjerë,Fotokopje të letërnjoftimit

409 24-3055
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje të 
letërnjoftimit

410 24-1746 Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës

411 24-2778
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011,dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

412 22-1281
Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re,  Letërnjoftimin 

fotokopje

413 22-4886
Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Të rregullohet 

trashëgimia, Letërnjoftimin fotokopje

414 22-1084/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet,Pëlqim prej Arabati baba Teqe

415 22-4831/1 Pëlqim prej Stopanska Bankës, Aneks elaborat
416 22-6991/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet
417 22-6191/1 Fletëpronësi të re
418 22-3483/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re
419 22-7230/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

420 22-3836 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë 

421 22-399/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re



422 22-5458/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë 

423 22-3045/1 Pëlqim prej pronarëve tjerë

424 22-522/1
Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Pëlqim nga 

pronarët tjerë
425 22-3763/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Aneks elaborat
426 22-5569/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

427 22-3068/1
Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje 

letërnjoftimin 

428 22-6569/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet,  Pëlqim nga pronarët tjerë

429 22-5513/1
Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë, 

Fotokopje letërnjoftimin 
430 22-1898/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

431 22-5703/1
Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje 

letërnjoftimin
432 22-4126/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re
433 22-4579 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, 

434 22-1347/1
Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Fotokopje 

letërnjoftimin

435 22-4884/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet,  Pëlqim nga pronarët tjerë

436 22-1037/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re
437 22-3329 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fotokopje letërnjoftimin

438 22-4210/1 Deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë

439 22-7038/1 Pëlqim prej pronarëve tjerë
440 23-1984 Pëlqim prej pronarëve tjerë

441 23-1113
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

442 23-708
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet
443 23-159 Pëlqim prej pronarëve tjerë

444 23-3307
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % 
të banorëve tjerë të banesës

445 23-1387
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet
446 23-2965 Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % të banorëve tjerë të banesës

447 23-1999
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet
448 23-1378 Pëlqim prej pronarëve tjerë

449 24-223
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

450 24-2703
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011, dhe 
deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi me të drejta të 

rregjistruara



451 24-2626 Pëlqim prej pronarëve tjerë, Fletëpronësi të re

452 24-2205
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 
deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Pëlqim prej pronarëve tjerë

453 23-384
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet

454 22-2344
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re
455 22-3268 Të rregjistrohet në agjensionin për kadastër
456 22-6551 Të rregjistrohet në agjensionin për kadastër
457 22-3068 Të rregjistrohet në agjensionin për kadastër

458 24-2217
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

459 24-2457
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

460 24-1539
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 51 % 
të banorëve tjerë të banesës

461 24-2434 Fletëpronësi të re, Pagesa te kërkesa mungon

462 24-2156
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re
463 24-2320 Aneks elaborat
464 24-2046 Fletëpronësi të re, Pagesa te kërkesa mungon

465 22-6076
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

466 22-4419
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

467 22-4125
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

468 22-6366
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

469 22-1672
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

470 22-4284
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re, Pëlqim prej 
pronarëve tjerë

471 22-6903
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

472 22-1146
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re

473 22-1690
Deklaratë se objekti është ndërtuar para hyrjes së ligjit në fuqi ne vitin 2011 dhe 

deklaratë se e shfrytëzon tokën më tepër se 20 vjet, Fletëpronësi të re
474 22-6496 Pëlqim prej pronarëve tjerë, Fletëpronësi të re

475 22-5238
Fletepronesi 

Pelqim nga bashkepronaret

476 22-2125
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletpronesi



477 22-2126
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletpronesi

478 22-2127
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletpronesi

479 22-2128
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletpronesi

480 22-5941
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Pelqim nga pronaret tjere

481 22-4724
Ndryshim parashtruesi

Trashegimi
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

482 22-1569
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi
483 22-6517 Ndryshim parashtruesi
484 22-2815 Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

485 22-4159
Fletpronesi e re

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

486 22-1463
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletpronesi e re
Leternjoftim

487 22-3372
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi
Leternjoftim

488 22-4082
Pelqim nga Ruzhdi Avdil Loki

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Fletepronesi

489 22-3557

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Pelqim nga banoret e tjere

Ne elaborat eshte paraqit objekti A-1
Fletepronesi

490 22-1831
Te regjistrohet lenda ne Kataster

1 Elaborat 2020

491 22-4915
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi
1 Elaborat mungon

492 22-1462
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi
Leternjoftim

493 22-2159
Fletpronesi e re

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

494 22-1985

Elaborati eshte marre per permirsim(Ta sjelle elaboratin pala)
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletpronesi
Ekstrakt

495 22-156
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletpronesi e re



496 22-5628
Te regjistrohet ne Kataster

Fletepronesi

497 22-5131
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi

498 22-755
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi
Njeri elaborat mungon

499 22-7152
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi

500 22-4340
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletpronesi
Objekt 1 OK,Objekt 2 JO

501 22-3978
Fletpronesi 

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

502 22-6439
Fletepronesi

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

503 22-3809
Te regjistrohet ne Kataster

Fletepronesi
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

504 22-1734
Fletpronesi te re per PK 257/2(nese eshte mbi pronarin e njejte duhet ne keshill per 

parcelen PK(257/2)

505 22-6769
Fletepronesi e re
objekti Bula Trans

506 22-2441
Fletepronesi

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

507 22-7238
Te regjistrohet ne Kataster

Fletepronesi
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

508 22-304
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi 
Leternjoftim

509 22-6490
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi
Garazhe

510 22-1137

Garazhe oborr
Duhet te kontrollohet PDU

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Fletepronesi

511 22-4559
Deklarate se obj. eshte ndertuar para v.2011

Pelqim nga Vejseli Ismailova
Fletepronesi

512 22-4433
Pelqim nga bashke pronaret

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Fletepronesi

513 22-260
Deklarate se obj. eshte ndertuar para v.2011

Fletepronesi
514 22-4359 Fletepronesi



515 22-6173
Elaborati mbi emrin e prindit, duhet trashegimi

Fletepronesi
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

516 22-1021
Fletpronesi te re

Pelqim nga Teqe dhe Dom za Maloletnici
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

517 22-6242

Fletepronesi e re
Permirsim i KP(te skica e elaboratit)

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Pelqim nga Xhevdet Adili

518 22-1529
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi 
Pelqim nga bashkepronaret

519 22-1149 Aneks elaborat me emrat e parashtruesve te ri

520 22-3811
Te regjistrohet ne Kataster

Deklarate se obj. eshte ndertuar para 2011
Fletepronesi

521 22-3812
Te regjistrohet ne Kataster

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

522 22-4131
Fletepronesi 

Deklarate se obj. eshte ndertuar para 2011

523 22-6221
Fletepronesi 

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Mungese e obj. 5 ne skice

524 22-4919
Pelqim nga Adem Bajrami

Fletepronesi
Deklarate se obj. eshte ndertuar para 2011

525 22-467
Fletepronesi 

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

526 22-4477
Konsulltim, rishqyrtim i terenit

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Te drejta te paregjistruara

527 22-191
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi

528 22-4486
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi

529 22-2685
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi
Pelqim nga bashkepronaret

530 22-2144 Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

531 22-1806

Njeri elaborat mungon
Te regjistrohet ne Kataster

Trashegimi
Ndryshim Parashtruesi

532 22-2306 Fletpronesi 

533 22-928
Fletpronesi 

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011



534 22-5156
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletpronesi 

535 22-2336
Ska CD elaborati

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Fletepronesi

536 22-4301
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi

537 22-5866
Permirsim elaborati mbi 2 emra/Ndryshim Parashtruesi

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

538 22-7064
Fletepronesi

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

539 22-3877
Elaboratet duhet te ndahen,

Pelqim
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

540 22-6621 Pronesi e Komunes se Tetoves

541 22-4443
Fletepronesi

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Te shifen koordinatat

542 22-3896 Fletepronesi 
543 22-2642 Fletepronesi 
544 22-3060 Fletepronesi 
545 22-6908 Fletepronesi 

546 22-1020
Fletepronesi

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
547 22-588 Fletepronesi

548 22-3005
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi

549 22-299
Te sjelle akt trashegimie-personi I kerkeses ka nderru jete-lenda duhet te vazhoje ne 

emer te gruas(eshte njoftu pala)

550 23-1480
Pelqim nga bashkepronari

Fletepronesi
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

551 23-1979
Fletepronesi

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Pelqim nga bashkepronaret

552 23-110
Fletepronesi

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

553 23-879
Fletepronesi

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
554 23-2363 Fletepronesi

555 24-1611
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

556 24-3098

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Pelqim nga bashkepronaret

Te regjistrohet prona ne Kataster
Fletepronesi

557 24-752 Fletepronesi



558 24-2482

Fletepronesi
PK 1260 te drejta te paregjistruara

Pelqim nga bashkepronaret-trashegimi
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

559 23-3149
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Fletepronesi
560 22-2721  Fletpronsi te re, pelqim nga bashkepronari
561 22-1909 Pelqim nga Arabati Baba teqe
562 22-2461 Pelqim nga banoret tjere
563 22-2830 Permirsim elaborati ,KP gabim
564 22-4707 Deklarate 51% nga banoret tjer
565 22-2912 Pelqim nga BFI
566 22-2775  Pelqim nga trashegimtaret
567 22-4012 Pelqim Arabati Baba Teqe
568 22-5661  Pelqim nga bashkepronari
569 22-192  Deklarate per objekti, Fletpronesi te re
570 22-6295  Pelqim nga pronaret ne fletepronesi
571 22-2734 Fletpronsi te re, Deklarate per objektin
572 22-6154 Deklarate per objektin, Pelqim nga bashkepronari
573 22-4757 Fletpronsi te re, Deklarate per objektin, Aktvendim per trashegimin
574 22-5211 Fletpronsi te re, Deklarate per objektin
575 22-5343  Fletpronsi te re, Deklarate per objektin
576 22-1708  Fletpronesi te re, Gjendja rrjedhese (Tekovna smetka)
577 22-5467  Fletpronesi te re
578 22-1165 Deklarate prej bashkpronarve ne fletpronesi
579 22-5836 Fletpronsi te re, Deklarate per objektin, Pelqim nga bashkpronari

580 22-5564 
Permirsim  elaboratesh, Deklarate per objektin, Pelqim nga bashkpronaret ne 

fletepronesi
581 22-5832 Fletpronsi te re, deklarat per obj.
582 22-2085 te behet aneks elaborati permisim te destinimi e ka 510
583 22-4478 Fletpronsi te re, deklarat per objektin
584 22-2139 Fletpronsi te re, deklarat per objektin
585 22-6550  Fletpronsi te re, deklarat per objektin
586 22-3552 Fletpronsi te re, deklarat per objektin
587 22-5060 Deklarate per objektin

588 22-5329  
Te regjistrohet ne Agjencioni per kadaster P.K.316/2, Deklarate per objektin, Pelqim nga 

bashkepronari
589 22-4345  Deklarate per objektin
590 22-698  Pelqim nga BFI
591 22-3206  Fletpronsi te re
592 22-4018 Per terren

593 22-227 Deklarate per objektin., Te regjistrohet ne Agjencionin per kadaster, Fletpronsi te re 

594 22-857  Deklarate per objektin., Te regjistrohet ne Agjencionin per kadaster, Fletpronsi te re 

595 22-318  Deklarate per objektin., Te regjistrohet ne Agjencionin per kadaster, Fletpronsi te re 



596 22-253   Te regjistrohet ne Agjencionin per kadaster, Fletpronsi te re 

597 22-378  Deklarate per objektin., Te regjistrohet ne Agjencionin per kadaster, Fletpronsi te re 

598 22-121 Deklarate per objektin., Te regjistrohet ne Agjencionin per kadaster, Fletpronsi te re 

599 22-1480  Fletpronsi te re, deklarat per objektin
600 22-4756 Fletpronsi te re, deklarat per objektin
601 22-1304  Fletpronsi te re, deklarat per objektin
602 22-6247  Pelqim nga pronaret ne fletpronsi
603 22-6677  Pelqim nga pronaret ne fletpronsi
604 22-3943  Fletpronsi te re, deklarat per objektin
605 22-6676 Pelqim nga pronaret ne fletpronsi
606 22-4660  Fletpronsi te re, deklarat per objektin.
607 22-7647 Deklarate se objektin. eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te re

608 22-4499
Deklarate se objektin. eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te re, Pelqim nga 

bashkepronaret ne prone
609 22-4362 Fletpronsi te re
610 22-3842 Permirsim I elaboratit (destinimi I nderteses nga A1 ne A2)
611 22-3808  Te regjistrohet ne kadaster
612 22-2123 Te regjistrohet ne kadaster
613 22-1962  Objekti jo funksional
614 22-480  Deklarate se objektin. eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te re
615 22-6033 Pelqim nga BFI
616 22-6382 Deklarate se objektin eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te re
617 22-1465 Jofunksionale (pa dritare)
618 22-4672 Deklarate se objektin eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te re

619 22-4528
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te re, Pelqim nga 

bashkepronaret

620 22-4744
Deklarate se objektin eshte ndertuar para vitit 2011, Pelqim nga  51% e banoreve te 

nderteses
621 22-7133 Fletpronesi te re
622 22-7195 Akti i trashegimise
623 22-1881 Fletpronesi te re

624 22-3255
Deklarate se objektin eshte ndertuar para vitit 2011, Pelqim nga  51% e banoreve te 

nderteses, Fletepronesi te re
625 22-6675  Fletpronesi te re 
626 22-6248 Pelqim nga bashkpronaret ne fletpronsi
627 22-6572  Kati 1 eshte I regjistruar
628 22-4313  Deklarate per objektin
629 22-638 Terreni I ri
630 22-6778  Pelqim nga bashkeprronari
631 22-6192  Fletpronesi te re, Deklarate per objektin 
632 22-129 Pelqim nga TTK banka
633 22-5352 Pelqim nga bashkepronaret

634 22-3510  
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronsi te re, Te regjistroheet me 

Agjensionin per Kadaster P.K. 9489, Lenda eshte per keshill



635 22-6485  
Ndryshim parashtruesi, Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te 

re, Lenda eshte per keshill  

636 22-2549  
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronsi te re, Lenda eshte per 

keshill
637 22-5670  Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronsi te re

638 22-1167  
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronsi te re, Lenda eshte per 

keshill
639 22-5591 Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te re
640 22-3617 Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te re

641 22-4502  
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te re, Lenda eshte per 

keshill
642 23-333/1 Fletpronesi te re, Pelqim nga bashkepronaret, Lenda eshte per keshill 

643 22-2134  
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te re, Lenda eshte per 

keshill
644 22-6586  Fletpronesi te re, Lenda eshte per keshill 
645 23-1014/1  Lenda eshte per keshill
646 22-2876  Lenda eshte per keshill
647 23-188/1 Pelqim nga bashkepronaret
648 22-5567  Lenda eshte per keshill
649 23-1513/1 Pelqim nga bashkepronaret, Lenda ehste per keshill

650 22-591    
Deklarate per objektin se eshte ndertuar para vitit 2011, Pelqim nga bashkepronaret, 

Lenda eshte per keshill
651 23-799/1 Lenda eshte per keshill

652 22-430   Deklarate per objektin se eshte ndertuar para vitit 2011, Lenda eshte per keshill

653 22-3246  
Te regjistrohet ne Agjensionin per Kadaster, Pelqim nga bashkpronaret, Fletpronesi te re, 

Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011

654 24-1402 Lenda eshte per keshill

655 22-2579 Mungojne elaboratet
656 22-4636 Mungojne elaboratet
657 22-2188 Mungojne elaboratet
658 22-4503 Mungojne elaboratet
659 22-4179  Mungojne elaboratet
660 22-4017 Mungojne elaboratet
661 22-6985  Mungojne elaboratet
662 22-2108 Mungojne elaboratet
663 22-2247  Mungojne elaboratet
664 22-6001  Mungojne elaboratet
665 22-363 Mungojne elaboratet
666 24-1289 Fletpronesi te re, Pelqim nga bashkepronaret
667 24-2892 Deklarate per objektin se eshte ndertuar para vitit 2011

668
24-3166

Te regjistrohet ne Agjensionin per Kadaster, Fletpronesi te re, Deklarate se objekti eshte 
ndertuar para vitit 2011

669
24-2519

Te regjistrohet ne Agjensionin per Kadaster, Fletpronesi te re, Deklarate se objekti eshte 
ndertuar para vitit 2012



670 24-1621 Deklarate per objektin se eshte ndertuar para vitit 2011

671
24-3078

Kopje te Leternjoftimit, Pelqim nga bashkepronaret, Deklarate se objekti eshte ndertuar 
para vitit 2011

672 24-471 Korrigjim Elaborati (A1 - B1)
673 24-3130 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga pjesmarsit ne prone
674 24-470 Deklarata para 2011
675 24-564 Korrigjim ne Kataster
676 24-3129 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga pjesmarsit ne prone
677 24-3128 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga pjesmarsit ne prone
678 24-2749 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga pjesmarsit ne prone
679 24-2542 Elaborat Origjinal Deklarat para 2011
680 24-2543 Elaborat Origjinal Deklarat para 2011
681 24-1946 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga pjesmarsit ne prone
682 24-2004 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga pjesmarsit ne prone
683 24-1934 Deklarata para 2011. Kerkese ne Katastar
684 24-2080 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga pjesmarsit ne prone
685 24-2963 Deklarata para 2011. Kerkese ne Katastar
686 24-115 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga pjesmarsit ne prone
687 24-2998 Deklarate para 2011
688 22-5826 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga pjesmarsit ne prone
689 24-3099 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga pjesmarsit ne prone
690 24-2900 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga pjesmarsit ne prone
691 23-891 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga 3 persona
692 23-890 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga 3 persona
693 24-3176 Deklarata para 2011
694 24-2589 Deklarata para 2011
695 24-1808 Deklarata para 2011
696 23-892 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga 3 persona
697 23-893 Deklarata para 2011 dhe pelqim nga 3 persona
698 24-1712 Deklarata para 2011
699 24-1048 Deklarata para 2012
700 23-1267 Deklarata para 2011
701 24-3096 Deklarata para 2011
702 24-2327 Deklarata para 2012
703 24-2455 Deklarata para 2011 dhe pelqim
704 24-2456 Deklarata para 2011 dhe pelqim
705 24-3033 Deklarata para 2011 dhe pelqim
706 24-1535 Deklarata para 2011 dhe pelqim
707 22-2166
708 22-4471 deklarate para 2011
709 23-792 elaborati 2019 I regjistruar te kutia e 2019
710 23-2208 Deklarata para 2011 dhe pelqim
711 24-862 perllogaritje dhe aktvendim 
712 24-500 te behet aktvendim
713 22-2805 per aktvendim
714 23-2222 per perllogaritje dhe aktvendim
715 24-1643 aneks elaborat dhe pelqime



716 22-541 te shqyrtohet TE FIKRIJA
717 22-4084 Deklarata para 2011 dhe pelqim
718 24-1075 Deklarata para 2011 dhe pelqim
719 24-1848 Deklarata para 2011 dhe pelqim
720 24-2965 Deklarata para 2011 dhe pelqim
721 24-1341 Deklarate dhe Pelqim prej Muftinise
722 24-2648 Aneks Elaborat per ndarje fizike
723 24-2374 Pelqim dhe ndrim te fletpronesise
724 24-2915 Pelqim dhe ndrim te fletpronesise
725 24-2008 Pelqim dhe ndrim te fletpronesise
726 24-3154 Te Husa per keshill 08.03.22
727 22-1553 Pelqim dhe ndrim te fletpronesise
728 24-2329 Pelqim ,deklarate 
729 24-1689 Deklarate 
730 23-888 Pelqim ,deklarate 
731 23-11 Aneks elaborat,deklarate para 2011
732 24-3088 Pelqim dhe ndrim te fletpronesise
733 24-289 Pelqim dhe ndrim te fletpronesise
734 24-2018 Pelqim ,deklarate 
735 24-3124 Pelqim ,deklarate 
736 24-1237 Pelqim ,deklarate 
737 24-2192 Pelqim ,deklarate 
738 24-2115 Pelqim prej banorve
739 24-3068 Deklarate,flet pronsi
740 23-16 Pelqim ,deklarate 
741 23-263 Pelqim ,deklarate 
742 24-2928 Pelqim ,deklarate 
743 24-2820 Pelqim ,deklarate 
744 24-2342 Pelqim prej MEPSO SKOPJE dhe Remzi Rexhepi
745 24-2796 Deklarate para 2011
746 24-1951 Deklarate para 2011,e permirsuar
747 24-2825 Pelqime 
748 24-3111  Pelqim, deklarate para 2011dhe pelqime. 
749 24-2460  Pelqim, deklarate para 2011dhe pelqime.
750 24-22 Pelqim prej Nusret Sulejmanit
751 24-3159 Pelqime
752 24-1387 Deklarate,pelqim prej 51%,flet pronsi
753 24-2105 Pelqim ,deklarate 
754 24-2794 Deklarate para 2011 permirsim rekapitullari KP
755 24-2793 Deklarate para 2011 permirsim rekapitullari KP
756 24-2647 Ne kadaster per regjistrim te prones
757 24-3040 Pelqim dhe ndrim te fletpronesise
758 24-2450 Ndrim te fletpronesise
759 22-3950 Leternjoftim te ri, Deklarate
760 23-2891 Deklarate, Pelqim nga Pronaret, Aktvendim Trashegimor
761 23-2893 Deklarate, Pelqim nga Pronaret dhe Kisha
762 24-2859 Imoten List



763 24-2748 Pelqim
764 24-2085 Pelqim
765 23-718 Pelqim prej ministrise se arsimit,deklarate 
766 23-1619 Pelqim ,deklarate 
767 24-2516 Pelqim ,deklarate 
768 24-3213 mungon 1 elaborat kopje
769 24-2945 keshill
770 24-2715 Pelqim, Deklarate, Leternjoftim kopje, Keshill
771 24-2476 Pelqim nga Dushko dhe Pelqim nga Banka
772 24-3188 Deklarate, Pelqim
773 24-532 Deklarate
774 24-2513 Imoten List
775 24-2333 Pelqim 51%, Deklarate, Keshill
776 24-3046 Pelqime, Deklarate, Leternjoftim I Ri
777 24-2885 Pelqime, Deklarate
778 24-2834 Deklarate, Imoten List te ri qe eshte regjistruar nr 822
779 24-2774 Pelqim, Deklarate
780 24-3135 Pelqime
781 24-1967 Te thirret pala (pse Imotel list i 2020)
782 24-2367 Pelqim, Deklarate
783 22-1935 Pelqim, Deklarate

784 22-3670 Fletpronsi kp8408,pelqim 51% dhe deklarate shfrytim 20vjet korigjim elaborati

785 23-2892 Pelqime,deklarate
786 22-6346 Pelqime,deklarate
787 22-3261 Pelqime,deklarate
788 24-1481 Korigjim elaborati me kordinata
789 22-3225 Deklarate para vitit 2011
790 23-1454 Reshenje za dodeluvanje na plac
791 23-3417 Ndrim te fletpronsise
792 23-312 Deklarate para vitit 2011
793 22-2680 Jasht Rajonit
794 22-5063 Imoten List RVM
795 23-2861 Jasht Rajonit, Pelqim TTK Banka
796 23-2860 Certifikate te vdekjes,      Vendim per trashegimi
797 22-2791 Pelqime
798 23-1621 Imoten List RVM
799 23-3010 Deklarate para vitit 2011
800 23-2651 Imoten List

801 22-5062 Elaborati nuk perputhet me objektin ne terren. Shtepi pa dritare, Pelqim (Ismen Ziberi)

802 22-479 Imoten List
803 22-2917 Deklarate, Pelqime
804 22-6121 Aktvendim - Refuzim Lenda
805 22-5730 1 Elaborat, Pelqim (nga Baki), Mungon Vula e Plotfuqishmerise
806 24-334 Nderpritet nga Parashtruesi
807 22-1613 Nderpritet nga Parashtruesi



808 22-2061 Nderpritet nga Parashtruesi
809 24-126 Nderpritet nga Parashtruesi
810 23-3237 Nderpritet nga Parashtruesi
811 22-6616 Deklarate, Pelqim, Autorizim
812 24-2384 Deklarate, Pelqim, Autorizim
813 22-6430 Pelqim
814 24-2522 Trashegimi e tokes
815 24-1349 Pelqim
816 24-1785 Pelqim
817 22-4415 Pelqim 
818 23-20 Pelqim 
819 24-2719 Deklarate, Pelqim
820 24-575 Keshille (Rruge)
821 24-2991 Deklarate, Pelqime
822 23-2019 Jasht Rajonit ndertimor
823 24-2690 Pelqim prej Ilir Bajraktari
824 24-3126 Te registrohet ne kataster per regjistrim te prones
825 24-3034 Aneks elaborat per fletpronsine origjinale dhe pelqime
826 24-3043 Deklarate, Pelqim
827 24-3035 Aneks elaborat per skic te kordinatave dhe pelqim nga Jumni Amti
828 24-1079 Pelqim 51%,privatizim dhe aneks elaborat
829 24-2245 Deklarate, Pelqim
830 22-3118 Aneks elaborat prej A1 ne A4-3
831 24-62 Deklarate, Pelqim
832 24-1830 Deklarate,autorizim nga pronari
833 22-5834 Deklarate
834 24-3072 Fletpagesa e Kerkeses, Pelqime, Anex Elaborat, Jasht Rajonit
835 24-2023 Jasht Rajonit, Elaborat 2019 (Anex)
836 24-2884 Deklarate, Pelqim
837 24-1896 Elaborat 2020
838 24-2605 Deklarate
839 24-2950 Deklarate dhe pelqim prej stopanska banka ad skopje
840 24-2666 Anks elaborat per flet pronsine
841 24-2972 Deklarate, Pelqim
842 24-367 Marveshja e notarit dhe pelqim prej bankes
843 24-2714 Deklarate dhe pelqim prej Sami Emini
844 24-2926 Deklarate,Pelqim prej J.K.P.Tetove
845 24-2938 Deklarate, Pelqim
846 24-1300 Fletpronësi të re, pëlqim prej 51% të banorëve.

847 24-1239
Pelqim prej Natasha Konstadinoska, leternjoftim, me te drejta te paregjistruara. Teren te 

ri
848 24-1696 Pelqim prej bankes, Pelqim prej Medija Kamberi, Fletpronesi te re.

849 24-2201
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, deklaratë se objekti është ndëtuar para 

2011 dhe se toka shfrztëyohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve, 
letërnjoftim të ri.



850 24-2818
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, deklaratë se objekti është ndëtuar para 

2011 dhe se toka shfrztëyohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve, pëlqim 
prej Aleksandar Kostoski dhe Lubomir Misovski, letërnjoftim të ri.

851 24-2976/2
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, deklaratë se objekti është ndërtuar para 
vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve, 

letërnjoftim të ri.

852 24-2550
Duhet te regjistrohet toka ne kadaster, pelqim prej 51% te banoreve, deklarate se toka 

shfrytzohet me shume se 20 vjet dhe objekti eshte ndertuar para vitit 2011, leternjoftim 
te ri.

853 24-2879
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, deklaratë se objekti është ndërtuar para 
vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më shume se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve, 

pëlqim prej Dragica Jancevska, letërnjoftim të ri.

854 24-2573
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, deklaratë se objekti është ndërtuar para 
vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve, 

letërnjoftim të ri.

855 24-1342
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, pëlqim prej 51% të banorëve, pëlqim prej 

Mustafa Demirit, letërnjoftim të ri.

856 24-929
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve, pëlqim prej Gordana 
Kuzmanovska, letërnjoftim të ri.

857 24-2250
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, deklaratë se objekti është ndërtuar para 
vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve, 

letërnjoftim të ri.

858 24-2302
Fletepronesi te re me të drejta të regjistruara, pelqim prej 51% te banoreve, deklaratë se 

objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, 
pëlqim perj 51% të banorëve, letërnjoftim të ri.

859 24-2136
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej 51%.

860 24-2345
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej Jahja Sadikov, letërnjoftim.

861 22-7760
Deklarate se toka shfrytezohet me shume se 20 vjet dhe se objekti eshte I ndertuar para 

2011, ekstrakt plani, leternjfotim te ri.

862 24-3079
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, deklaratë se objekti është ndërtuar para 
vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve, 

letërnjoftim të ri.

863 24-1317
Fletpronësi të re, deklarate se toka shfrytezohet me shume se 20 vjet dhe se objekti 

eshte I ndertuar para 2011, pëlqim prej Bashkësisë Fetare Islame.

864 24-2997
Deklarate se toka shfrytezohet me shume se 20 vjet dhe se objekti eshte ndertuar para 

vitit 2011, dokument te ri identifikimi.
865 24-1407 Te regjistrohet toka ne kadaster, pelqim prej Jusuf Memeti.

866 24-3134
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para 2011 dhe se toka shfrytëzohet 

më shume se 20 vite, pëlqim prej Semat Limani dhe Semin Shefkiji, letërnjoftim të ri.

867 24-1715 Fletpronësi të re, pëlqim prej 51% të banorëve. letërnjoftim të ri.



868 24-629
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, deklaratë se objekti është ndërtuar para 
vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve, 

letërnjoftim të ri.
869 24-1564 Fletpronësi të re, pëlqim prej të gjithëve në fletpronësi, letërnjoftim të ri.

870 24-2344
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, letërnjoftim të ri.

871 24-1174
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shume se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve, letërnjoftim të ri.

872 24-2343
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para 2011, pëlqim prej Hanife Arifi 

dhe Zirafet Seferi, letërnjoftim të ri.
873 24-1833 Fletpronësi të re, pëlqim prej 51% të banorëve, letërnjoftim të ri.

874 24-2893
Pelqim prej 51% te banoreve, fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para 

vitti 2011.

875 24-2878
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej Goran Nilollovski dhe Mice Bllazhevski, 
letërnjoftim.

876 24-1019
Fletpronësi të re, pelqim prej 51% te banoreve, edeklarate se toka shfrytezohet me 

shume se 20 vjet, leternjoftim te ri.

877 22-7277
Fletpronësi të re, pëlqim prej 51%të banorëve, pëlqim prej Banka Qendrore Kooperative 

AD Shkup.

878 24-3120
Fletpronësi të re, leternjoftim, pelqim prej Abduladi Vejseli, pëlqim prej bashkëpronarëve 

në fletpronësi.
879 22-628 Leternjoftim te ri, pelqim pi BFI.

880 24-2951
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011 dhe se toka shfrytezohet me shume se 20 

vite, leternjoftim te ri.
881 24-541 Deklaratë se objekti eshte ndetuar para 2011
882 24-2624 Deklaratë se objekti eshte ndetuar para 2011, leternjoftim te ri.

883 24-3027
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, pelqim prej BFI, Fletpronesi te re, 

Leternjoftim te ri.
884 24-2364 Pelqim prej Zana Idrizi, deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011.

885 24-2520
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronesi te re me te drejta te 

regjistruara.

886 24-2535
Fletpronesi te re me te drejta te regjistruara, Deklarate se objekti eshte ndertuar para 

vitit 2011, Leternjoftim te ri.

887 24-3036
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011, Pelqim prej bashkpronareve, Leternjoftim 

te ri

888 24-2861
Pelqim prej Xhelil Muhameti, Fletpronesi te re me te drejta te regjstruara, leternjoftim te 

ri.

889 24-1076
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011 dhe se toka shfrytezohet me shume se 

20 vite, Leternjoftim te ri.

890 24-2473
Te hiqet objekti 1 prej ne elaborat(ANEKS ELABORAT), Pelqim prej bashkepronareve ne 

fletpronesi, Leternjoftim te ri.

891 24-2125
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011 dhe se toka shfrytezohet me shume se 20 

vite.PER NE KESHILL (ne rruge)
892 24-2802 Pelqim prej Husein Qaro



893 24-570
Fletpronesi te re me te drejta te regjistruara, Deklarate se objekti eshte ndertuar para 

vitit 2011, Leternjoftim te ri, pelqim prej 51% te banoreve.

894 24-1747
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011 dhe se toka shfrytezohet me shume se 20 

vite, Pelqim prej Sevdije Laci dhe Habibe Bilali, Fletpronesi te re me te drejta te 
regjistruara per parcelen 720, Leternjoftim te ri.

895 24-1328
Pelqim prej bankes, Pelqim prej bashkpronareve ne fletpronesi, Deklarate se objekti  

eshte ndertuar para vitit 2011 dhe toka shfrytezohet me shume se 20 vite.

896 24-388
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011 dhe se toka shfrytezohet me shume se 20 

vjet, Pelqim prej Dushana   Gjinovska dhe Llazo Gjinovski, Leternjoftim te ri.

897 24-1488 Te regjistrohet toka ne kadaster, leternjfotim te ri.
898 24-547 Deklarate se objekit eshte ndertuar para 2011, leternjoftim.

899 24-1344 Pelqim prej te gjitheve ne fletpronesi, pelqim prej 51% te banoreve, leternjoftim te ri.

900 24-1250
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011 dhe se toka shfrytezohet me shume se 20 

vite, perlqim prej te gjitheve ne fletepronesi, pelqim prej 51%, leternjoftim te ri.

901 24-892
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011 dhe se toka shfrytezohet me shume se 20 

vite, te drejte shfrytezimi prej PSSH, Leternjofitm

902 24-298 Fletpronësi të re, pëlqim prej Nezir Lazami dhe Amet Jonuzi, letërnjoftim të ri.

903 24-1247 Pelqim prej komunes se Tetoves leternjoftim te ri.

904 24-553
Fletpronesi te re me te drejta te regjistruara, Deklarate se objekti eshte nderturar para 
vitit 2011 dhe se toka shfrytezohet me shume se 20 vite, Pelqim prej 51% te banoreve, 

Leternjoftim te ri.
905 24-2860 Fletepronesi te re me te drejta te regjistruara, Leternjoftim te ri.
906 24-356 Elaborat gjeodezik.

907 24-1389
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011 dhe se toka shfrytezohet me shume se 

20 vite, Pelqim prej Esad Bexheti, Leternjoftim te ri.

908 24-571
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011 dhe se toka shfrtyezohet me shume se 20 

vite, fletpronesi te re me te drejts te regjistruara, pelqim prej 51%, leternjoftim. 

909 24-1151 Fletepronesi te re me te drejta te regjistruara.

910 24-1010
Pelqim prej bashkepronareve ne fletepronesi, Deklarate se objekti eshte ndertuar para 

2011.

911 24-1011
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011, pelqim prej bashkpronareve, leternjoftim 

te ri.

912 24-1012
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011, pelqim prej bashkpronareve, leternjoftim 

te ri.
913 24-1779 Fletpronësi të re, pëlqim prej të gjithëve në fletpronësi, letërnjoftim të ri.

914 24-495
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011 dhe se toka shfrytezohet me shume se 20 

vite, Fletpronesi te re.
915 24-2806 Fletepronesi te re, Leternjoftim te ri
916 24-2598 Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Leternjoftim te ri.
917 24-332 Historiat nga kadastri, letërnjoftim të ri.



918 24-1071
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011 dhe se toka shfrytezohet me shume se 

20 vite, Pelqom prej Mosha Pijade-Komuna e Tetoves, Leternjoftim te ri.

919 24-1280
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 20111, Fletepronesi te re per parcelen 

2367, Leternjoftim te ri.
920 24-396 Objekti ka legalizim me vendim nr.0/2012 dt.30.04.2012
921 24-1305 Pelqim prej Nexhmedin Kadri, Leternjoftim te ri.

922 24-2563
Deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011, pëlqim prej Zulqufli Salija, 

letërnjoftim të ri.
923 24-2875 Fletepronesi te re, Leternjoftim te ri

924 24-1824 Fletëpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011, letërnjoftim të ri.

925 24-2005
Deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011, fletpronësi të re me të drejta të 

regjistruara, letërnjoftim të ri.
926 24-2882 Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara.
927 24-112 Deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011, letërnjoftim të ri.

928 24-1149
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve.
929 24-2112 Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011.
930 24-2784 Fletpronesi te re.

931 24-988
Fletëpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 
shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej BFI, pëlqim prej Gjilman Ramadani, 

letërnjofitm të ri.

932 24-2006
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej Merjem Elmazi dhe Nezafet Elmazi, 
letërnjoftim të ri.

933 24-163
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 
shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej NEMETALI AD, letërnjoftim të ri.

934 24-810 Historiat të fletpronësisë nga kadastri.

935 24-854
Fletpromësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, letërnjoftim të ri.

936 24-1346
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para 2011 dhe se toka shfrytëzohet 

më shume se 20 vite, letërnjoftim të ri.
937 24-868 Fletpronësi të re, letërnjoftim të ri.

938 24-386 Fletpronësi të re, pëlqim prej Refet Limani dhe Minir Limani, letërnjoftim të ri.

939 24-1656 Fletpronësi me të re me të drejta të regjistruara, letërnjoftim të ri.

940 24-488
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet me shumë se 20 vite, letërnjoftim të ri.

941 24-2081
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 
shfrytëzohet me shumë se 20 vite,, pëlqim prej Nexhbedin Alija dhe Aleksandra 

Dimitrieska.
942 24-828 Fletpronësi të re, letërnjoftim të ri.
943 24-2539 Fletpronësi të re, letërnjoftim të ri.
944 24-279 Fletpronësi të re, letërnjoftim të ri.



945 24-1253
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka shfr, 

letërnjoftim të ri.

946 24-1995
Fletpronësi të re, pëlqim prej Bafqar Shabani, deklaratë se objekti është ndërtuar para 

vitti 2011, letërnjoftim të ri.

947 24-1485 Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011, letërnjoftim të ri.

948 24-1276 Historiat të fletëpronësisë nga kadastri

949 24-869 Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011, letërnjoftim të ri.

950 24-686
Fletpronësi për tokën në të cilën gjendet objekti, pëlqim prej 51% të banorëve, deklaratë 
se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite.

951 24-2886
Fletëpronësi të re me të drejta të regjistruara, pëlqim prej 51% të banorëve, letërnjoftim 

të ri.

952 24-2331
Fletëpronësi të re, të definohet parashtruesi, deklaratë se objekti është ndërtuar para 

vitit 2011 dhe se toka shfrtytëzohet më shume se 20 vite.
953 23-196/1 Te regjistrohet toka ne kadaster
954 23-200/1 Fletepronesi te re, Pelqim prej Sait Saiti, Per ne Keshill

955 23-1657/1
Historiat te fletepronesise, deklarate se e shfrytezon token me shume se 20 vjet dhe se 

objekti eshte ndertuar para 2011, 
956 23-1674/1 Te regjistrohet toka ne kadaste, leternjoftim te ri
957 23-3036 Fletepronesi te re, pelqim prej JPS, Perlqim prej 51% te banoreve
958 23-3044 Fletepronesi te re.

959 23-2402/1
Deklarate se e shfrytezon token me shume se 20 vjet dhe se objekti eshte ndertuar para 

2011, Te regjistrohet toka ne kadaster, Leternjoftim te ri.
960 23-335/1 Pëlqim prej Tomislav Dobrevski.

961 23-332/1
Letërnjoftim të ri, deklarate se shfrytezon token me shume se 20 vjet, pelqim prej 

bashkepronareve.
962 23-903/1 Fletepronesi te re, Akt trashegimie, leternjoftim 
963 23-886/1 Fletpronesi per token ne te cilen eshte ndertuar objekti pa leje
964 23-2461/1 Deklarate se e shfrytezon token me shume se 20 vite, Leternjoftim te ri

965 23-1203/1 Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011, Pelqim per Sait Qamili, Leternjoftim.

966 23-2394/1 Pelqim prej bashkepronareve, leternjofim te ri.
967 23-2397/1 Fletepronesi te re, Llogari rrjedhese te re.
968 23-3501 Fletëpronësi të re, letërnjoftim.
969 23-328 Fletëpronësi të re, pëlqim prej P.S.SH. Leshnoca, letërnjoftim të ri.

970 23-690/1
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Pelqim para Zulfi Munishi, Shkodran 

Munishi.
971 23-691/1 Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Pelqim para Zulfi Munishi.

972 23-692/1
Deklarate se objekti eshte ndertuar para 2011, pelqim prej Harun Nuredini, leternjoftim 

te ri.
973 23-681/1 Pelqim prej Gajur Jonuzi, Pelqim prej Komunes se Tetoves, Leternjoftim te ri.
974 23-675/1 Pelqim prej Sabit Zendeli, Letërnjoftim të ri.
975 23-1746 Te regjistrohet toka ne kadaster, leternjoftim te ri.

976 22-1709/1
Të përmirsohet elaborati gjeodeyik-Aneks elaborat, deklaratë se objekti është ndërtuar 

para vitit 2011.



977 22-3020
Fletpronësi të re për parcelat PK:13231 dhe PK:13271, pëlqim prej Bedaet Mustafi dhe 

Dragomir Spirovski.

978 22-3271
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, letërnjoftim të ri.

979 22-4710
Fletëpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrtytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej Zvenko Jeftoski dhe Mirjana Jeftoska, 
letërnjoftim.

980 22-6260
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrtytëzohet më shumë se 20 vite, letërnjoftim të ri, pëlqim prej Ndërmarjes publike për 
menaxhim me kullotat-Shkup.

981 22-3243
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrtytëzohet më shumë se 20 vite, letërnjoftim të ri.
982 22-1663 Fletpronësi të re, letërnjoftim të ri.

983 22-4028
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 
shftytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej Fuat Fejzullai, letërnjoftim të ri.

984 22-291 Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011, letërnjoftim të ri.

985 22-3156 Fletpronësi të re, letërnjoftim të ri.

986 22-3559 Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011, letërnjoftim të ri.

987 22-1976
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, deklaratë se objekti është ndërtuar para 

vitti 2011, pëlqim prej të gjithëve në fletpronësi, letërnjoftim të ri.

988 22-6073/1 Fletëpronësi të re, letërnjoftim të ri.

989 22-385
Fletëpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej Bashkësisë Fetare Islame, letërnjoftim të 
ri.

990 22-4355
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej Arabati Baba Teqe, letërnjfotim të ri.

991 22-6407
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 
shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej bashkpronarëve në fletëpronësi, 

letërnjoftim.

992 22-935 Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, pëlqim prej Muftar Ajdini, letërnjoftim të ri.

993 22-2664
Fletpronësi të re, të përmirsohet elaborati-Aneks elaborat, deklaratë se objekti është 

ndërtuar para vitit 2011, letërnjoftim të ri.

994 22-920
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 
shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej Mzftinise së Bashkësisë Islame, 

letërnjoftim.
995 22-2781 Fletpronësi të re, letërnjoftim të ri.

996 22-2800
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, deklaratë se objekti është ndërtuar para 

vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, letëernjoftim të ri.

997 22-1333
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011, pëlqim prej 

bashkëpronarëve, letërnjoftim të ri.



998 22-5792
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej Liman Baftiari dhe Ramadan Sulejmani, 
letërnjoftim të ri.

999 22-896
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, letërnjoftim të ri.

1000 22-5067
Fletpronësi të re, deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 

shfrytëzohet më shumë se 20 vite, akt trashëgimie, letërnjoftim.
1001 24-706 lenda per ne kshill, deklarat
1002 24-601 pelqim 51% nga banoret
1003 23-424 fletpronsi e re,trashigimi, deklarata
1004 24-513 kshill, 
1005 24-1128 shqyrtim, objekti I legalizuar
1006 22-5963 te drejta te pa regjistruara (Negative)
1007 23-565 te drejta te pa regjistruara (Negative)
1008 22-6564 te drejta te pa regjistruara (Negative)
1009 22-547 Leternjoftim I ri, te drejta te pa regjisturara 
1010 22-548 Leternjoftim I ri, te drejta te pa regjisturara ( Negative)
1011 24-1753 pelqim prej shemsedin baftiarit + Izvod plani
1012 22-2495 fletpronsi e re 
1013 24-1988 Diskutabile, elaborati 2020
1014 23-2194 te drejta te pa regjistruara (Negative)
1015 22-3519 te drejta te pa regjistruara (Negative)
1016 22-5924 te drejta te pa regjistruara (Negative)
1017 23-2092 pelqim prej bankes
1018 23-2199 Kekes e re per ne Kataster ( te drejta te pa regjisturara) 
1019 22-7245 pelqim prej Ilmije Zeqirit, deklarat se objekti eshte 2011
1020 22-7164 te drejta te pa regjistruara (Negative)
1021 22-2547 pelqim prej Qefalis, deklarat 2011, 20 vjet, leternjoftim
1022 24-2324 perseritje tereni
1023 22-6702 Pelqim prej Rexhep Zejnulla, Deklarat,Izvod
1024 24-3032 Pelqim prej Alfa Bank, Deklarat
1025 22-5453 Imoten list I ri, Keshill.
1026 22-813 Imoten list I ri, Keshill.
1027 24-35 Imoten List per katin perdhes,
1028 22-2546 Deklarat2011,20 vjet, 
1029 24-3206 Kerkesa 2018, Elaboratin 2020
1030 24-2702 Deklarat 20 vjet, 2011, Pelqime prej Remzi, Sulejman
1031 22-2656 Fletpronesi e re, Deklarat.
1032 22-1752 Leter njoftime treja, Pelqime.
1033 22-5532 Deklarat , 2011 , 20 vjet
1034 23-1612 pelqim prej kishes
1035 24-2578 Deklarat 2011, Kshill.
1036 24-619 Ka legalizim per objektin
1037 24-934 Kshill, 51% pelqime prej banorve, te drejta te pa regjis.
1038 24-2395 Deklarat 2011, 20 vjet
1039 22-2287 deklarat 2011 , 20 vjet + pelqime nga shfrytzuesit 
1040 22-4245 deklarat 2011,20 vjet , pelqim prej Borce Petrovski , kshill



1041 22-4160 objekti ska dritare, pelqim prej enis dhe Ylber Sherifit
1042 22-4608 Pelqim prej Komunes Tetoves, Teren 
1043 24-1641 te drejta te pa regjistruara , kerkes per kataster
1044 24-1735 Deklarat 2011, 20 vjet
1045 24-729
1046 24-2334 permsim gabimi ne elaborat
1047 22-4516 deklarata, ne kerkes 2 persona ne elaborat 1
1048 23-1276 per kshill
1049 22-3270 Deklarat 2011,20 vjet , + shqyrtim
1050 22-6820 Deklarat 20 vjet,  2011 
1051 22-787 Deklarat 2011, 20 vjet
1052 22-6521 Te drejta te pa regjistruara. ( Negative )
1053 22-140 pelqim 51% nga banoret+ pelqim prej kerkuesve te privatizimit te tokes.
1054 24-3161 Mungon Fletpagesa ne kerkese, Kshill
1055 22-6987 nuk ka elaborate
1056 23-2006 deklarat 2011 
1057 24-948 shqyrtim, ka pjes te objektit te regjisturar ne fletpron.
1058 24-715 deklarat, pelqime prej banorve te cilet jane ne fletpronsi
1059 24-195 Ka pas Legalizim te objektit te njejt
1060 23-2020 pelqim prej banorve , fletpronsi te re per token
1061 23-869 pelqim prej shfrytzuesve
1062 22-4046 Deklarat 2011, 20 vjet, leternjoftim I ri 
1063 22-700 1 m2 ne rekapitullar eshte gabim , permisim rekapitullari
1064 22-5911 deklarat 2011
1065 22-7656 pelqim prej Mustafa Zeqirit, deklarat 2011
1066 22-951 duhet Fletpronsi e re , dhe pelqime prej shfrytzuesve
1067 24-2124 Lenda per kshill
1068 24-1699 pelqim prej servet bakija, Deklarat 2011
1069 24-315 deklarat objekti 2011
1070 22-4894 letermnjoftim I Reshat Qamilit, Deklarata 2011
1071 22-5038 ndryshim parashtruesi, te pritet lenda 
1072 22-4406 pelqim prej banorve ne fletpronsi
1073 23-2171 Deklarat 2011 , Pelqime prej pronarve
1074 22-4078 kshill, leternjoftim I ri 
1075 24-119 Pelqim prej Sefedin Huseini
1076 24-326 me te drejta te pa regjistruara (Kataser) kerkes, 51 % pelqime prej banorve
1077 22-6207 deklarat 2011, 20 vjet 
1078 22-3732 Deklarat 2011, 20 vjet
1079 24-1532 pelqim prej Ibraim Veseli, kshill
1080 22-6111 deklarat 2011, 20 vjet 
1081 22-5638 Deklarat 2011, 20 vjet, leternjoftim I ri , pelqime 51%
1082 22-6298 Lenda per ne kshill.
1083 23-2021 Deklarat 2011, 
1084 22-5326 Lenda per ne kshill.
1085 23-2195 Deklarat 2011 , 20 vjet
1086 23-1275 privremena merka ( duhet te pastrohet fletpronsia)
1087 23-2230 51% pelqime prej banorve



1088 23-870 Te regullohet Fletpronsia
1089 24-2779 Deklarat 2011
1090 24-1476 Deklarat 2011
1091 24-1477 Deklarat 2011 , Kshill
1092 24-1405 Te drejta te pa regjistruara, pelqime 51% prej Banese
1093 24-1608 deklarat 2011, 20 vjet, kshill
1094 24-1340 te drejta te paregjistruara, deklarat 2011 , Kshill 
1095 24-1406 te drejta te paregjistruara, deklarat 2011 , deklarat 2011 , 20 vjet
1096 24-1264 ka pas Legalizim te objektit te njejt
1097 24-230 kshill
1098 22-2013 shfrytzues Arabati Baba Teqe
1099 22-2028 Deklarat prej shfrytzyesve 2011, 20 vjet 
1100 22-6378 Deklarat prej shfrytzyesve 2011, 20 vjet 
1101 22-4563 Deklarat 2011 , 20 vjet , fletpronsi te re , leternjoftime
1102 22-6069 Deklarat 2011 , 20 vjet
1103 23-2062 Deklarat 2011 , 20 vjet
1104 22-2364 Deklarat 2011, 20 vjet , Pelqim prej ministris se mbrojtjes
1105 22-1159 Pelqimi I punuar te kontrollohet
1106 24-2588 Pelqime prej shfrytzuezve , Kshill
1107 24-1367 pelqim prej personave ne fletpronsi, 
1108 22-4048 te njoftohet pala , ne emer te kujt do te shkoj lenda
1109 22-2004
1110 22-2240 duhet te ndryshohet elaborati
1111 23-1273 leternjoftim, deklarat 2011,20 vjet
1112 23-558 ndryshim parashtruesi, nga mihajllo ne Zoran Saveski
1113 23-1277 deklarat 2011 dhe 20 vjet
1114 23-1270 privremena merka ( duhet te pastrohet fletpronsia)
1115 23-2102 Garazh te pritet ndonje vendim I ri a do punohen
1116 22-6438 fletpronsi e re, te shifet ne emer te kujt do shkoje legalizimi
1117 22-4201 pelqim prej pronarve ne fletpronsi
1118 22-1647 fletpronsi e re, deklarata 2011, 20 vjet dhe pelqime
1119 24-1490 leternjoftim I ri , pelqime prej personave ne fletpronsi
1120 22-6686 te drejta te pa regjisturara , Teren duhet ti behet, Kshill
1121 23-2010 deklarata, 20 vjet , 2011, 
1122 23-2220 Pelqime prej shfrytzuezve , Kshill
1123 22-3260 pelqim prej pronarve ne fletpronsi, deklarat 2011, 20 vjet
1124 24-1383 Pelqim 51% , 
1125 22-2169 Deklarat 2011, pelqim prej pronarve ne fletpronsi
1126 24-2994 pelqim prej Xhemil Bilallit, deklarat 2011 
1127 24-2229 Hipoteka, Ekspropijim, Qira
1128 24-611 deklarat , 
1129 24-2518 Garazh obj. I perkohshem, pelqim prej pronarve, izvod.

1130 22-6399 Leter njoftim I ri, Pelqime prej pronarve ne imoten List, Deklarat 20 vjet dhe 2011

1131 22-6188 duhet te kthehet elaboarti I vjet pastaj ti behet aneks elaborat
1132 22-3915 deklarat 2011, 20 vjet
1133 22-4888 fletpronsi e re , nga ajo te shifet se ne emer te kujt do shkoj Legalizimi



1134 23-564 deklarat 2011, 20 vjet
1135 24-302 objekt I perkohshem, diskutabile
1136 23-1836 pelqim 51 % prej banorve dhe pelqime prej pronarve ne fletpornsi
1137 23-2252 Pelqime prej shfrytzuezve , Kshill
1138 24-821 Pelqime prej shfrytzuezve , Kshill
1139 22-4731 Deklarat 2011, 20 vjet , leternjoftim I ri 
1140 22-3832 te drejta te pa regjistruara, deklarata 2011, 20 vjet
1141 24-176 te drejta te pa regjistruara, deklarata 2011, 20 vjet, Kshill
1142 23-2241 pelqim nga Daut Beqiri , deklarat 2011, permisim deklaraten
1143 23-1841 Pelqime prej shfrytzuezve , Kshill
1144 24-2763 ka pas Legalizim te objektit te njejt
1145 23-2030 Kshill
1146 24-2857 deklarata 2011, 20 vjet, Izvod, pelqim prej banorve 51%
1147 23-553 Pelqime prej shfrytzuezve ne parcelen 1730
1148 24-2314 Kshill
1149 24-3038 Permisim Elaborati, Deklarata per obj 2011, Kshill
1150 23-350 Deklarat 2011, 20 vjet, 
1151 24-2590 Pelqim nga Fikria, Deklarat se objekti eshte ndertuar para vitit 2011
1152 24-2864 Deklarat se objekti eshte ndertuar para 2011
1153 24-1489 Pelqime prej pronarve Fletepronsi, Khill
1154 22-7187 Te drejta te pa regjistruara,deklaratat.Keshill
1155 22-1789 deklarat 2011, 20 vjet, kshill
1156 22-3490 Pelqime prej pronarve, Deklaratat 2011, 20 vjet, Kshill
1157 22-1836 Fletpronsi e re, deklarata 2011, 20 vjet , leternjoftim I ri,
1158 22-2171 te drejta te pa regjistruara, Leternjoftim 
1159 22-562 imotenlisti I ri , Teren I ri
1160 22-4958 Pelqim prej shfrytzuesit , deklarat 2011, 20 vjet
1161 22-4611 Pelqim prej Komunes Tetoves, deklarat 2011, 20 vjet
1162 24-1366 Per kshill , Pelqo, prej personave ne fletpronsi, deklarat 2011
1163 22-2479 pelqim prej komues Tetoves, deklarat 2011 , 20 vjet, Kshill
1164 22-2330 Deklarat 2011, 20 vjet, Kshill
1165 22-4057 Kshill , pelqim prej Rruge dhe Trotuare
1166 22-2878 Kopje leternjoftimi, Pelqim prej Sadikit, Deklarat 20 vjet,2011
1167 24-2146 Pelqim prej Banke, Pelqim prej Idriz Tairi
1168 24-1061 Pelqim prej Esat Useinit, Deklarat 2011, 20 vjet.
1169 24-3109 Pelqim prej Pronarve, Pelqim prej Narodna obrana, deklarat 2011, 20 vj.
1170 24-2956 Kshill, Deklarat 2011, 20 vjet 
1171 22-3992 Pelqim prej Emin Mamutit, Deklarat 2011, 20 vjet, Kshill
1172 22-3866 Deklarat 2011, 20 vjet
1173 22-2299 Pelqim prej rugeve te maqedonise
1174 22-1154 Duhet te regullohet statusi I tokes
1175 24-1391 Pelqim prej Shukri Beqirit, Te dr Te pa regjistuara
1176 24-3175 Diskutabil. Kerkesa esht ne 2018 ndersa Elaborati 2019
1177 24-3163 Diskutabil. Kerkesa esht ne 2018 ndersa Elaborati 2019
1178 22-6264 Pelqim prej Leposllaves , deklarat 2011 , 20 vjet 
1179 22-566 Fletpronsi e re , Deklarat 2011 , 20 vjet 
1180 22-681 te drejta te pa  regjistruara , pergjigje negative, deklarata 2011 , 20 vjet



1181 24-2797 per kshill , Hysein 07.06.2022
1182 22-3351 Diskutabile
1183 23-1827 Pelqim prej pronarve , Deklarat 20 vjet , 2011 , 
1184 24-2283 Kerkesa 2018, Elaboratin 2019
1185 24-1350 pelqim prej Artan Arifit
1186 22-4993 Pelqim prej ELEM , Deklarat 2011 , 20 Vjet
1187 22-553 Fletpronsi e re , Deklarat 2011 , 20 vjet , Pelqim prej Aarabati Teqe
1188 22-3251 Munges te dokumentacionit
1189 22-1044 Diskutabile
1190 22-1840 2 elaborate ( permisim elaborati) Pelqim prej …
1191 22-4148 Fletpronsi e re , deklarat 2011 , 20 vjet, Pelqim prej shfrytzuesve
1192 22-930 Te pritet (Garazh)
1193 22-386 Pelqim prej BFIs, Deklarat 2011,20 vjet
1194 22-3966 Ekstrakt I ri
1195 22-4037 List V per objektin, 51% prej Banorve , Deklarat 2011 , 20 vjet.
1196 22-1348 Deklarat 2011,20 vjet, Fletpronsi e re (Tokes,Objektit) 51% pelqime
1197 22-1576 Deklarat 2011, 20 vjet/ Leternjoftim I ri, Izvod

1198 22-4212 Fletpronsi e re , Deklarat 2011, 20 vjet, pelqim prej Arabatit dhe J.P stopanisuvanje 

1199 22-3551 Pelqim 51% prej pronarve te nderteses
1200 22-2983 deklarat 2011,20 vjet, Leternjoftim I ri, IZVOD
1201 22-7153 shqyrtim, Diskutabile
1202 22-5573 deklarat 2011, pelqim prej Vlladimirit
1203 22-2343 Fletpronsi e re , Izvod
1204 22-1767 Pelqim prej 51% , Fletpronsi e re
1205 22-4564 Deklarat 2011, 20 vjet
1206 22-6776 Leternjoftim I ri, Kerkes kataster, Deklarat 2o11 20 vjet, IZVOD
1207 22-4451 Fletpronsi e re (tokes, objektit) Deklarat 2011 , 20 vjet
1208 22-3368 Leternjoftim I ri, deklarat 2011,20 vjet. IZVOD
1209 22-3011 Objekti ska dritare - perserijte tereni, Deklarat 2011 , 20 vjet
1210 22-1748 deklarat 2011, 20 vjet KP 177(Pelqime) IZVOD
1211 22-3081 Duhet te shqyrtohet ( Jashta Kutiave), Fletprnsi e re , Peqlim prej pronarve
1212 22-6644 Deklarat 2011, 20 vjet. 
1213 22-6360 Garazhe ( Diskutabile)
1214 22-914 Teren I ri, Deklarat 2011, 20 vjet
1215 22-729 Deklarat 2011, 20 vjet , leternjoftim I ri , pelqim prej bashkpronarit
1216 22-5827 Deklarat 2011, 20 vjet, leternjoftim I ri, IZVOD
1217 22-2668 deklarat 2011, pelqim prej shfrytzuesit, fletpronsi e re, leternjoftim I ri
1218 22-1412 Fletprosni e re 
1219 22-1499 Deklarat 2011,20 vjet , Mungon elaborati origjinal, Teren I ri , IZVOD
1220 22-7093 Deklarat 2011 , 20 vjet , IZVOD
1221 22-1184 Fletpronsi e re , Deklarat 2011 , 20 vjet, Teren 
1222 22-5174 Teren , Deklarat 2011, IZVOD
1223 22-4279 peqim prej shfrytzuesve, deklarat 2011, 20 vjet, Fletpronsi e re
1224 22-7186 Deklarat 2011, 20 vjet , te drejta te paregjistruara, IZVOD
1225 24-3081 Deklaratë në notar, Pëlqim prej bashkëpronarëve, kopje të letërnjoftimit
1226 24-2537 Këshill! (Jashtë rajonit) Pëlqim nga bashkëpronarët, Deklaratë në notar



1227 24-2713
Pëlqim nga Nazmi Xhaferi, Deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 

dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite, fletpronësi të re me të drejta të 
regjistruara

1228 24-1498
Deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më 

shumë se 20 vite, fletpronësi të re 5042/1, pëlqim prej 51% të bashkëpronarëve

1229 24-1619  Deklaratë në notar, Teren, Pëlqim nga bashkëpronarët
1230 24-419 Deklaratë në notar

1231 24-3050
 Pëlqim nga 51% e pronarëve, pëlqim prej Hriste Nikollovski, Fletpronësi të re të KP 

5052/1 dhe KP 5042, Letërnjoftim të ri

1232 24-2655
 Pëlqim nga bashkëpronarët, Deklaratë në notar, Fletpronësi të re me list V, letërnjoftim 

të ri, këshill

1233 24-2656  Pëlqim nga bashkëpronarët, Deklaratë në notar, Fletpronësi të re me list V, këshill

1234 24-2932
Deklaratë në notar se obejkti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më 

shumë se 20 vite, Fletpronësi të re, letërnjoftim të ri

1235 24-3075
Këshill (objekti del ne trotuar) Historiat të fletpronësisë, Deklaratë në notar se tokën e 

shfrytëzon më shumë se 20 vite
1236 24-3031  aneks elaborat (të ndrohet destinimi nga A1-1 në B1-1), pëlqim prej bankës

1237 24-1205
 Pëlqim nga bashkëpronarët mbi 51%, Deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para 

vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite (origjinali), mungon elaborati me 
CD, fletpronësi të re të KP 5052/1 dhe 5042

1238 24-1692  pëlqim nga bashkëpronarët, fletpronësi të re

1239 24-1057  Deklaratë në notar, Pëlqim prej bashkëpronarëve, këshill (pjes trotuar dhe pjes rruge)

1240 24-75
Historiat të fletpronësisë, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe 

se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim nga Kemal Limani dhe Latif Limani, 
kopje të letërnjoftimit

1241 22-4013/1 Pëlqim nga vakëfi, deklaratë në notar, fletpronësi të re, mungon kërkesa
1242 24-2862 Këshill!!! Fletpronsi te re

1243 24-2636
Deklaratë në notar,Pëlqim nga bashkpronarët, fletpronësi të re, letërnjoftim të ri , 
deklaratë dhënë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e 

shfrytëzon më shumë se 20 vite

1244 24-1306
Këshill!!! (Vendparkim) Ne bazë të fotografive nga tereni objekti nuk paraqet teresi 

funksionale (nuk ka dritare). Pëlqim prej 51% të banorëve, deklaratë se objekti është 
ndërtuar para vitit 2011, dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite.

1245 24-1345
Këshill!!! (Toka parqe dhe gjelbërime) Deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para 
vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite, fletpronësi të re të objektit me 

list V KP 4409, letërnjoftim të ri, pëlqim prej 51% të bashkëpronarëve

1246 24-2930
Ekstrakt të planit,pëlqim prej 51% të banorëve,aneks elaborat( A2-2  B1-1 Rekaipitullar), 

Fletpronësi të objektit me list V KP 2287/1, kopje të letërnjoftimit

1247 24-2712
Këshill!!! (Gjelbërim dhe parqe) deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 

2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve,pelqim 
prej Borce Petrovski, fletpronësi të objektit KP 2187



1248 24-776
Këshill!!! (Një pjesë në trotuar), pëlqim nga Amet Murati, historiat të fletpronësisë së 

objektit KP 1549, deklaratë dhënë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe 
se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1249 24-2920
 Këshill!!! (Parqe dhe gjelbërime), të kërkohet fletpronësi e re (fletpronësia aktuale me te 
drejta të papërcaktuara), deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe 

se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite.

1250 24-2686
 Këshill!!! (Destinimi I tokës - vendparkim) deklaratë se objekti është ndërtuar para vitit 

2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, pëlqim nga 51% e banorëve, pëlqim 
nga Nedell Jakovski, Zelfi Fetishi, Atije Beqiri, Fletpronësi të  objektit KP 4700 me list V

1251 24-3082
 pëlqim prej Imrija Fejzullahut, Fletpronësi të re, Deklaratë në notar se objekti është 

ndërtuar para vitit 2011, duhet të kalojë në këshill (jashtë rajonit ndërtimor)

1252 24-3084
 Deklaratë në notar se objekti është ndëruar para vitit 2011, pëlqim nga Imrija Fejzullahi, 

kopje të letërnjoftimit, duhet të kalojë në këshill (jashtë rajonit)
1253 24-1370 Këshill!!! (Objekti del në rrugë) 

1254 24-3051
 Deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më 
shumë se 20 vite, pëlqim prej 51% të banorëve të 2 objekteve dhe pëlqim nga Abdil Izairi, 

fletpronësi me list V të objektit KP 5028, kopje të letërnjoftimit

1255 23-1272
 deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më 

shumë se 20 vite

1256 23-2841
 letërnjoftim të ri, deklaratë në notar se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite, 

fletpronësi të re
1257 22-7757/1 Fletpronësi të re, letërnjoftim të ri

1258 22-5562/1 
Letërnjoftim të ri, fletpronësi të re, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 

2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1259 22-5389/1
Letërnjoftim të ri, fletpronësi të re, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 

2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1260 23-1085
 Letërnjoftim të ri, deklaratë dhënë në notar se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite, 

fletpronësi të re
1261 22-572/1  Fletpronësi të re, llogari rrjedhëse të re
1262 23-1213 Fletpronësi të re
1263 23-1212 Fletpronësi të re
1264 23-869  Fletpronësi të re

1265 24-29960
Ekstrakt të planit, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se 
tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite, fletpronësi të re, historiat të fletpronësisë së 

objektit KP 1/304

1266 22-3784
Ekstrakt të planit, letërnjoftim të ri, fletpronësi të re, deklaratë në notar se objekti është 
ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite, aneks elaborat - 

ndryshim destinimi nga A1 (shtëpi) në A4-3 (vikend shtëpi)

1267 24-1696
Fletpronësi të re, Historiat të fletpronësisë së objektit KP 1/785, Pëlqim nga Selajdin 

Ramadani, Pëlqim nga NLB Banka
1268 24-62 Ekstrakt të planit, fletpronësi të re

1269 22-2302/1
 letërnjoftim të ri, fletpronësi të re, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 

2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite



1270 24-2631
Fletpronësi të re, historiat të fletpronësisë së objektit KP 1/333, deklaratë në notar se 
objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite, 

pëlqim nga Fatlind Rufati 

1271 22-3256/1
 letërnjoftim të ri, fletpronësi të re, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 

2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1272 24-2951
 Fletpronësi të re, historiat të fletpronësisë së objektit, deklaratë në notar se objekti 

është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite për KP 1/1 
dhe KP 1/131

1273 23-2428 Ekstrakt të planit, Historiat të fletpronësisë, letërnjoftim të ri

1274 22-7725/1
 Fletpronësi të objektit, letërnjoftim të ri, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar 

para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite
1275 24-2371 Fletpronësi të objektit
1276 22-1147/1 Letërnjoftim të ri, fletpronësi të re, pëlqim nga Rushadije Sulejmani

1277 24-2047
 mungon fletpagesa tek kërkesa, fletpronësi të objektit KP 1/428, kopje të letërnjoftimit, 

deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më 
shumë se 20 vite

1278 24-1661 Historiat të fletpronësisë, letërnjoftim të ri

1279 23-1144
 deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më 

shumë se 20 vite, fletpronësi të re, historiat të fletpronësisë së objektit KP 1/622

1280 22-4474/1
 Fletpronësi të re, historiat të fletpronësisë së objektit, deklaratë në notar se objekti 
është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite, aneks 
elaborat (ndryshim destinimi nga A1-shtëpi në A4-3-vikend shtëpi), letërnjoftim të ri

1281 24-1313
Këshill!!! (pjesë rrugë), letërnjoftim të ri, fletpronësi të re, historiat të fletpronësisë së 
objektit KP 1/468, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se 

tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1282 22-1527/1
 fletpronësi të objektit KP 1/616 dhe historiat të objektit, Aneks elaborat (ndryshim 

destinimi nga A1 në A4-3), letërnjoftim të ri, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar 
para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1283 22-3000
Letërnjoftim të ri, historiat të fletpronësisë së objektit KP 1/58, fletpronësi të re, 

deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më 
shumë se 20 vite, aneks elaborat (ndryshim destinimi nga A1 në A4-3) 

1284 24-840
Historiat të fletpronësisë së objektit KP/494, mungon fletpagesa në kërkesë, deklaratë në 
notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 

vite

1285 23-990 Letërnjoftim të ri, fletpronësi të re, historiat të fletpronësisë së objektit KP 1/624

1286 23-1231 Fletpronësi të re, letërnjoftim të ri
1287 23-466 Letërnjoftim të ri, fletpronësi të re

1288 23-2062
Deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më 

shumë se 20 vite,  fltetpronësi të re

1289 22-4563/1
Fletpronësi të re, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se 

tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite



1290 22-6378/1 
Deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më 

shumë se 20 vite, fletpronësi të re

1291 22-2028/1
Akti I trashëgimisë, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se 

tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite, letërnjoftim të ri

1292 24-1489
Pëlqim nga Shefki Abazi në PK 515/3, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para 
vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite në PK 515/3, fletpronësi të re

1293 22-4993/1 Pëlqim nga SHA Elektrana e Maqedonisë, fletpronësi të re
1294 22-2364 Pëlqim prej Ministrisë së Mbrojtjes për PK 1/2, fletpronësi të re

1295 22-6069/1
Deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më 

shumë se 20 vite,  fltetpronësi të tokës, letërnjoftim të ri
1296 23-2357 Pëlqim nga Nevrije Hoxha, Fotokopje të letërnjoftimit të ri, ekstrakt të planit
1297 23-1142 Pëlqim nga BFI, fletpronësi të re
1298 23-1181 Deklarate se obj. eshte ndertuar para 2011, fletpronësi të re
1299 23-1174 Fletpronësi të re

1300 23-348
Mungon Kërkesa, Fletepronesi e re 

Deklarate se obj. eshte I ndertuar para 2011

1301 23-780
 punetori(rabotna edinica polog) deklarate per pelqim te legalizimit te objektit

Fletpronesi e re

1302 23-2276 Ekstrakt Deklarate se obj. eshte ndertuar para 2011
1303 23-1905  Fletpronesi e re

1304 23-1173
Fletpronësi të re, Bujar Zeqiri te jep pelqim se pranon qe objekti te legalizohet edhe ne 

emer te Enver Zeqirit

1305 23-1443
Deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011, fltetpronësi të tokës, 

letërnjoftim të ri

1306 23-2301
Deklarate se obj. eshte ndertuar para 2011 dhe shfrytezohet me shume se 20 vjet,

pelqim nga banoret tjere dhe autorizim nga Daim Hajredini, Fletpronësi të re, 
Letërnjoftim të ri, fletpronësi të re

1307 23-1020
Fletpronësi të re, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se 

tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite
1308 23-108 pelqim nga Myftinia, fletpronësi të re

1309 23-349
Fletepronesi e objektit

Deklarate se obj. eshte ndertuar para 2011 dhe Shfrytezohet me shume se 20 vjet, 
Letërnjoftim të ri

1310 23-1170 pelqim nga banoret e nderteses, fletpronësi të re, fotokopje të re të letërnjoftimit

1311 23-1479 Fletpronësi të re, leternjoftim te ri
1312 23-1678 Mungese elaborati
1313 23-107 Fletpronësi të re, pëlqim nga bashkëpronarët

1314 23-1442
Pelqim nga pronaret tjere

Deklarete se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronësi të re, Letërnjoftim të ri

1315 23-770
Pelqim nga pronaret tjere

Deklarete se objekti eshte ndertuar para vitit 2011, Fletpronësi të re, Letërnjoftim të ri



1316 23-3225
Letërnjoftim të ri, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se 

tokën e shfryzon më shumë se 20 vite, fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, aneks 
elaborat

1317 23-3092
Fletpronësi të re me të drejta të regjistruara, aneks elaborat, pëlqim nga Avni Asani, 

Deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më 
shumë se 20 vite

1318 23-760 Fletpronësi të re, Letërnjoftim të ri

1319 23-3113 Toka të regjistrohet në kadastër, fletpronësi të re, pëlqim nga bashkëpronarët

1320 23-1708
Letërnjoftim të ri, Pëlqim nga Halk Bank, Fletpronësi të re, Deklaratë në notar se objekti 

është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1321 23-702
Deklarate në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më 

shumë se 20 vite, 
Fletpronesi te re (me te drejta te pa regjistruara)

1322 23-1033 Fletpronesi e re, të rregullohet trashëgimia
1323 23-1707 Këshill!!! Letërnjoftim të ri, fletpronësi të re

1324 23-2356
Fletpronësi të re List B dhe V, pëlqim prej 51% të banorëve, deklaratë në notar se objekti 

është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1325 23-1713 Fletpronesi te re me List V

1326 23-91 Për në këshill (sport dhe rekreim) Letërnjoftim të ri, Pëlqim prej BFI, Fletpronësi të re

1327 23-781 Pëlqim nga Tosun Mehmedi dhe nga njësia e punës Pollog, fletpronësi të re
1328 23-1716  Fletpronesi te re me List V, letërnjoftim të ri

1329 23-2293
Këshill!!! (Jashtë rajonit ndërtimor) Letërnjoftim të ri, fletpronësi të re, Pelqim nga Sabit 

Ramadani 

1330 23-92
Pëlqim nga Miftinia e Bashkësisë Islame, Fletpronësi të re, Letërnjoftim të ri, Për Këshill 

(Destinimi I tokës sport dhe rekreim)

1331 23-2333
 Llogari rrjedhëse të re, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para viti 2011 dhe se 

tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1332 23-1493
Fletpronesi e re me të drejta të regjistruara, pëlqim nga Xhemil Rizvani, letërnjoftim të ri

1333 23-2294
Këshill (jashtë rajonit Shipkovicë)

Pelqim nga Sabit Ramadani, Fletpronësi të re, letërnjoftim të ri
1334 23-1171 Fletpronësi të objektit, letërnjoftim të ri

1335 23-521
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Nezapisani prava
Mungon elaborati pa CD

1336 23-1624
Per Këshill!!! Fletpronësi të re, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 

2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite

1337 23-1155 Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011 dhe se toka shfrytëzohet më shumë se 20 
vite, fletpronësi të re me list V, letërnjoftim të ri

1338 23-3116
  Deklaratë në notar se toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, fletpronësi të re me list V, 

letërnjoftim të ri



1339 23-115
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011, historiat të fletpronësisë, kopje të 

letërnjoftimit
1340 24-2372 Letërnjoftim të ri, fletpronësi të re me të drejta të regjistruara

1341 24-971
Fletpronësi të re të objektit, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 

dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1342 24-2729
Fletpronësi të re, Pëlqim nga Lokan Alili, Letërnjoftim të ri, deklaratë dhënë në notar se 
objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1343 24-3110
Letërnjoftim të ri, fletpronësi të re, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 

2011 dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite

1344 24-242
Këshill!!! (Pjesë në trotuar), fletpronësi të re, pëlqim nga Rafi Kamberi, Qelam Alija, Idriz 
Idrizi (të zgjidhet pronësia), deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 

dhe se tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite, kopje të letërnjoftimit

1345 23-1906
Fletëpronësi e re në P.K.nr. 3671 dhe 3672 K.K. Shipkovicë Jashtë r.n, Deklaratë se objekti 

është ndërtuar para vitit 2011 dhe toka shfrytëzohet më shumë se 20 vite, Pëlqim nga 
Nashit Veseli.

1346 23-1910
Pëlqim prej Gajur Berisha, Zudi Berisha dhe Ramiz Berisha, pëlqim prej bankës, 

letërnjoftim të ri

1347 24-2960
Ekstrakt të planit, deklaratë në notar se objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se 
tokën e shfrytëzon më shumë se 20 vite, fletpronësi të re, historiat të fletpronësisë së 

objektit KP 1/304
1348 24-280 Pelqim prej BFI, Ekstrakt te ri
1349 24-657 Deklarate 2011 & Shfrytezim mbi 20vjet, Pelqim nga Shparkase
1350 24-108 Zone per ekonomi te vogel
1351 24-257 Deklarate
1352 24-1390 Deklarate
1353 24-2822 Pelqim prej Sherif Jakupit 
1354 24-2593 Flet pronsi te re(Kasam Luta)
1355 24-2183 Shtepi kati 3
1356 22-4783 Leternjoftim te ri,DEKLARATE,pelqim prej hamit ibrahimi dhe zilbear ibraimi
1357 22-7122 Deklarate
1358 22-3700 Leternjoftim te ri,deklarate,elaborat ,pelqim prej Gafurit
1359 22-5656 Pelqime,objekti ne dy skica tjera,deklarate
1360 22-5262 Pelqim prej Xhabir Halili
1361 22-6414 Pelqime,deklarate

1362 22-962
Leteernjoftim te ri,deklarate 2011,pelqim nga Muftar Ajdini,A1 elaborat proces verbal 

Objekt ndihmes?
1363 22-5521 Leternjoftim te ri
1364 22-1725 Aneks elaborat per fletpronsine nuk ka kerkese,jasht rajonit 
1365 22-2647 deklarate,pelqim prej Sabit Mustafi
1366 22-2678 deklarate para 2011 dhe shfrytezues prej 20vjet

1367 22-1698 Leternjoftim te ri,deklarate,pelqim prej Shaban Hodai dhe mungese ne elaborat skica.

1368 22-2993 pelqime 
1369 22-4466 pelqim prej Bebi dhe Faredin
1370 22-5462 Fletpronsi te re,deklarate para 2011,pelqim



1371 22-6098 deklarate para 2011
1372 22-4798 PELQIM Daut,Ajshe,deklarate
1373 22-4435 pelqim prej Daip Lika dhe Rexhep Bajrami
1374 22-5746 Fletpronsi te re,me aneks elaborat
1375 22-3114 Deklarate para 2011
1376 22-7235 Deklarate para 2011,pelqime
1377 22-3831 Pelqim prej ebibe murati,deklarate para2011
1378 22-4500 pelqime,deklarate para 2011
1379 22-6638 letrnjoftim te ri,elaborat 2020 
1380 22-871 pelqim dhe vendim
1381 22-5362 deklarate
1382 22-5225 fletpronsi te re dhe deklarate,kat 2
1383 22-3489 pelqim dhe akt vendim
1384 22-2384 pelqime 
1385 22-1494 deklarate
1386 22-5441 Deklarate
1387 22-3721 deklarate para 2011
1388 22-4101 deklarate para 2011,pelqim prej Fuat Fejzullahi
1389 22-1682 leternjoftim te ri,te punohet
1390 22-7073 letrnjoftim te ri,deklarate dhe pelqime
1391 22-1720 Fletpronesi te re
1392 22-7140 leternjoftim te ri,deklarate para 2011,pelqim Sefedin Rushani 
1393 22-2679 Trotuar,deklarate dhe pelqime
1394 22-4807 leternjoftim te ri deklarate 2011, dhe shfrytezues I tokes mbi 20 vjet
1395 22-725 deklarate para 2011
1396 22-2545 deklarate para 2011
1397 22-5318 dokument per ndryshim parashtruesi
1398 22-5772 Reshenie origjinale e Ndryshimit te Parashtruesit
1399 22-6270 Leternjoftim I Ri, Deklarate se e shfrytezon 20 vite token, Deklarate para 2011
1400 22-7654 deklarate para 2011,fletpronsi e re,kerkese per regjistrim ne kadastr
1401 22-4752 kerkese e re per kadaster,fletpronsi te re,deklarate
1402 22-1537 pelqim prej arabatit
1403 22-3628 deklarate
1404 22-359 Deklarate
1405 22-7180 deklarate
1406 22-5530 deklarate Ilmi alili
1407 22-4697 pelqime,deklarate
1408 22-4560 pelqime dhe deklarate
1409 22-1133 shtepia ne dy parcela
1410 22-6924 Deklarate
1411 24-2269 Deklarate
1412 24-2547 kazino, Privatizimi I tokes
1413 24-2724 dekllarate,pelqime 51%,fletpronsi te re.
1414 24-1609 gjelbrim,deklarate para 2011,pelqime 51%,
1415 24-3101 deklarate,pelqime 51%.
1416 24-2348 imoten list RM
1417 24-1455 pelqim prej arabatit



1418 24-2981 deklarate para 2011,pelqime 
1419 24-1494 deklarate,pelqime 
1420 24-1640 pelqime
1421 24-1266 pelqim prej Konstandina Nikolovska
1422 24-1372 deklarate ,fletpronsi te re
1423 24-2641 deklarate para 2011,pelqim
1424 24-2813 pelqim prej 51 %
1425 24-1915 pelqim,mungon fletpagesa
1426 24-3210 pelqim jashar jashari
1427 22-4231 deklarate para 2011,pelqim 51%,pelqim nga samet mustafa
1428 22-5657 deklarate
1429 22-1196 deklarate
1430 22-3286 deklarate,ndryshim parashtruesi,pelqim
1431 22-3487 Trotuar
1432 22-4730 kat1,
1433 22-5410 deklarate, pelqim nga Sabajdin, Rauf, trotuar
1434 22-3918 deklarate para 2011,leternjoftim te ri
1435 22-4755 fletpronsi te re
1436 22-5180 pelqime 51% dhe prej hasim,ne elaborat situacion aneks.
1437 22-1195 leternjoftim te ri ,fletpronsi te re,deklarte
1438 22-6342 2044
1439 22-1945 deklarate para 2011 
1440 24-2544 pelqim
1441 24-2134 pelqim
1442 24-2555 Deklarte, fletpronsi te re
1443 24-1807 deklarate.pelqim 51 %
1444 24-2789 deklarate, aneks elaborat
1445 24-2790 pelqime.deklarate aneks elaborat
1446 24-2962 Deklarate
1447 24-1288 ka proces gjygjesor(privremena merka)
1448 24-3143 deklarate
1449 24-3144 deklarate
1450 24-1871 deklarate
1451 24-2169 Tere objekti ka legalizim me numer 23-799
1452 24-1870 deklarate
1453 24-2880 deklarate
1454 24-2553 deklarate, pelqim
1455 24-1869 Deklarate se toka shfrytezohet 20vite
1456 24-1878 leternjoftim, deklarate, pelqime
1457 24-2263 imoten list te ri per te dhenat e tokes
1458 24-2877 pelqim
1459 23-630 pelqim
1460 23-1310 ndryshim parashtruesi (Saso Nikollovski) 
1461 24-2570 fletpronesi me te drejta te regjistruara,pelqim
1462 24-2213 aneks elaborat me imoten list te ri
1463 24-2533 deklarate para 2011, pelqime
1464 24-2414 deklarate para 2011



1465 24-435 deklarate para 2011
1466 24-2691 pelqim banka
1467 24-2870 deklarate para 2011
1468 24-1998 Pelqim prej Abdulla Kurtiishi,deklarate para 2011
1469 24-1999 Pelqim prej Abdulla Kurtiishi,deklarate para 2011
1470 24-2000 Pelqim prej Abdulla Kurtiishi,deklarate para 2011
1471 24-2532 pelqime 
1472 24-714 deklarate para 2011,dhe shfrytzim te prones 20 vjet
1473 24-2982 pelqime,deklarate
1474 24-2521 deklarate para 2011,dhe shfrytzim te prones 20 vjet
1475 24-545 Deklarate dhe pelqime
1476 24-2051 Deklarate
1477 24-2980 pelqime,deklarate
1478 24-2377 Deklarate para 2011,pelqime
1479 24-368 Deklarate per shfrytezimin e tokes mbi 20 vjet
1480 23-2765 deklarate para 2011,ellaborat dy persona,deklarate per shfrytzim 20 vjet
1481 23-2670 Deklarate
1482 23-1879 pelqime
1483 23-947 deklarate para 2011,dhe shfrytzim te prones 20 vjet
1484 23-618 deklarate para 2011
1485 22-5957 Deklarate
1486 23-2764 elaborati te permiresohet
1487 23-215 Deklarate
1488 23-1559 pelqime,deklarate
1489 23-2689 Elaborat Nazim Idrizi,pelqim prej pales
1490 23-2760 deklarate
1491 23-547 pelqime 
1492 23-545 skica e terenit ne elaborat
1493 23-2134 pelqime
1494 23-54 pelqime,deklarate
1495 23-1303 Deklarate
1496 22-3185 DEKLARATE
1497 23-946 per teren,fletpronsi te re,deklarate
1498 23-2690 deklarate
1499 23-2704 Deklarate
1500 23-1873 pelqim,deklarate
1501 23-2672 pelqim deklarate
1502 24-2627 Deklarate
1503 24-605 pelqim 51 %
1504 23-2720 deklarate
1505 24-2637 pelqime
1506 24-2809 Deklarate
1507 24-1844 pelqim prej Bashkim Sinani
1508 24-1301 Deklarate para 2011
1509 23-309 Deklarate
1510 24-219 Deklarate
1511 22-2402 Deklarate



1512 22-5486 Deklarate
1513 22-4723 Deklarate
1514 22-4722 Deklarate
1515 24-308 Deklarate
1516 24-719 Deklarate
1517 23-816 Deklarate
1518 24-1649 Hekuran Zeqiri
1519 24-1776 Deklarate
1520 24-2247 Deklarate
1521 23-16 Deklarate
1522 22-4233 Kodra e Diellit
1523 24-2489 Fletpronesi te re
1524 24-860 Fletpronesi te re 
1525 24-2271 Fletpronesi te re
1526 24-316 Fletpronesi te re

1527
24-2984

Fletpronesi te re
Deklarate se obj.eshte ndertuar para 2011, dhe e shfytezon me shume se 20 vite

1528 24-2030 Fletpronesia,Kerkese,Elaborat 2019

1529
24-2462

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Pelqim prej Eko Sharrit

1530 24-2261 Fletpronesi e vitit 2019 - viti??
1531 24-1834 Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
1532 24-1110 Fletpronesi me List V
1533 24-1474 Te drejta te paregjistruara
1534 24-2186 Fletpronesi e re

1535
24-2397

Ferme, aktvendim nga ministria e bujqesise
kerkese ne kadaster per tu be regjistrimi I prones

1536
24-2868 kerkesse ne kadaster per tu be regjistrimi I prones (Te drejta te paregjistruara)

1537
24-962 kerkesse ne kadaster per tu be regjistrimi I prones (Te drejta te paregjistruara)

1538 24-630 Duhet te regjistrohet ne kataster
1539 24-2977 kerkese ne kadaster per tu be regjistrimi I prones (Te drejta te paregjistruara)

1540
24-2731

Problem me vitin te elaborati??
Lokacioni-Recice e vogel

1541 24-1792 Deklarate nga Burhani
1542 24-2805 Objekt ekzistues paraprak, Te drejta te paregjistruara

1543
24-241

Tekovna smetka te kerkohet te sekretari I BFI
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011

1544
24-2431

Fletpronesi e ka RM. Duhet ta privatesoje
Deklarate 

1545 24-1662 Deklarate se obj. eshte ndertuar para 2011

1546
24-142

Fletpronesi e re
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011



1547
24-2717

Deklarate se obj. eshte ndertuar para 2011
Fletpronesi per KP 2424

Terren i ri
1548 24-2274 Permirsim Perfundimi (Bo te behet Pr)
1549 24-3086 Terren pa dritare??
1550 24-3064 Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
1551 24-2728 Duhet aneks elaborat

1552
24-148

Certifikate e vdekjes nga Servet Muradi
Certifikate e lindjes Buranedin Muradi

Ndryshim parashtruesi me figurimin e te gjithe pronarevee
1553 24-3122 Pelqim nga pronaret tjere,deklarate që objekti është ndërtuar para vitit 2011

1554
24-3123

Pelqim nga pronaret tjere,deklarate që objekti është ndërtuar para vitit 2011 dhe se toka 
shfrytëzohet ma shum se 20 vjet

1555
24-2541

Fletpronesi te re
Pelqim nga banka se obj. eshte ne hipoteke

1556 24-1863 Pelqim nga pronaret tjere

1557

24-802

Fletpronesi e re me liste V
Aneks elaborat

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Pelqim nga banoret e tjere

1558 24-2294 Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

1559
24-2481

Kerkesa pa nenshkrim
Duhet te izlozet

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

1560
24-2701

Fletpronesi e re
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

1561
24-38

Terreni seshte I nenshkruar???
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

1562
24-2702

Fletpronesi e re
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011

Deklarate nga Adil Ahmedi
1563 24-583 Deklarate nga banoret e baneses
1564 24-1960 Aneks elaborat - perdhesa afarizem 

1565
24-1279

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Deklarate nga Dehar

1566 24-538 Fletpronesi e re me KP 7766???

1567
24-2474

Përmirsim ne aneks elaborat,të rregullohet procedura e tokës pasi që është me të drejta 
të paregjistruara,deklarat se toka shfrytëzohet ma shumë se 20 vjet,fletrpronsi të re

1568
24-3103

Deklarate nga 3 pronaret tjere
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

Elaborati ???
1569 24-2383 Izlozh duhet te beje vete pronari

1570
24-2940

Fletpronesi e re
Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011

Deklarate nga Taxhudin



1571
24-2699

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Deklarate nga Muradi

Тrashegimi

1572
24-2137

Fletpronesi e re
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011

1573
24-2867

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Deklarate nga Melek Memishi

1574
24-2246

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Deklarate nga Hirije dhe Naser Qamil Asani

1575
24-2710

Fletpronesi e re
Ekstrakt plan per bllokun urban

1576 24-2668 Deklarate nga Rasim Kajremani
1577 24-2121 Fletpronesi e re Latife

1578
24-758

Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011
Deklarate nga Tahiri dhe Kasam

1579 24-669 Terren?,fletpronsi e re

1580
24-1422

Të rrgullohet procedura e tokës pasi që është me të drejta të paregjistruara,deklarat se 
objekti është ndërtuar para vitit 2011

1581
24-1760 Pëlqim prej pronarit me P.K.515/1,deklarate që objekti është ndërtuar para vitit 2011

1582 24-392 Del ne rruge sipas planit gjeneral
1583 24-2669 Toka me te drejta të paregjistruara
1584 24--9 Ka legaliizm
1585 24-1668 Pelqim nga te gjithe pronaret

1586
24-1238

8726/2 del ne rruge sipas planit gjeneral
Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011 dhe se tokën e shfrytzon ma shumë se 20 

vjet
1587 24-2876 Lokacioni R. e Vogel(Elaborati 2019)
1588 24-2911 Fletpronesi te re

1589
24-927

Leje ndertimi ne vitin 2013!!!!
Mungon elaborati pa CD

1590
24-2747 Deklarat se objekti është ndërtuar para vitit 2011,pëlqim nga Idriz Vebiov Neset

1591 23-1399 Fletpronesi te re,Ekstrakt

1592
23-3546

Fletpronsi të re (origjinale), Dklarate se objekti është ndërtuar para vitit 2011,Pëlqim prej 
bashkpronarit,Ekstrakt

1593
23-987

Fletpronesi te re , Deklarat se objekti eshte ndertuar para vitit 2011 dhe se e shfrytzon 
ma shum se 20 vjet(garazha ne vendin e detinaur per parkingje

1594 23-3173 Fletpronesi te re,Deklarat se objekti eshte ndertuar para vitit 2011
1595 23-745 Fletpronesi te re,Deklarat se objekti eshte ndertuar para vitit 2011
1596 23-730 Fletpronesi te re,Pelqim prej bankes

1597
23-985

Fletpronsi te re,Pelqim prej Tosun Odai,Deklarate s eobjekti eshte ndertuar para vitit 
2011 dhe se token e shfrytzon me shumë s e20vjet

1598
23-973

Fletpronsi te re,Deklarate se obj. eshte ndertuar para vitit 2011 dhe se token e shfrytzon 
me shume se 20 vjet

1599 23-3547 Fletpronesi te re,pelqim prej Efraim Alili



1600
23-3218

Fletpronesi e re,Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011 dhe se tiken e 
shfrytzon me shume se 20 vjet

1601
23-1229

Fletpronesi e re me list "v",Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011 ,pelqim 
prej bashkpronarit,pelqim prej BANKES

1602 23-1924 KA LEGALIZIM!!!

1603
23-447

Fletpronsi e re, pelqim prej Esat Sadiki dhe Vesel Memeti,Deklarat se objekti eshte 
ndertuar para vitit 2011

1604 23-2309 Fletpronsi e re,deklarat se objekti eshte ndertuar para vitit 2011
1605 23-1040 Fletpronsi e re Origjinale

1606
23-3234

Fletpronesi e re,Deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 2011 dhe se token e 
shfrytzon me shume se 20 vjet

1607
23-1394

Fletpronsi e re Origjinale,tereni (diskutabil),deklarate se objekti eshte ndertuar para vitit 
2011 dhe se token e shfrytezon me shumë se 20vjet

1608 23-1582 Elaboratet nuk perputhen njera me tjetren
1609 23-2039 Fletpronsi e re me list V
1610 23-1230 Lënda ka 1 Elaborat
1611 23-3200 Ka Legalizim

1612
23-3214

Pelqim prej 51% te banorëve,deklarat se objekti eshte ndertuar para vitit 2011,aneks 
elaborati prej A2-2 ne A2-1

1613
23-1228

Fletpronesi e re
Pelqim prej Stopanska Bankes,njeri elaborat mungon!!!

1614
23-3215

Fletpronesi e re origjinale
Deklarat se objekti eshte ndertuar para vitit 2011 dhe se toka eshte shfrytzuar me shume 

se 20 vjet
1615 23-1238 CD e elaboratit mungon,pelqim prej muftinise se bshksis islame te R.M.
1616 22-7281 Mungese dokumentacioni - Deklarate nga pronari i tokes
1617 23-30 Vendim per refuzim nga keshilli I komunes
1618 23-1257 Pelqim nga pronari i tokes  - sidhe deklarate per objektin
1619 23-672 Pelqim nga pronaret ne fletepronesi dhe deklarate per token 
1620 23-2819 pelqim nga pronaret e tokes dhe deklarate per token 20 vjet
1621 23-1259 Trashegimia te rregullohet - Deklarate per objektin 2011
1622 23-2773 Garazhe - per refuzim
1623 23-2818 Mungese dokumentacioni (duhet fletepronesi per token) - I njoftuar pala
1624 23-2121 Leternjoftimi I  mungon kerkeses dhe deklarate per token
1625 23-248 Objekti pa  dritare-si plotson kushtet
1626 23-439 Pelqim nga pronaret ne fletepronesi dhe deklarate per 2011
1627 23-921 Deklarate per objektin dhe  pelqim nga pronaret
1628 23-1650 Aktvendimi per nenshkrim
1629 23-1420 Deklarate nga pronaret e tokes dhe deklarate per objektin dhe token
1630 23-176 Deklarate nga pronaret e tokes dhe deklarate per objektin dhe token
1631 23-177 Deklarate nga pronaret e tokes dhe deklarate per objektin dhe token
1632 23-2810 Deklarate nga pronaret e tokes dhe deklarate per objektin dhe token
1633 23-2392 Tereni nuk e ka percaktuar funksionimin e objektit (per refuzim)
1634 23-433 vec objekt ndihmes - nuk i ploteson kushtet per legalizim (per refuzim)
1635 23-1463 Trashegimia te rregullohet - sidhe pelqim prej pronareve
1636 23-2829 Deklarate per objektin - I njoftuar pala
1637 23-237 pelqim nga pronaret e tokes - I njoftuar pala



1638 23-661 Pelqim nga pronaret e nderteses 
1639 23-2796 Mungese dokumentacioni - Deklarate per token dhe objektin
1640 23-1648 Aktvenidmi per nenshkrim
1641 22-1703 Mungese dokumentacioni -Fletepronesi me te drejtat e regjistruara
1642 22-4495  Te sjelle fletepronesi me te drejtat e regjistrume
1643 22-4834 Njeri objekt nuk ka dritare -Lenda perseritje tereni tek Dritani 

1644 22-3898 Mungese te dokumentacionit emri I parashtrusit  nuk perputhet me leternjoftimin 

1645 22-5681 Ndryshim Parashtrusi -dhe plotesim dokumentacioni
1646 22-1873 Ndryshim Parashtrusi -dhe plotesim dokumentacioni
1647 22-2215 Deklarate per objektin dhe pelqim nga pronaret e tokes
1648 22-3939 Objekti nuk I ploteson kushtet - Ska dritare - deklarate per token
1649 22-384 Mungese dokumentacioni -Duhet tmare pelqim nga BFI
1650 22-3306 Deklarate per token dhe objektin - I njoftuar pala

1651 22-264
Objekti I perkohshem nuk I ploteson kushtet per legalizim (per refuzim) Lenda te skenderi

1652 22-6548 Pelqim nga pronari I tokes- I njoftuar pala
1653 22-6914 pelqim nga pronaret e tokes dhe deklarate per token 20 vjet
1654 22-1160 Pelqim prej BFI-se
1655 22-5299 Fletepronesi me te drejtat e regjistruara-Nuk pergjigjet pala ne telefon
1656 22-5298 Fletepronesi me te drejtat e regjistruara-Nuk pergjigjet pala ne telefon
1657 22-2043 Pala njiher ka bere kerkese legalizim (riperseritet e njejta) 
1658 22-2042 Deklarate per token dhe objektin 
1659 22-6477 Pelqim nga pronari I tokes- (per keshill ne pritje)
1660 22-5155 Mungese dokumentacioni -fletepronesia  me te drejtat e regjistruara
1661 22-4330 Fletepronesi me te drejtat e regjistruara
1662 22-582 Deklarate nga parashtrusi I kerkeses se token e shfrytezon me teper se 20 vjet
1663 22-6080 Deklarate per token dhe pelqim nga pronaret e tokes
1664 22-4416 Ndryshim Parashtrusi -dhe plotesim dokumentacioni
1665 22-7758 Deklarate per token dhe objektin - I njoftuar pala
1666 22-2322 Pelqim nga pronaret e tokes-disa here I njoftuar pala 
1667 22-6967 Elaborate jo te kompletuara - per refuzim
1668 22-3384 Pelqim nga Aleksandar Mishovski-te rregullohet trashegimia
1669 22-2493 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1670 22-1911 te korigjohen kordinatat -dhe Fletepronesi te re
1671 22-1961 Fletepronesi te re -dhe plotesim dokumentacioni

1672 22-1859 Elaborate te marra nga vet pala - nga referenti paraprak I lendes Verica Stojceska

1673 22-5389 Vikend Shtepie - Deklarate per token 20 vjet(RM)
1674 22-2286 Pelqim prej BFI-se
1675 22-2604 Dy terene ne te cilen nuk eshte e vendosur funksionaliteti I objektit
1676 22-7295 Mungese dokumentacioni - pelqim nga pronaret e tokes
1677 22-694 Elaborati ne emer te Rexhep Abdulla
1678 22-3957 Mungese dokumentacioni - pelqim nga pronaret e tokes (lenda per keshill)
1679 22-4288 te shqyrtohet lenda -ka legalizim me kerkesa tjera
1680 22-5282 Ndryshim Parashtrusi -dhe plotesim dokumentacioni
1681 22-4173 Elaboratet jote kompletuara - Pronare tjere ne fletepronesi



1682 22-3833 Mungese dokumentacioni - Fletepronesi me te drejta te regjistruara
1683 22-5195 Pelqim  nga Dragi trpkovski dhe deklarate per token
1684 22-5303 Fletepronesi per objektin, pelqim nga Nezir Jakupi dhe deklarate per token 
1685 22-5190 Mungese dokumentacioni - Deklarate per token 20 vjet
1686 22-6218 Mungese dokumentacioni - Deklarate per token 20 vjet
1687 22-3178 pelqim nga Pronari I tokes ne fletepronesi
1688 22-5164 Deklarate per token 20 vjet
1689 22-3606 Mungese dokumentacioni -Deklarate per token
1690 22-3821 Elaborate jo te kompletuara - mungese dokumentacioni
1691 22-5757 Mungese dokumentacioni -Fletepronesi me te drejtat e regjistruara
1692 22-5758 Mungese dokumentacioni -Fletepronesi me te drejtat e regjistruara
1693 22-7023 Mungese dokumentacioni - Pelqim nga Zelija Aziri

1694 22-4642
Deklarate per token 20 vjet - te rregullohet trashegimia e tokes (Pala eshte thire disa here 

nuk  eshte pergjigje)
1695 22-5592 Mungese dokumentacioni - duhet te shkoje lenda per keshill
1696 22-67 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1697 22-5075 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1698 22-3315 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1699 22-6990 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1700 22-1080 Te papkat e zeza per refuzim
1701 22-2732 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1702 22-4835 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1703 22-6478 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1704 22-4420 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1705 22-7757 Kodra e diellit - vikend shtepize (e pakompletuar lenda)
1706 22-5562 Kodra e diellit - vikend shtepize (e pakompletuar lenda)
1707 22-5754 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1708 23-665 per perllogaritje te Nuhija
1709 23-664 lenda per keshill 
1710 23-655 Fletepronesi te re- dokumentacion I pakompletuar
1711 23-3449 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1712 23-580 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1713 23-27 Destinimi I objektit ????
1714 23-2841 Vikend Shtepie - Deklarate per token (RM)
1715 24-3076 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1716 24-2225 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1717 24-3221 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1718 24-2133 Ka legalizim
1719 24-3097 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1720 24-2689 Jedoarce - per keshill duhet lenda
1721 24-2472 Mungese dokumentacioni (lenda ka ankese) refuzim duhet
1722 24-874 Mungese dokumentacioni (Restorant Bossi - per Refuzim)
1723 24-1771 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1724 24-1816 Aktvendimi per nenshkrim
1725 24-2936 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1726 24-2814 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1727 24-2858 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala



1728 24-1000 per keshill lenda 
1729 24-1260 per shqyrtim dhe keshill                        (Falisht)
1730 24-1139 per shqyrtim - tereni jo I definuar si duhet
1731 24-1384 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1732 24-1431 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1733 24-1812 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1734 24-1257 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1735 24-2238 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1736 24-1743 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1737 24-1654 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1738 24-2723 Mungese dokumentacioni - I njoftuar pala
1739 24-169 Objekti per refuzim nuk I ploteson kushtet per legalizim
1740 24-402 Habitacio - deklarate nga  pronari
1741 24-05, Mungese dokumentacioni - deklarate per token dhe pelqim nga pronari tokes
1742 24-120 Pelqim nga Banka
1743 24-150 Trashegimia dhe ndryshim parashtrusi 
1744 24-205 Pelqim nga pronari I tokes dhe deklarate per 2011
1745 24-177 Lenda per keshill
1746 24-208 Mungese dokumentacioni - Deklarate per objektin
1747 24-351 Mungese dokumentacioni -Pelqim nga Hasibe Muharemi

1748 24-394 Mungese dokumentacioni -Pelqim nga pronaret e tokes dhe deklarate per objektin

1749 24-827 Mungese dokumentacioni -Deklarate per token dhe pelqim nga pronaret
1750 24-966 Lenda per refuzim - ka legalizim 2014
1751 24-2350 Fletepronesia  me te drejta te paregjistruara dhe deklarate per token
1752 24-628 Deklarate er token dhe objektin - I njoftuar pala (pastaj ne keshill)
1753 24-1262 Deklarate per token dhe objektin
1754 24-2869 Lenda ka vec kerkese dhe 1 elaborat -mungese dokumentacioni
1755 24-1126 Lenda ka vec kerkese dhe 1 elaborat -mungese dokumentacioni
1756 24-2528 Duhet ekstrakt plani - pastaj te shihet lenda si te procedoje 
1757 24-2470 Deklarate nga pronaret e tokes dhe per objektin
1758 24-2469 Deklarate nga pronaret e tokes dhe per objektin
1759 24-1459 Deklarate per objetin dhe ekstrakt plani
1760 24-1006 Lenda per refuzim -eshte objekt I perkohshem
1761 24-908 Fletepronesi me te drejta te paregjistruara (Ekstrakt plani)- I njoftuar pala

1762 24-1283
Deklarate per token dhe pelqim nga pronari I tokes (fletepronesia e dyte me te drejta te 

paregjistruara)

1763 24-3085 Mungese dokumentacioni-Pelqim nga pronaret e tokes dhe deklarate per objektin

1764 24-1522
Mungese dokumentacioni -toka e paregjistruar ne kadaster me te dhena jo te sakta dhe 

deklarate per objektin
1765 22-1965 Fletepronesi me te drejta te paregjistruara (Ekstrakt plani)- I njoftuar pala
1766 22-390 Elaboratet me date mbas afatit te plotsimit te dokumentacionit (2017)
1767 22-5307 Mungese dokumentacioni -Pelqim 51% te pronareve te nderteses
1768 22-1699 Deklarate nga pronaret e tokes dhe deklarate per objektin 

1769 22-5012
Mungese dokumentacioni- Fletepronesi me te drejta te paregjistruara (Ekstrakt plani)- I 

njoftuar pala



1770 22-4632
Mungese dokumentacioni- Fletepronesi me te drejta te paregjistruara (Ekstrakt plani)- I 

njoftuar pala

1771 22-5822
Mungese dokumentacioni- Fletepronesi me te drejta te paregjistruara (Ekstrakt plani)- I 

njoftuar pala
1772 22-2005 Mungese dokumentacioni - pelqime nga pronaret (ekstrakt plani )

1773 22-1986 Mungese dokumentacioni - pelqime nga pronaret (per keshill lenda duhet -B.Toska )

1774 22-2612 Mungese dokumentacioni - pelqime nga pronaret (Ndryshim parashtrusi )
1775 22-629 Pelqim nga BFI
1776 22-630 Pelqim nga BFI
1777 22-5888 Mungese dokumentacioni - pelqime nga pronaret (Ndryshim parashtrusi )
1778 22-7766 teren ska
1779 22-2334 Mungese dokumentacioni - (per keshill lenda duhet -rruge )
1780 22-4119 Mungon kerkesa -lenda jo e kompletuar
1781 22-5484 Objekti nuk eshte ne situacion -ka shtese, me vone e ndertuar (refuzim)
1782 22-362  -Objekti ne rruge (per keshill)
1783 22-7294 Objekti ska dritare-mungese dokumentacioni
1784 22-506 Lenda ka legalizim paraprak -per refuzim
1785 22-6159 E ka zene koridorin e nderteses kolektive - per refuzim
1786 22-1361 Objekti kap ne rruge 
1787 23-868 Mungese dokumentacioni - Deklarate per token dhe objektin
1788 23-1180 Objekti nuk eshte funksional (refuzim)
1789 23-2779 Objekti nuk eshte funksional (refuzim)
1790 24-622 Per regjistrim kadaster
1791 22-4641 objekti pa dritare (per refuzim)
1792 24-2117 per keshill lenda 
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