
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 28.10.2009, ka nxjerrë 

 

V E N D I M I N 

për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr. 10, zona “B” nënzona 5 PDU 

“Fusha e Ulqinit” për Komuna e Ulqinit 

 

Neni 1 

 I lejohet Cenaj O. Xhemalit, blerja e parcelës kadastrale nr. 30/91, me sipërfaqe prej 331 m² nga FP nr. 3 

KK Fusha e Ulqinit, si pronësi e Malit të Zi – bartës i të drejtës së disponimit Komuna e Ulqinit me qëllim të 

kompletimit të parcelës urbanistike nr. 10, zona “B” nënzona 5 PDU “Fusha e Ulqinit” për Komuna e Ulqinit. 

  

Neni 2 

 Parcela urbanistike e përmendur në nenin 1 të këtij Vendimi përbëhet nga parcela kadastrale e cila është 

objekt i blerjes dhe parcelës kadastrale nr. 30/301 me sipërfaqe prej 282 m² nga FP nr. 478 KK Fusha e Ulqinit 

pronësi e 1/1 e Cenaj O. Xhemalit. 

 

Neni 3 

 Patundshmëria nga neni 1 e këtij Vendimi blehet me kompensim në shumën prej 92,00 € për 1 m²  që në 

total është 30.450,00 €. 

 Kompensimi në shumën e përmendur është përcaktuar nga ana e vlerësuesit të autorizuar Marko 

Nishaviq me vlerësimin e datës 14. 08. 2019. 

 

Neni 4 

 Autorizohet Kryetari i Komunës së Ulqinit që me Cenaj O. Xhemalin të lidhë kontratë për shitblerjen e 

patundshmërisë nga neni 1 i këtij Vendimi, me të cilën do të rregullohen të gjitha të drejtat dhe obligimet e palëve 

kontraktuese. 

 

Neni 5 

 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 6 

 Tatimin në qarkullim të patundshmrisë e paguan blerësi. 

 

Neni 7 

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

komunës.  

 

 

Numër: 02-238/19-6 

Ulqin, më 28. 10. 2019 

 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË ULQINIT 

KRYETARI 

Dr. Ilir Çapuni, d.v. 

 

 


