
Në bazë të nenit 52 të Ligjit për planifikimin e hapësirës dhe ndërtimin e objekteve (“Fl. zyr. MZ”, nr. 064/17, 44/18 dhe 
63/18), nenit 34, paragrafi 1 dhe 3 dhe nenit 40, paragrafi 2, pika 3 të Ligjit për pronën shtetërore (“Fl. zyr. MZ”, nr. 21/09 
dhe 40/11), nenit 28 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit për marrëdhëniet pronësore juridike (“Fl. zyr. MZ”, nr. 19/09), nenit 33 
paragrafi 1 pika 1 dhe nenit 38 paragrafi 1 pika 9 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale (“Fl. zyr. MZ”, nr. 2/18) dhe nenit 36, 
paragrafi 2 dhe 3 dhe nenit 42, paragrafi 1 pika 9 të Statutit të Komunës së Ulqinit (“Fl. zyr. MZ – dispozitat e komunës”, 
nr. 5/07, 9/09 dhe 16/11), Kuvendi i Komunës së Ulqinit në mbledhjen e mbajtur, më ___. ___. ______, ka nxjerrë 

V E N D I M I N 

për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelave urbanistike nr. 16 dhe 17  në Zonën “B”, nënzona 4 i  
PDU “Fusha e Ulqinit”  Komuna e Ulqinit 

Neni 1 

 I lejohet Ishmiq Iljaz Melindës blerja e parcelave kadastrale si: 

- parc. kad. nr. 30/731 me sipërfaqe 18 m² me kulturë livadh i klasit 2 nga FP nr. 3 KK Fusha e Ulqinit, si pronë e Malit 
të Zi – bartës i të drejtave së disponimit Komuna e Ulqinit, me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr. 16 
zona “B”, nënzona 4 i PDU “Fusha e Ulqinit” dhe 

- parc. kad. nr. 30/727 me sipërfaqe 43 m² me kulturë livadh i klasit 2 nga FP nr. 3 KK Fusha e Ulqinit, si pronë e Malit 
të Zi – bartës i të drejtave së disponimit Komuna e Ulqinit, me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr. 17 
zona “B”, nënzona 4 i PDU “Fusha e Ulqinit”. 

Neni 2 

 Parcela urbanistike nr. 16 përbëhet nga një pjesë e parcelës kadastrale nr. 30/58 nga FP nr. 610 KK Fusha e 
Ulqinit, me sipërfaqe prej 621,00 m², pronësi 1/1 e Ishmiq I. Melindës nga Ulqini dhe parc. kad. 30/727 e cila është objekt 
i blerjes.  

 Parcela urbanistike nr. 17 përbëhet nga një pjesë e parcelës kadastrale nr. 30/60 nga FP nr. 610 KK Fusha e 
Ulqinit, me sipërfaqe prej 621,00 m², pronësi 1/1 e Ishmiq I. Melindës nga Ulqini dhe parc. kad. 30/731 e cila është objekt 
i blerjes. 

Neni 3 

 Patundshmëria nga neni 1 e këtij Vendimi blehet me kompensim në shumën prej 125,00 € për 1 m², gjë që në 
total është 7625,00 €. 

 Kompensimi në shumën e përmendur është përcaktuar nga ana e vlerësuesit të autorizuar Vinko Marnikoviq nga 
Ulqini. 

Neni 4 

 Përjashtohet parc. kad. nr. 30/730 me sipërfaqe prej 13 m², KK Fusha e Ulqinit nga FP Nr. 610 pronësi e Eshmiq 
I. Melindës nga Ulqini. 

 Patundshmëria nga paragrafi 1 i këtij neni vlerësohet në shumën prej 125,00 € për 1 m², që në total është 1625,00 
€. 

 Kompensimi në shumën e përmendur është përcaktuar nga ana e vlerësuesit të autorizuar SHPK “Marnikoviq” 
nga Ulqini. 



Neni 5 

Autorizohet Kryetari i Komunës së Ulqinit që me Ishmiq i. Melindën të lidhë kontratë për shitblerjen dhe 
këmbimin e patundshmërisë, me të cilën do të rregullohen të gjitha të drejtat dhe obligimet e palëve kontraktuese. 

Neni 6 

 Personi nga neni 1 i këtij Vendimi e fiton të drejtën e regjistrimit të drejtës e regjistrimit të pronësisë në 
patundshmëri tek Drejtoria për patundshmëri të Malit të Zi – Njësia rajonale Ulqin, pas shlyerjes së obigimit të 
kontraktuar. 

 Nëse personi nga paragrafi 1 i këtij neni në afat prej 1 (një) muaji nuk e lidhë kontratën nga neni 4 i këtij Vendimi 
dhe nuk i shlyen detyrimet ky Vendim pushon së qeni i vlefshëm. 

Neni 7 

 Tatimin në qarkullim të patundshmrisë e paguan blerësi. 

Neni 8 

 Ky Vendim hynë në fuqi ditën e tetë pas botimit në “Fletoren zyrtare të Malit të Zi – dispozitat e komunës”.  

Numër: ___________  

Ulqin, më ___. ___. _____ 

KUVENDI I KOMUNËS SË ULQINIT 

KRYETARI 

Dr. Ilir Çapuni 

A r s y e t i m 

 Me nenin 52 të Ligjit për planifikimin e hapësirës dhe ndërtimin e objekteve, është paraparë që “Pronari i parc. 
kad. është i detyruar të tolerojë ndryshimin e kufijve të parcelës urbanistike, sipas planit të parcelimit. Në pajtim me 
dokumentet planifikuese të miratuara Komuna e Ulqinit është e obliguar që personave fizikë dhe juridikë t’u mundësojë 
që të bëjnë kompletimin e parcelës urbanistike, në atë mënyrë që ju mundëson blerjen e tokës mbi të cilën Komuna ka të 
drejtën e disponimit, me çmimin e tregut. Çmimi i tregut në rastin konkret është përcaktuar nga ana e vlerësuesit të 
autorizuar SHPK “Marnikoviq”, me vlerësimin e datës 28. 07. 2019. godine.  

Kompletimi si përjashtim është paraparë në Ligjin për pronën shtetërore dhe atë në dispozitat e nenit 34, 
paragrafi 3 ku është paraparë që tjetërsimi i të drejtave pronësore në patundshmëritë që i përkasin komunës pëlqimin 
paraprak e jep qeveria, përveç në ratet  nga neni 40, paragrafi 2, pika 1, 2, 3 dhe 4 të Ligjit të përmendur, ku kompletimi i 
parcelës urbanistike është paraparë si një nga rastet kur nuk është i nevojshëm përlqimi paraprak i Qeverisë. 



 Në pajtim me dispozitat e nenit 33, paragrafi 1, pika 1 dhe nenin 45, paragrafi 1, pika 9 të Ligjit për 
vetëqeverisjen lokale dhe dispozitave të nenit 35, paragrafi 2 dhe nenit 42, paragrafi 1, pika 9 të Statutit të Komunës së 
Ulqinit për disponimin he administrimin e pronës shtetërore në të cilën Komuna e Ulqinit e ka të drejtën e disponimit 
kompetent është Kuvendi i Komunës së Ulqinit. 

 Nga kushtet urbanistike – teknike nr. 05-1240/1-14 të datës 13. 11. 2014 lëshuar nga ana e Sekretariatit për 
planifikimin e hapësirës dhe zhvillim të qëndrueshëm të Komunës së Ulqinit, që i janë bashkangjitur kërkesës së 
parashtruar për kompletim dhe akt-informatës të këtij organi nr. 05-262/1-19 të datës 14. 08. 2019 është konfirmuar që 
parcela kadastrale nr. 30/731 me sipërfaqe prej 18.00 m²  me kulturë arë e klasës 2 e regjistruar në FP nr. 3 KK Fusha e 
Ulqinit është paraparë në kuadër të parcelës urbanistike nr. 16 zona “B”, nënzona 4 e formuar me PDU “Fusha e Ulqinit”, 
Komuna e Ulqinit. Gjithashtu nga kushtet urbanistike – teknike nr. 05-127/1-16 të datës 28. 12. 2016 lëshuar nga 
Sekretariati për planifikimin e hapësirës dhe zhvillim të qëndrueshëm të Komunës së Ulqinit, që i janë bashkangjitur 
kërkesës së parashtruar për kompletim dhe akt – informatës së këtij organi nr. 05-262/1-19 të datës 14. 08. 2019 është 
konfirmuar që parcela kadastrale nr. 30/727 me sipërfaqe prej 43 m² me kulturë arë klasa 2, e regjistruar në FP nr. 3 KK 
Fusha e Ulqinit e parashikuar në kuadër të parcelës urbanistike nr. 17, zona “B”, nënzona 4 e formuar me PDU “Fusha e 
Ulqinit”, Komuna e Ulqinit. 

 Duke pasur parasysh që parashtruesi i kërkesës me kërkesën për kompletim ka parashtruar edhe kërkesën për 
përjashtimin e parc. kad. nr. 30/730 me sipërfaqe prej 13 m²  nga FP nr. 610 KK Fusha e Ulqinit me kulturë arë klasa 2 në 
pronësi të Ishmiq I. Melindës i jemi drejtuar Sekretariatit për planifikimin e hapësirës dhe zhvillim të qëndrueshëm në 
lidhje me parcelën e përmendur e cila është objekt i përjashtimit. Me informatën nr. 05-262/1-19 të datës 14. 08. 2019 na 
është konfirmuar që parc. kad. 30/730 nga Fleta e patundshmërive nr. 610 KK Fusha e Ulqinit, me sipërfaqe prej 13 m², 
pronësi 1/1 e Ishmiq I. Melindës, nga Ulqini, nuk i përket PU nr. 16 në zonën B, nënzona 4 nga plani i përmendur më 
përpara. Parcela që është objekt i përjashtimit, është vlerësuar nga ana e SHPK “Marnikoviq”, sipas vlerës së tregut prej 
125,00 € për 1 m², e që në total është 1625,00 €. Pasi që parcela e përmendur më përpara përjashtohet me parashtruesit e 
kërkesës do të lidhet kontratë për këmbimin e patundshmërive në mes parashtruesit të kërkesës dhe Komunës së Ulqinit.  

 Qëllimi i nxjerrjes së këtij vendimi është miratimi i kërkesës së personit fizik të përmendur në vendimin për 
blerjen e tokës mbi të cilën Komuna e Ulqinit ka të drejtën e disponimit, me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike, 
pasi që një kërkesë e tillë plotësisht është në harmoni me dispozitat pozitive ligjore.  

P Ë R P U N U E S 
Sekretariati për mbrojtjen e pasurisë 


