
Në të gjitha pronat 
bujqësore që lëshohen me qira do 
të vendoset një njo�im me ngjyrë të 
gjelbër në mënyrë që të njo�ohen të gjithë 
të interesuarit se ato prona janë në dispo-
zicion. Pronat, të cilat lëshohen me qira, 

mund të shihen edhe në ueb faqen tonë 
http://www.kpaonline.org/map2.asp , 

ose duke vizituar njërën nga zyrat 
tona.

A dëshironi 
të punoni tokë?

AKP-ja ofron kushte të volitshme 
për të marrë me qira prona bujqësore 
në tërë Kosovën  

www.kpaonline.org

Gjeni pronën që dëshironi! 

HOLLËSITË  KONTAKTUESE TË AKP-së   

Zyra Qendrore e AKP-së: 
Perandori Justinian, nr. 5 
Qyteza Pejton 
10 000, Prishtinë
Telefoni: +381 (0)38 249-918; 
Telefaksi: + 381 (0) 38 249 919 

Zyrat Regjionale të AKP-së: 
 
Zyra Regjionale në Gjilan
Rr.Lidhja e Prizrenit nr. 114 
60 000, Gjilan
Telefoni: 0280 320 289; 
Telefaksi: 0280 324 067     
 
Zyra Regjionale në Mitrovicë
Zyra kryesore:
Selia regjionale e UNMIK-ut (ish- Jugobanka) 
40 000, Mitrovicë
Telefoni: + 381 (0) 28 530 136/7; 
Telefaksi: +381 (0) 28 530 139 
Zyra për palë:
Jug: Rr.Mbretëresha Teuta,  
(përballë ish -Jugobankës)
Veri: Filip Vishnjiq pn 
Ndërtesa TREPÇA kati i 2-të, zyra nr. 18
    
Zyra Regjionale në Pejë
Rr.Mbretëresha Teuta, nr. 85
30 000, Pejë
Telefoni: +381 (0) 39 431 668; 
Telefaksi: +381 (0) 39 432 970    
 
Zyra Regjionale në Prishtinë
Zyra kryesore:
Rr.Rexhep Luci (ish- Goleshka) nr. 2 
10 000 Prishtinë
Telefoni: +381 (0) 38 225 473; 
Telefaksi: +381 (0) 38 244 854
Zyra për palë:
Rruga kryesore, nga Prishtina në Gjilan, 
50 m pas urës në anën e djathtë të rrugës.
Graçanicë
    
Zyra Regjionale në Prizren
Rr. Wiliam Walker pn (në bazën e EULEX-it)
20 000, Prizren 
Telefoni: +381 (0) 29 231 469 
             +381 (0) 29 231 429

Zyrat e AKP-së në teren 
 
Zyra në teren në Podgoricë
Rr. Crnogorskih Serdara 
81 000, Podgoricë
Telefoni: +382 (0) 20 624 216
Orari i punës: 08:00 – 16:00     
 
Zyra në teren në Shkup
Rr.Vihniqka nr. 10 
(ndërtesa-CDRIM), kati i parë
1000, Shkup
Telefoni: +389 (0) 71 886 564
Orari i punës: 08:30 – 17:00    
 
Zyrat pronësore të UNHCR-së: 
UNHCR-ja ka themeluar tri zyra 
pronësore për t’i ofruar ndihmë çdo 
personi, i cili ka parashtruar kërkesë 
Agjencisë Kosovare të Pronës e të cilat 
mund të kontaktohen në këto adresa: 
  
Beograd
Rr.Vishegradska nr. 23
11 000, Beograd
Telefoni: 011/362-13-93; 362-13-94 
Telefaksi.011/361-27-48
     
Nish
Rr.Dushanov Bazar (Piramida) 
kati i 2-të, 
Zyra nr.. 216
18 000, Nish
Telefoni: 018 203-777
    
Kragujevc
Rr. Lole Ribara, nr. 9, kati i 1-rë 
34 000, Kragujevc
Telefoni: 034 330-234;
Telefaksi: 034 335-244

Shtypja e kësaj fletëpalosje është mbështetur nga 
Misioni i OSBE-së në Kosovë. 



Skema Vullnetare e 
Qirasë së AKP-së vlen për pronat 
që janë nën administrimin e AKP-së 
dhe që iu  mundëson pronarit apo bartësit 
të së drejtës pronësore të marrë të ardhura 
duke e autorizuar AKP-në që të lëshojë me 
qira pronën e tij/saj derisa të vendos që ta 
shfrytëzojë pronën në një mënyrë tjetër. 

Skema Vullnetare e Qirasë lejon qiramarrësit 
që ligjërisht të shfrytëzojnë pronat e huaja 
përmes një marrëveshjeje që lidhet me 
AKP-në, e cila vepron në emër të pronarit apo 
BDP-së. 

Ju lutem vëreni se; uzurpimi i paligjshëm i 
pronës së paluajtshme është vepër penale 

që dënohet sipas ligjeve në fuqi në 
Kosovë.  

Përfitimi i përbashkët!

Çmimi i qirasë për 
pronat bujqësore varet nga madhë-
sia, klasa dhe gjendja e tokës që merret 
me qira. Çmimet janë konkurruese me 
vlerën e tregut dhe Marrëveshja e Qirasë 
bëhet për një periudhë prej 12 muajsh kalen-
darik, që nga data e nënshkrimit, dhe përfun-
don automatikisht nëse nuk vazhdohet. 
Qiraja paguhet në baza vjetore, brenda tre 
muajsh nga nënshkrimi i marrëveshjes së 
qirasë. Pasi të keni zgjedhur pronën e 
përshtatshme, keni lidhur marrëveshjen e 
qirasë dhe keni paguar qiranë, ju si qiramar-
rës i ligjshëm jeni i sigurtë që ta mbillni tokën 
sepse AKP-ja nuk do të ju largojë gjatë periud-
hës së qirasë. 

Pagesa vjetore e qirasë duhet të bëhet në AKP 
përmes llogarisë bankare brenda 3 muajve të 
parë nga nënshkrimi i marrëveshjes së 
qirasë. Nëse qiraja nuk paguhet brenda 3 
muajve do të keni një muaj shtesë për ta 

paguar qiranë. Nëse as brenda kësaj peri-
udhe një mujore nuk e paguani qiranë, 

marrëveshja e qirasë do të shkëputet 
menjëherë. 

Çmimet dhe vlefshmëria 
e marrëveshjes së qirasë! 

Është shumë lehtë të 
bëheni qiramarrës. Nëse kërkoni 
një pronë bujqësore me qira në Kosovë, 
vetëm caktoni një takim në njërën nga 
zyrat e AKP-së, (shih adresat kontaktuese 
prapa kësaj fletëpalosjeje) për të gjetur një 
pronë që iu përshtatet nevojave tuaja me një 
gamë çmimesh. Me vete duhet të sillni; letërn-
jo�imin tuaj si dhe informatat personale 
kontaktuese (adresën aktuale, numrin e 
telefonit dhe adresën elektronike (e prefer-
ueshme)) si dhe detajet tuaja bankare. Zyr-
tarët e AKP-së do të ju ndihmojnë dhe ofro-

jnë të gjitha informatat e nevojshme se si të 
merrni me qira një pronë bujqësore që 

përfshihet në Skemën Vullnetare të 
Qirasë së AKP-së.

Si të merret me qira 
një pronë bujqësore përmes 
Skemës Vullnetare të Qirasë së AKP-së?

Skema Vullnetare e Qirasë e Agjencisë Kosovare të 
Pronës (AKP) është njëra nga zgjidhjet në dispozicion  
për të gjithë ata që kërkojnë të marrin me qira një 
pronë bujqësore në Kosovë, dhe kjo është e 
dobishme për të dy palët; si për pronarin apo bartë-
sin e të drejtës pronësore (BDP) ashtu edhe për 
qiramarrësin.

www.kpaonline.org
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