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REPUBLIKA E KOSOVËS 

KUVENDI 
 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1), të Kushtetutës 
së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton  

 
LIGJIN PËR SHITJEN E BANESAVE 

PËR TË CILAT EKZISTON E DREJTA 
BANESORE 

 
                                KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi  

Me këtë Ligj rregullohen kushtet dhe mënyra e 
shitjes së banesave në pronësi shoqërore dhe 
publike për të cilat ekziston e drejta banesore 
apo e drejta e shfrytëzimit me qira për kohë të  
pacaktuar, së bashku me pjesët e përbashkëta 
dhe pajisjet e ndërtesës  si dhe mënyra e 
përcaktimit të çmimit shitës të banesës dhe 
shuarja e së drejtës banesore. 

          REPUBLIC OF KOSOVO 
ASSEMBLY 

 
 
Pursuant to the article 65 (1), of the 
Constitution of the Republic of Kosova,  
 
Approves 
 
THE LAW ON SALE OF APARTMENTS 
IN WHICH THERE IS TENURE RIGHT

 
                                                                          

CHAPTER I 
   GENERAL PROVISIONS  

    
Article 1  
Purpose 

 
This Law regulates the conditions and manner 
of sale of public and socially owned 
appartments in which there is a tenure right or 
the rent right indefinitely, along with common 
parts and building equipments, and ways 
determining the selling price of the apartment 
and termination of tenure rights. 
 

REPUBLIKA KOSOVA 
SKUPŠTINA 

 
 
Na osnovu člana 65 (1), Ustava Republike 
Kosova, 
  
Usvaja  

 
ZAKON O PRODAJI STANOVA ZA 

KOJE POSTOJI STAMBENO PRAVO 
 
 

POGLAVLJE  I 
OPŠTE ODREDBE  

   
Član  1 

Cilj   
 
Sa ovim Zakonom uređuju se uslovi i 
naċin prodaje stanova u javnoj i društvenoj 
svojini za koje postoji stambeno pravo ili 
pravo korišċenja pod zakupom za 
neodređeno vreme, zajedno sa zajedniċkim 
delovima ili uređajima  stana , kao i naċin 
određivanja prodajne cene i ukidanje 
stambenog prava.  
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Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Ky Ligj zbatohet për banesat në pronësi 
shoqërore dhe publike për të cilat ekziston e 
drejta banesore, para datës 24 mars 1999.  
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1.Termet e përdorura  në këtë Ligj kanë këto 
kuptime:  

 
1.1.“Ndërtesë banimi”- tërësia ose  pjesa 
më e madhe e saj, është e destinuar dhe 
shfrytëzohet për banim; 

        
1.2.“Banesë” - një ose më tepër hapësira, 
të destinuara dhe të përshtatshme për 
banim së bashku me hapësirat ndihmëse, 
të cilat sipas rregullit përbëjnë një tërësi 
dhe kanë hyrje të veçantë; 

 
1.3.“Hapësira ndihmëse” - hapësirat ose 
hapësirat e përbashkëta të cilat qëndrojnë 
ndaras nga ndërtesa banesore, por janë në 
funksion të nderteses banesore, përpos 
garazheve; 

                              Article 2 
                   Scope  of application 
 
This law applies to socially owned apartments 
and public housing in which there is tenure 
right before the date March 24 1999.                  

 
         Article  3 

Definitions 
 

1.Terms used in this Law have the following 
meanings:  
 

 1.1."Residential building" - the building 
as a whole or the bulk of it, is designated 
and    used for housing; 

     
1.2."Apartment" - one or more spaces 
designated and suitable for housing, 
together with supporting spaces which 
as a rule, constitute a complex and have 
separate entrance; 
 
1.3."Supporting spaces" - space or 
common areas separate from residential 
buildings, but are a function of 
residential buildings, except garages; 
 

Član  2 
Oblast sprovođenja  

 
Ovaj zakon se sprovodi za stanove koji su 
u javnoj ili društvenoj svojini za koje  
postoji stambeno pravo, pre datuma  24 
mart 1999.  

Član  3 
Definicije  

 
1. Upotrebljeni pojmovi u ovom zakonu 
imaju sledeċe znaċenje:  

 
1.1“Stambena zgrada ” -zgrada kao 
celina ili u njegovom najveċem delu , 
namenjena je da se koristi za 
stanovanje;     
1.2.“Stan ” - jedna ili više 
namenjenih prikladnih prostora za 
stanovanje , zajedno sa pomoċnim 
prostornom koji prema pravilima, 
sastavljaju jednu celinu i imaju 
poseban ulaz; 
1.3.“Pomoċni prostor ” - prostor ili 
zajedniċki prostor koji stoje podeljeni 
od stambene zgrade, ali koji su u 
funksiji stambene zgrade, osim 
garaža; 
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1.4.“Shitje e banesës” - shitja e banesës 
në pronësi shoqërore, respektivisht në 
pronësi publike  për të cilën ekziston e 
drejta banesore e bartësit të së drejtës 
banesore dhe personave të tjerë të 
autorizuar, që përcaktohen me këtë Ligj; 

 
1.5.“Pjesët e përbashkëta dhe pajisjet e 
ndërtesës së banimit” - pjesët dhe 
pajisjet të cilat i shërbejnë ndërtesës si 
tërësi, përfshirë themelet, muret kryesore, 
kulmi, shkallët, oxhaqet, ashensorët, 
fasada, bodrumi, tavani, korridori, 
ndriçimi, vendi për larjen dhe tharjen e 
rrobave, hapësirat për mbeturina, 
hapësirat për këshillin e ndërtesës, 
pajisjet elektrike, rrufepritësi, kanalizimi, 
ujësjellësi,  rrjeti telefonik, pajisjet e 
ngrohjes qendrore, kazanet, gazi dhe uji i 
ngrohtë dhe instalimi i antenës telefonike; 
 
1.6.“Bartës i së drejtës banesore” - 
personi fizik të cilit i është ndarë banesa - 
i është dhënë në shfrytëzim dhe i cili ka 
lidh kontratë mbi shfrytëzimin e banesës;  
 
 
1.7.“Anëtarë të ngushtë të bashkësisë 

 1.4."Sale of appartment" - the sale of 
a socially owned apartment namely 
publicly owned, in which the tenure 
rights of the bearer of housing right and 
other authorized persons as defined by  
this Law; 
 
1.5."Commn parts and the residential 
building facilities and equipments " - 
parts and equipments which serve the 
building as a whole, including: 
foundations, main walls, roof, stairs, 
chimney, elevators, facade, basement, 
ceiling, corridor, lightening, clothes 
washing and drying space, waste space, 
building council spaces, electrical 
equipments, lightening conductor, 
sewerage, telephone network, water 
supply, tubs, gas and hot water and 
telephone antenna installation; 
 
1.6."Holder of tenure right" - a natural 
person whose apartment has been 
granted - is awarded an apartment use 
permit and who has a contract on use of 
the apartment; 
 
1.7."Members of the close family of 

1.4.“Prodaja stanova ” - prodaja 
stanova društvene svojine , odnosno 
javne imovine , za koju postoji 
stambeno pravo nosioca stambenog 
prava i drugih  ovlašċenih lica koji se 
određuju ovim Zakonom; 

 
1.5.“Zajedniċki delovi i uređaji 
stambene zgrade ” - delovi i uređaji 
koji služe zgradi kao celina, 
obuhvativši:  temelje,  glavne zidove 
, krov , stepenice , dimnjak, liftove, 
fasadu, podrum, plafon, hodnik, 
osvetljenje, mesto za pranje i sušenje 
veša , prostor za otpad, prostor za 
zavet zgrade i elektriċne uređaje, 
gromobran, kanalizacija,  telefonska 
mreža , vodovod , kazani , gas i topla 
voda i  instalacije telefonske antene ; 

 
 
1.6.Nosioc stambenog prava ” - 
fiziċko lice, kojem je podeljen stan  
- dat na korišċenje i koji je sklopio 
ugovor o korišċenju stana; 

 
 

1.7.“Uski ċlanovi porodiċne 
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familjare të bartësit të së drejtës 
banesore” - bashkëshorti, fëmijët e 
lindur në martesë dhe jashtë martese, të 
adaptuarit, thjeshtrit, njerka, adaptuesi, si 
dhe personat e tjerë të cilët bartësi i së 
drejtës banesore ka për detyrë t’i mbajë 
sipas ligjit, apo këta persona sipas ligjit, 
kanë për detyrë të ushqejnë bartësin e së 
drejtës banesore, e të cilët  bashkëjetojnë; 

                       
1.8.“Blerës” - personi që sipas kushteve 
të këtij Ligji, mund të blejë banesën për 
të cilën ekziston e drejta banesore, e që 
përfshinë bartësin e të drejtës banesore si 
dhe anëtarët e ngushtë të bashkësisë 
familjare të bartësit të së drejtës banesore, 
me pëlqimin e tij të dhënë gjatë jetës ose 
pas vdekjes së tij, me aktvendim të 
trashëgimisë; 
1.9.“Shitës” - person juridik, bartësi i të 
drejtës së disponimit për banesat në 
pronësi publike, Agjencia Kosovare e 
Privatizimit për banesat në pronësi 
shoqërore,  respektivisht komunat, për 
banesat të cilave pronari është i panjohur; 

 
1.10.“Kontratë” - kontrata për shitjen e 
banesës për të cilën ekziston e drejta 

tenure rights holder” - spouse, children 
born in marriage and outside marriage, 
adapting, foundlin, stepmother, adopters, 
and other persons whose the holder of 
tenure right is responsible is obliged to 
keep under the law, or these persons 
under the law have a duty to feed the 
holder of the tenure rights, and who live 
together; 

  
1.8."Buyer" - the person who under the 
terms of this law can buy the apartment 
in which tenure rights exists, which 
includes the holder of tenure rights, and 
close members of a family community 
of tenure rights holder, with his consent 
given during his lifetime or after his 
death, by the decision act of the heritage; 
 
1.9."Vendor" - a legal person, holder of 
the tenure right for public owned 
appartments, the Kosovo Privatisation 
Agency to socially owned apartments, 
respectively municipality on the 
apartments whose owner is unknown; 
 
1.10."Contract" - contracts for the sale 
of the apartment in which the tenue right 

zajednice koji su nosioci 
stambenog prava ” - muž, žena , 
deca rođena u braku ili van braka, 
adaptirani, svekrva, maċeha, oċuh, 
adaptovani kao i druge osobe koje 
nosioc stambenog prava je dužan da 
održava prema zakonu, ili ove osobe 
prema zakonu imaju dužnost da 
hrane nosioca stambenog prava , a 
koji zajedno žive; 
1.8.“Kupac ” - lice koje prema 
uslovima ovoga zakona može kupiti 
stan za koji postoji stambeno pravo , 
a što obuhvaċa nosioca stambenog 
prava , kao i uže planove porodiċne 
zajednice nosioca stambenog prava , 
sa njegovim saglasom za vreme 
života ili posle njegove smrti, 
rešenjem nasleđa; 
1.9.“Prodavac ” - pravno lice , 
nosioc prava imovine za stanove u 
javnoj svojini, Kosovska Agencija 
za Privatizaciju za stanove u 
društvenoj imovini ,  odnosno 
Opštine za stanove kojima je vlasnik 
nepoznat;  
1.10.“Ugovor ” - ugovor za prodaju 
stana za koji postoji stambeno pravo 
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banesore e lidhur në pajtim me dispozitat 
e këtij Ligji;  
1.11. “Koficienti i lirimit” - zbritja nga 
çmimi shitës i banesës i caktuar në 
kuptim të nenit 17,18,19,20 dhe 21 të 
këtij Ligji; 

 
1.12.“Ministria” – Ministria përkatëse e 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 

 
Neni 4 

 
1.  Banesa shitet me pjesët e përbashkëta dhe 
pajisjet e ndërtesës të cilat i shërbejnë 
ndërtesës si tërësi.  
 
2.  Objekt i shitjes është edhe garazhi, nëse ajo 
është pjesë e ndërtesës së banimit, apo nëse 
bartësit të së drejtës banesore i është ndarë për 
përdorimin e tij/saj si pjesë e banesës. 

 
Neni 5 

 
1. Nuk konsiderohen si banesa në kuptimin e 
këtij Ligji:  
 
      1.1.  Hapësirat në ndërtesa që shërbejnë   
       për  vendosje të përkohshme; dhe 

exist, connected in accordance with the 
provisions of this Law; 
1.11.“Sale or discount coefficient"- 
discount from the selling price of the 
apartment set within the meaning of 
articles 17,18,19,20 and 21 of this Law; 

 
1.12."Ministry" – The relevant ministry 
of Environment and Spatial Planning. 

 
                             Article 4 
 
1.  Appartment is sold with common parts and 
building equipments which serve the building 
as a whole. 
 
2.  Selling object is also the garage whather it 
is as part of the residential building, or if the 
holder of tenure right has been given to his / 
her use as part of the apartment. 
 
                             Article  5 
  
1. Not considered as appartments within the 
meaning of this Law: 
 
       1.1.  Spaces in buildings used for  
        temporary  accommodation; and

, sklopljen u skladu sa odredbama 
ovoga Zakona;  
1.11.Koficienat popusta ” - popujt 
za prodajnu cenu određenog stana u 
smislu ċlana  17,18,19,20 i  21 
ovoga Zakona; 

 
1.12.“Ministarstvo” – Odnosnog 
ministarstvo Sredine i Prostornog 
Planiranja. 

 
Član  4 

 
1. Stan se prodaje sa zajedniċkim delovima 
i opremom zgrade koje služe zgradi kao 
celina.  
 
2.  Objekat prodaje je i garaža ako je ona 
deo stambene zgrade, ili ako je nosiocu 
stambenog prava dat  za njegovu  /o  
upotrebu kao deo zgrade. 

 
Član  5 

 
1. Ne smatraju se kao zgrade u smislu 
ovoga Zakona:  
 
       1.1.Prostor u zgradi koji služi za     
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      1.2. Hapësirat afariste dhe administrative  
       në ndërtesa. 
       

Neni 6 
 

1.  Banesat në pronësinë e personave juridikë, 
selia e të cilëve është në territorin e shtetit 
tonë, të cilat gjinden në territorin e ndonjë 
shteti të dalë nga ish Jugosllavia, do të shiten 
në përputhje me dispozitat e marrëdhënieve 
ndërmjet shteteve dhe nën kushtet e 
reciprocitetit, në qoftë se ndryshe nuk është 
rregulluar me marrëveshjet bilaterale.  
 
2.  Shtetasit e huaj mund të blejnë banesë sipas 
kushteve të përcaktuara me këtë Ligj, vetëm 
nëse është e mundur që edhe shtetasit e 
Republikës së Kosovës të blejnë banesë me 
kushte të njëjta në shtetin përkatës.   
  
                               KREU II 
E  DREJTA  PËR  BLERJEN E BANESËS 

 
Neni 7 

 
1.  Çdo bartës i së drejtës banesore, 
përkatësisht shfrytëzues i banesës në pronësi 
shoqërore apo publike, përveç në rastet nga 

     1.2.  Commercial and administrative  
     spaces  in buildings. 
      
                              Article  6 
 
1. Apartments in the ownership of legal 
entities whose headquarters is in the territory 
of our country, which are located in the 
territory of any country deriving of the former 
Yugoslavia, will be sold in accordance with 
the provisions of the relations between states 
and under reciprocity conditions, if otherwise 
it is not regulated by bilateral agreements. 
 
2. Foreign nationals can buy an apartment 
under the conditions stipulated by this law 
only if it is possible that the citizens of 
Kosova to buy an apartment with the same 
conditions in the respective country. 
   
                  CHAPTER  II 
RIGHT TO BUY AN APARTMENT
 
                     Article 7 
 
1.  Each holder of tenure right, namely user of 
the public or socially owned apartment, 
except in cases of article 11, of this Law, shall 

  provremeni smeštaj; i  
      1.2. Poslovni i administrativni prostor  

 u zgradi. 
 

Član 6 
 

1. Stanovi u imovini pravnih lica,sedište 
kojima je u našoj državi, koja se nalaze na 
teritoriji neke druge države proizašle  iz 
bivše  Jugoslavije, prodaċe se u skladu sa 
odredbama dogovora između država i pod 
uslovima reciprociteta, ako nije drugaċije 
uređeno bilateralnim dogovorom.  
 
 
2. Strani državljani mogu kupiti stan 
prema određenim uslovima u ovom 
zakonu samo ako je moguċe da i državljani 
Republike  Kosova kupuju stan pod istim 
uslovima u dotiċnoj državi.   
  

 POGLAVLJE  II 
PRAVO NA KUPOVINU STANA  

 
Član  7 

 
1. Svaki nosioc stambenog prava , odnosno 
korisnik stana u društvenoj ili javnoj 
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neni 11, i këtij Ligji,  duhet të paraqesë 
kërkesë me shkrim për blerjen e banesës. 
 
2.  Kërkesa për blerjen e banesës i paraqitet: 
 
       2.1.  Agjencisë Kosovare për Privatizim,  
       për banesat që bartës  i të drejtës së  
       disponimit është në pronësi shoqërore; 
 
       2.2.  Institucionit publik i cili e ka ndarë  
       banesën, përkatësisht i cili është bartës i të  
       drejtës së disponimit të banesës, për   
       banesat që bartës i të drejtës së disponimit 
       është në pronësi publike. 
      
3.  Kërkesa nga paragrafi 1. i këtij neni, duhet 
të dorëzohet në afat prej dy vitesh, nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij Ligji, kurse kontrata e 
shitjes së banesës duhet të lidhet në afat prej 3 
muajsh, nga dita e  paraqitjes së kërkesës për 
blerjen e banesës. 
 
4.  Nëse shitësi, përkundër kërkesës së bartësit 
të së drejtës banesore, respektivisht blerësit të 
autorizuar i cili ka të drejtë të blej banesë, 
refuzon ose nuk lidhë  kontratë brenda afatit të 
paraparë në paragrafin 3. të këtij neni, blerësi 
fiton të drejtën që në procedurën 

submit a written request for purchasing an 
appartment.  
 
2.  Request for buying an apartment is 
submitted to: 
      2.1.  Kosovo Privatization Agency on   
      apartments whose holder of tenure right is  
      socially owned; 
 
      2.2.  A public institution that has given the 
      apartment, respectively who is the bearer  
      of    the tenure right to the public owned  
      apartments. 
 
 
3. The application from paragraph 1. of this 
article, shall be submitted within two years 
from the date of entry into force of this Law, 
and the apartment sales contract must be 
entered within 3 months from the date of 
application for purchasing the apartment. 
 
4. If the seller, despite the request of the 
holder of tenure rights respectively authorized 
purchaser who has the right to buy the 
apartment, refuses or does not enter into a 
contract within the time specified in 
paragraph 3. of this article, the buyer acquires 

imovini, osim sluċajeva iz ċlana  11, ovoga 
Zakona,  treba da pismeno podnese 
pismeni zahtev za kupovinu stana.  
 
2.  Zahtev za kupovinu stana podnosi se: 
 
        2.1.  Kosovskoj Agenciji za   
        Privatizaciju, za stanove nosioca  
        prava na    raspolaganje  koja je u  
        društvenoj imovini; 
        2.2.  javnoj instituciji koja je dodelila  
        stan, odnosno koji je nosioc prava  
        raspolaganja stana, za stanove nosioc  
        prava raspolaganja stana koji je u  
        javnoj    imovini. 
 
3. Zahtev iz stava 1. ovoga ċlana, treba se 
podneti u roku od dve godine, od dana 
stupanja na snagu ovog Zakona, a ugovor 
prodaje stana treba se sklopiti u roku od  3 
meseci, od dana podnošenja zahteva za 
kupovinu stana. 
 
4. Ako prodavac, nasuprot zahtevu nosioca 
stambenog prava, odnosno ovlašċenog 
kupca koji ima pravo kupiti stan, odbija ili 
ne sklapa ugovor unutar predviđenog roka 
u stavu  3. ovoga ċlana, kupac dobije pravo 
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jashtëkontestimore të kërkojë nga gjykata 
kompetente që të nxjerr aktvendim i cili e 
zëvendëson kontratën. 
 
5.  Përjashtimisht, afati për lidhjen e kontratës 
për blerjen e banesës për të cilën në kohën e 
paraqitjes së kërkesës për blerje nuk dihen të 
gjitha faktet relevante që janë thelbësore për 
shitjen e saj, afati i ri do të fillojë prej ditës kur 
këto fakte bëhen të njohura. 
 
6. Faktet e njohura për shitblerjen e banesës 
vlerësohen në kohën e lidhjes së kontratës. 
 
7.  Shitësi është i detyruar që në afat prej tre 
muajsh, nga hyrja në fuqi e këtij Ligji, të 
informojë bartësin e së drejtës banesore, 
përkatësisht shfrytëzuesin e banesës për të 
drejtat e tij të përcaktuara me këtë nen. 
 

Neni  8 
 
Anëtarët e ngushtë të bashkësisë familjare të 
bartësit të së drejtës banesore kanë të drejtë 
banimi në banesën e cila shitet sipas 
dispozitave të këtij Ligji. 
 
 

the right in the contentious proceedings 
requires from the competent court to issue a 
decision that replaces the contract.  
 
5. The term for the contract to purchase an 
apartment for which at the time of application 
for purchase, all relevant facts that are 
essential to selling are not known, a new term 
will start from the day when these facts are 
known.  
 
6. Facts known to the apartment market are 
estimated at the time of contract. 
 
7. The seller is obliged within three months 
after entry into force of this law, to inform the 
tenure right holder, namely the user of the 
apartment to its rights stipulated by this 
article.  
 
                     Article  8 
 
Close members of a family community of 
tenure rights holder have the right to housing 
accommodation sold under the provisions of 
this Law. 

 
 

da u neosporenoj proceduri da zatraži od 
ovlašċenog suda da donosi rešenje koje 
zamenjuje ugovor. 
 
 
5. Izuzev, roka za sklapanje ugovora za 
kupovinu stana za koji vreme podnošenja 
zahteva za kupovinu stana nisu upoznate 
sve relevantne ċinjenice koje su osnovne 
za njegovu prodaju, novi rok Še zapoċeti 
od dana kada se ove ċinjenice budu 
poznate. 
6. Poznate ċinjenice za kupoprodaju stana 
procenjuju se za  vreme sklapanja ugovora.  
 
7. Prodavaoc je dužan da u roku od tri 
meseci od ulaska na snagu ovog zakona, 
informira nosioca stambenog prava, 
odnosno korisnika stana za njegova prava 
određena u ovom  ċlanu. 
 

Član  8 
 
Uži ċlanovi porodiċne zajednice, nosioca 
stambenog prava imaju pravo stanovanja u 
stanu koji se prodaje prema odredbama 
ovoga Zakona. 
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Neni 9 
 
1.  Kur të drejtën banesore e ka fituar njeri nga 
bashkëshortët të cilët jetojnë në familjen e 
përbashkët,  bartës i së drejtës banesore është 
edhe bashkëshorti tjetër.  
 
2.  Bashkëshortët mund ta blejnë bashkarisht 
banesën, kurse njëri nga ata vetëm me pajtim 
të tjetrit. 
 
3.  Në rastet kur bashkëbanuesit janë bartës të 
së drejtës banesore, ata e blejnë banesën 
bashkarisht, secili për pjesën në të cilën është 
bartës i së drejtës banesore, në qoftë se ata nuk 
kanë marrëveshje tjetër. 
 
4.  Përjashtimisht  nga paragrafi 3. i këtij neni, 
vlen rasti kur një ose më shumë bashkëbanues 
nuk dorëzojnë kërkesë për blerjen e pjesës së 
tij/saj të banesës brenda afatit të paraparë në 
dispozitat e nenit 7, paragrafi 3. të këtij Ligji, 
në ato raste bashkëbanuesit tjerë fitojnë të 
drejtën të blejnë banesën në tërësi. 
 
 
5. Marrëveshja, nga paragrafi 2 dhe 3. i këtij 
neni, bëhet në formë të kontratës me shkrim 

Article 9 
 

1. When one of the spouses who live in joint 
family has won the tenure right, holder of 
tenure right is also the other spouse. 
 
 
2. Spouses can buy the apartment together, 
and one of them only with the agreement of 
the other. 
 
3. In cases where the cohabitants are holders 
of tenure rights, they buy the apartment 
together, each for the part which is the bearer 
of the tenure rights, if they do not have other 
arrangements.  
 
4.  Exceptionally paragraph 3. of this article, 
it is worth the cases when one or more 
cohabitants do not submit a request to 
purchase a part of his / her appartment within 
the time specified in the provisions of article 
7, paragraph 3. of this Law, in such cases 
other cohabitants gain the right to buy the 
apartment in general. 
 
5. Agreement, under paragraph 2. and 3. of 
this article, is in the form of a written contract 

 
Član 9 

 
1. Kada stambeno pravo dobije jedan od 
supružnika koji  žive  u zajedniċkoj 
porodici, nosioc prava postaje i drugi 
supružnik.  
 
2. Supružnici mogu kupiti zajedniċki stan , 
a jedan od njih samo u dogovoru sa 
drugim. 
 
3. U sluċaju kada zajedniċki stanari  su 
nosioci stambenog prava, oni kupuju stan 
zajedniċki, svako od njih  deo za koji je 
nosioc  stambenog prava, ako oni nemaju 
drugaċiji dogovor. 
 
4. Izuzev  iz stava  3. ovoga ċlana, važi 
dogovor kada jedan ili više stanara, ne 
podnesu zahtev za kupovinu njegovog/oj 
dela stana unutar predviđenog roka u 
odredbama ċlana  7, stav  3. ovoga 
Zakona,  u tim sluċajevima drugi stanari 
dobiju pravo kupovine stana kao celinu. 
 
 
5. Dogovor, iz stava  2. i  3. ovoga ċlana, 
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dhe vërtetohet në Institucionin kompetent. 
 
6. Në rast të mosmarrëveshjeve, vendoset në 
procedurë gjyqësore.  
 

Neni  10 
 
1. Banesat, për të cilat është vërtetuar se shitësi 
i tyre është i panjohur, të drejtën e shitjes e 
bartë komuna në territorin e së cilës ndodhet 
banesa.  
 
2. Në kuptim të këtij ligji, banesat me shitës të 
panjohur konsiderohen ato banesa në lidhje me 
të cilat bartësi i së drejtës së disponimit është 
personi juridik i cili nuk e ka regjistruar 
veprimtarinë, ose ka ndërprerë aktivitetet e tij 
dhe sukcesori i tij është i pa njohur, ose selia e 
tij nuk dihet dhe bartësi i të drejtës banesore 
nuk është në gjendje të bëjë kërkesë për 
blerjen e banesës brenda afatit të përcaktuar 
me nenin 7 paragrafi 3. të këtij Ligji.  
 
3. Në rastet nga paragrafi 1. i këtij neni, bartësi 
i së drejtës banesore, i parashtron kërkesë për 
blerjen e banesës organit të autorizuar të 
administratës komunale në territorin e së cilës 
gjendet banesa. 

and certified to a competent Institution. 
 
6. In case of disputes, legal proceedings will 
decide.  
 
                           Article 10 
 
1. The apartments, which have been proved 
that their vendor is unknown, the right to sell 
is borne to municipalities whose territory is 
the appartment. 
 
2. In terms of this law, apartments of 
unknown vendor are considered such 
apartments whose holder of the tenure right is 
a legal entity who has not registered activity, 
or has ceased its activities and its successor is 
unknown, or its headquarter is not known and 
tenure rights holder is not able to apply for 
purchasing an appartment within the time 
specified in article 7 paragraph 3. of this Law. 
 
 
3. In cases under paragraph 1. of this article, 
the holder of tenure rights, submits a request 
to buy the apartment to authorized body of the 
municipal administration in the territory of 
which the apartment is located.  

vrši se u formi pisanog ugovora i uverava 
se u Nadleznim institucijama.  
 
6. U sluċaju nesporazuma, prelazi na 
sudsku proceduru.  
 

Član   10 
 
1. Stanovi za koje se ustanovilo da je 
njihov prodavaoc nepoznat, pravo njihove 
prodaje snosi opština u teritoriji na kojoj se 
nalazi stan.  
 
2. U smislu ovoga zakona, stanovi sa 
nepoznatim prodavcem smatraju se oni 
stanovi kojima nosioc prava raspolaganja 
je pravno lice koji nije registrovao 
delatnost, ili je prestao sa radom i njegov 
naslednik je nepoznat, ili njegovo sedište 
je nepoznato i nosioc stambenog prava nije 
u stanju da preda zahtev za kupovinu stana 
unitar određenog roka u ċlanu  7 stav  3. 
ovoga Zakona.  
 
3. U sluċaju iz stava  1. ovoga ċlana, 
nosioc stambenog prava, podnosi zahtev za 
kupovinu stana ovlašċenom organu u 
opštinskoj upravi na teritoriji na kojoj se 
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4. Organi komunal i autorizuar, pas 
përfundimit të procedurës së caktuar, aprovon 
kërkesën për blerjen e banesës së bartësit të së 
drejtës banesore i cili i ka plotësuar kushtet e 
parapara me këtë Ligj dhe nënshkruan 
kontratën brenda afatit të përcaktuar me nenin 
7, të këtij Ligji. 
 
                            KREU  III 

PËRJASHTIMI NGA E DREJTA PËR 
BLERJEN E BANESËS 

 
Neni 11 

 
1. Nga shitja, sipas dispozitave të këtij Ligji, 
përjashtohet:  
 
      1.1.  Banesa e cila gjendet në ndërtesat  
       ndaj të cilave është iniciuar procedura e  
       rrënimit; 
 
      1.2.  Banesa e cila gjendet në ndërtesat  
      administrative të cilat shfrytëzohen për  
      ushtrimin e veprimtarisë së administratës  
      shtetërore, gjyqësisë, shëndetësisë, si dhe  
      ndërtesat tjera reprezentative të cilat  
      shfrytëzohen për nevojat e institucioneve   
      lokale  dhe qendrore; 

4. The local municipal authority, after 
completion of the determined procedure, shall 
approve the application for purchase of 
apartment of tenure right holder who has 
fulfilled the conditions under this Law and 
signes a contract within the time specified in 
article 7, of  the  Law. 
 
                  CHAPTER  III 

EXEMPTION FROM THE RIGHT TO 
BUY THE APARTMENT 

 
Article 11  

 
1.  Under the Law provisions from selling is 
excluded:  
 
       1.1.  Appartment located in buildings to    
       which the destruction procedure has been  
       initiated; 
 
       1.2.  Appartment located in  
        administrative buildings used for the  
        conduct of state administration,  
        judiciary, health, and other  
        representative   buildings used for the 
        need  of local and central institutions; 
 

nalazi stan. 
4. Opštinski ovlašċeni organ, posle 
završetka određene procedure, odobrava 
zahtev za kupovinu stana nosioca 
stambenog prava koji je ispunio zahteve 
predviđene ovim Zakonom i potpisuje 
ugovor unutar određenog roka u ċlanu 7, 
ovoga Zakona. 
 

 POGLAVLJE  III 
IZUZEČE PRAVA KUPOVINE 

STANA  
 

Član  11 
 

1.  Od  prodaje, prema odredbama ovoga 
Zakona iskljuċuje se:  
 
        1.1.  Stan koji se nalazi u zgradi kojoj 
         je pokrenut postupak zar rušenje; 
       
 
        1.2.  Stan koji se nalazi na upravnim  
         zgradama koji se koriste za  
         sprovođe  državne uprave,  
         pravosuđa,  zdravstva, kao i druge   
         reprezantivne zgrade koje se koriste 
         za potrebe  lokalnih  i    centralnih     
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      1.3.  Banesa e cila gjendet në institucionet  
      bamirëse, respektivisht që i ka takuar  
      institucionit bamirës dhe e cila  mund ta  
      vazhdojë edhe më tutje realizimin e  
      qëllimeve për të cilat është themeluar,  
      ndërtesës së ngritur ose të blerë nga mjetet  
      e dhëna ose të mbledhura për    bamirësi   
      dhe qëllime tjera për interes publik; 
     
     1.4.  Banesa e cila shfrytëzohet për banim   
      të pensionistëve dhe personave tjerë, në 
      kuptim   të mbrojtjes sociale; 
 
     1.5.  Banesa në pronësinë publike -   
     shoqërore   e dhënë me qira për shfrytëzim 
     pas 24  marsit  të vitit 1999. 
 
2. Bartësit  të së  drejtes banesore duhet ti 
kompenzohet në mënyrë ekuivalente. 
    
 
                         KREU IV 

KOMPETENCAT  PËR  CAKTIMIN E 
STATUSIT TË BANESËS 

 
 
 

 
      1.3.   Appartment located in charitable   
      institutions, respectively belonging to the  
      charitable institution and which can go on  
      the achievement of goals for which it is  
      established, building constructed or  
      bought by the funds provided or collected 
      for  charity and other purposes of public  
      interest; 
 
     1.4. Apartment used for pensioners   
      housing  and other persons, in terms 
      of social protection; 
      
     1.5.  Appartment in public - social  
     ownership rented for use after 24 March  
     1999.  
 
2. Occupancy right holder shall be 
compensated in an equivalent manner. 
 
 
                        CHAPTER  IV 

POWERS FOR DETERMINING THE 
APARTMENT STATUS  

 
 
 

         institucija; 
         
      1.3.   Stan koji se nalazi na  
      dobrotvornim  ustanovama, odnosno   
      koji je pripadao dobrotvornim  
      ustanovama i  može i dalje  da  
      ostvaruje svoje ciljeve za koje osnivan 
      izgrađenoj   zgradi ili kupljenoj  od 
      datih sredstava  ili sakupljenih za 
      dobrotvorne svrhe i   druge ciljeve za 
      javni interes; 
     1.4.  Stan koji se koristi za stanovanje  
      penzionera ili drugih lica, u smislu  
      socijalne zaštite; 
 
     1.5.  Stanovi javne   - društvene  
      imovine  dati  pod zakupom  za 
      korišċenje,posle 24 marta godine 1999. 
 
2. Nosiocu stanarskog prava treba 
kompenzirati na ekvalentnom načinu. 
 
 

POGLAVLJE  IV 
OVLAŠČENJA ZA UTVRÐIVANJE 

STATUSA STANA  
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Neni 12 
                                                        
1.  Komuna përcakton se cilat banesa bëjnë 
pjesë në ndërtesat administrative ose 
reprezentative, sipas nenit 11, të këtij Ligji.  
 
2.  Komuna, me kërkesën e personit të 
interesuar, vërteton se cilat banesa janë ngritë 
ose blerë nga mjetet e dhëna ose të mbledhura 
për qëllime bamirësie ose qëllime tjera me 
interes publik, sipas nenit 11, të këtij Ligji. 
 
 

Neni 13 
 
1.  Para nënshkrimit të kontratës për shitjen e 
banesës, shitësi është i detyruar që të kërkojë 
nga Agjensia Kosovare për Prona, që të 
vërtetojë se a është ushtruar ndonjë kërkesë 
për atë banesë në Drejtorinë për Çështje 
Pronësore Banesore e themeluar me 
rregulloren e UNMIK-ut 1999/23, dhe 
2000/60, apo në Agjencinë Kosovare për 
Prona e themeluar me rregullore të UNMIK-ut 
2006/50 e ndryshuar dhe e plotesuar me Ligjin 
Nr.03/L-079. 
 
 

 Article 12 
                                                                 
1. Municipality defines which apartments 
belong to administrative or representative 
buildings, under article 11, of this Law. 
 
2. The Municipality, under the request of the 
person concerned, confirms which apartments 
are purchased from funds provided or 
collected for charitable purposes or other 
public interest purposes, under article 11, of 
this Law. 
 
                      Article  13 
   
1.  Before signing a contract for the sale of the 
apartment, the seller is obliged to ask the 
Kosovo Property Agency, to verify whether a 
requirement to certain appartment in the 
Housing and Property Directorate established 
by UNMIK Regulation 1999 / 23 and 2000/60 
or in Kosovo Property Agency, established by 
UNMIK regulation 2006/50 amended and 
completed by Law No.03/L-079. 
 
 
 
 

 
Član  12 

                                                 
1. Opština potvrđuje koji stanovi pripadaju 
upravnim ili reprezentivnim zgradama, 
prema ċlanu  11, ovoga Zakona.  
 
2. Opština, zahtevom interesne stranke, 
utvrđuje koji su stanovi kupljeni ili 
izgrađeni od predviđenih i sakupljenih 
sredstva za dobrobitne ciljeve ili druge 
ciljeve od javnog interesa, prema ċlanu  
11, ovoga Zakona. 
 

Član  13 
 
1. Pre potpisivanja ugovora za prodaju 
stana, prodavac je dužan da zatraži od 
Kosovske  Agencije za Imovine , da utvrdi 
da li je podnet neki zahtev za taj stan u 
upravi za Stambena Imovinska Pitanja, 
stvorena uredbom UNMIK-a 1999/23 i  
2000/60 ili u Kosovskoj  Agenciji za 
imovinu osnovana Uredbom  UNMIK-a  
2006/50 izmenjena i dopunjena Zakonom 
Br.03/L-079. 
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2.  Nëse Agjensia Kosovare për Prona apo 
trashegimtari i saj vërteton se për banesën që 
është objekt i shitjes, është ushtruar kërkesë në 
institucione nga paragrafi 1. i këtij neni, 
detyrohet që shitësit t’ia dërgojë kopjen e 
certifikuar të vendimit të Komisionit për 
Kërkesa Pronësore Banesore, përkatsisht të 
Komisionit të Kosovës për Kërkesa Pronësore, 
që shitësi duhet ta respektojë. 
 
3.  Banesat të cilat janë objekt i konfliktit të së 
drejtës banesore nuk mund të shiten deri në 
marrjen e vendimit të plotëfuqishëm të 
gjykatës apo institucionit tjetër kompetent. 
 

Neni 14 
Përmbajtja e Kontratës për Shitjen e 

Banesës 
                       
1. Shitja e banesës realizohet në bazë të 
kontratës e cila përpilohet me shkrim dhe 
përmban: 
 

     1.1.  palët kontraktuese;  
 
     1.2.  kohën  dhe  vendin e lidhjes së    
      kontratës; 
 

2.  If the Kosovo Property Agency or her heir 
 confirms that the apartment that is the subject 
of sale is submitted an application at the 
institutions from paragraph 1. of this article, it 
is obliged to send the seller a certified copy of 
the decision of the Housing and Property 
Claims Commission respectively Kosovo 
Property Claims Commission and such 
decisions shall be applied by the seller. 
  
3.  Apartments which are subject to conflict of 
tenure rights can not be sold until the final 
decision  of  the court or other competent 
Institution. 
 
                          Article 14 
Contract Contents for Apartment Sale
                  
  
1.  The sale of the apartment is done under the 
contract which is in writing and include: 
 
 
       1.1.  contracting parties; 
 
       1.2.  time and place of contract; 
 
 

 
2.  Ako  Kosovska  Agencija za Imovine ili 
njen naslednik utvrđuje da za stan koji je 
predmet prodaje, podnet zahtev  
institucijama iz stava  1. ovoga ċlana, 
zadežuje se da prodavcu pošalje 
certificiranu kopiju odluke  Komisije za 
Stambene i Imovinske Zahteve, odluke 
koje prodavaoc mora poštovati. 
 
 
3. Stanovi koji su predmet sukoba 
imovinskog prava ne mogu se prodati do 
konaċne odluke suda ili druge nadlezne 
institucije. 
 

Član  14 
Sadržaj Ugovora o Prodaji Stana  

                    
    
1.  Prodaja stana  realizira se na osnosvi 
ugovora koji se sastavlja pismeno i sadrži: 
 
 

    1.1.  Ugovorne stranke;  
 

       1.2. Vreme i mesto sklapanja ugovora; 
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     1.3.  të dhënat e banesës e cila është lëndë 
     e  kësaj kontrate; 
    
     1.4.  çmimin; 
 
    1.5. deklaratën e shitësit që pranon   
     bartjen  e    të drejtës pronësore në  
     blerësin dhe regjistrimin e saj në regjistrin 

        mbi pronën   e  paluajtshme; 
 
    1.6.  deklaratën e blerësit që pranon   
     regjistrimin e hipotekës mbi banesë, në  
     rastet e pagesës së çmimit me këste;  
 
    1.7. kushtet, mënyrën dhe afatin e   
     permbushjes së kontratës dhe  
 
    1.8. shkaqet për shkëputjen e kontratës. 

 
 

Neni 15 
 
1. Kontrata e lidhur nga palët kontraktuese 
duhet të respektojnë afatin e përcaktuar me 
nenin 7, paragrafi 3. të këtij Ligji.  
 
 

 
       1.3.  details of the apartment which is the  
       subject of this contract; 
    
       1.4.  price; 
 
       1.5. declaration of the seller who accepts  
        the   transfer of ownership rights to the 
        buyer and   its registration in the register 
        of immovable   property;  
 
       1.6.  statement of the buyer accepting a  
        mortgage on the apartment, in case of  
        payment in rates; 
 
       1.7.  conditions, manner and time of    
       completion of contract and; 
 
       1.8. reasons for termination of the  
       contract. 
 
                         Article 15 

 
1. The contract by the contracting parties 
must respect the deadline set by article 7, 
paragraph 3. of this Law. 
 
 

 
 

       1.3.  Podatke o stanu koji je predmet  
   ovog ugovora; 
 

       1.4. cenu; 
 
    1.5. deklarciju prodavca koji prihvata     
     prenos imovinskog prava kupcu i   
     njegovu registraciju u registru   
     nepokretne imovine; 
 
    1.6. deklaraciju kupca koji prihvata    
     registraciju  hipoteke o stanu, u    
     sluċaju plaċanja na  ratama; 
   
 

        1.7.  uslovi, naċin i rok ispunjavanja   
         ugovora  i   
 
        1.8.  razloge za raskid ugovora. 
 

Član  15 
 
1. Sklopljeni ugovor od ugovornih stranki 
treba poštovati određeni rok u ċlanu  7, 
stav  3.  ovoga Zakona.  
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2. Kontrata e nënshkruar nga palët 
kontraktuese vërtetohet në institucionin 
kompetent.  
 

Neni 16 
Caktimi  i  Çmimit të Shitjes 

 
1.  Çmimi bazë për përllogaritjen e çmimit të 
shitjes për banesa është 100 Euro për m2. 
 
2.  Koeficienti i lirimit është Kl=0.03 për çdo 
vit vjetërsie. 
 

Neni 17 
 

1. Çmimi i shitjes së banesës llogaritet sipas 
formulës: 
 

Çsh = Vl - (Vl x Vj x Kl) 
Ku:   

 Csh -  çmimi i shitjes; 
 Vl   -   vlera e banesës; 
 Vj   -   vjetëria e banesës; 
 Kl   -   koeficienti i lirimeve. 

 
 
 
 

2. The contract signed by the contracting 
parties is veryfied in the competent 
Institution. 
 
                            Article 16 

Setting the Selling Price 
 

1.  Base price for calculating the sale price for 
apartments is 100 Euro per m2. 
 
2. Sale discount coefficient is KL = 0.03 for 
each year of  seniority. 
 
                           Article 17 
 
1. Apartment selling price is calculated 
according to the formula: 
 
                 Sp = Av - (Av x Aa x Sc) 
Where:  
                    Sp-  selling  price; 
                    Av- the apartment value;
                    Aj- apartment aging; 
                    Sc- sale coefficient. 
 
 
 
 

 
2. Potpisani ugovor od ugovornih strana 
overava se u nadležnom Institucije. 
 
 

Član  16 
Odreðivanje Prodajne Cene  

 
1. Osnovna  cena za izraċunavanje 
prodajne cene za stanove je  100 Eura za  
m2. 
2. Koeficienat popusta je  Kl=0.03 za 
svaku starosnu godinu. 
 

Član  17 
 

1. Prodajna cena za stan izraċunava se 
prema  formuli: 
 

PC  = Vl - (Vl x Vj x Kl) 
Gde :   

 Pc  -  prodajna cena;  
 Vl   -   vrednost stana;  
 S s   -   starost stana; 
 KP   -   koeficient popusta. 
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Neni 18 
 
1.  Koeficienti i lirimit gjatë procesit të 
përllogaritjes së çmimit  të shitjes së banesës 
zbatohet për periudhën e vjetërsisë së banesës 
prej 15 deri 30 vjet.  
 
2.  Për banesat që janë më të vjetra se tridhjetë 
vite (30), aplikohet koeficienti i lirimit sikurse 
te ato me vjetërsi me tridhjetë vite (30).     
 
                              Neni 19 
  
Çmimi i garazhit caktohet në mënyrën e 
përcaktuar sipas nenit 16, paragrafi 1. të këtij 
Ligji, por blerësi nuk ka të drejtë në lirime dhe 
duhet të paguaj shumën e çmimit të garazhit 
sipas nenit 20, të këtij Ligji.  
 

Neni 20 
Mënyra e Pagesës së Çmimit                

të Shitjes së Banesës 
 
1.  Pagesa e çmimit të shitjes së banesës dhe 
garazhit mund të bëhet me mjete të gatshme 
me çrast përfitohet zbritja prej 20% nga çmimi 
i shitjes. Afati i pagesës  me mjete të gatshme 
nuk mund të jetë më i gjatë se 15 ditë, pas 

                          Article  18 
 
1. Sale coefficient during the process of 
calculating the selling price of the apartment 
is applied for aging period of the appartment 
from 15 to  30 years. 
   
2. For appartments older than thirty years 
(30), the sale coefficient is applied to them as 
those with thirty years of seniority (30). 
 
                            Article 19 
  
The price of the garage is set in the manner 
provided under section 16, paragraph 1. of 
this Law, but the buyer is not entitled to sale 
discount and shall pay the cost of the garage, 
under article 20, of  this Law. 
  
                          Article  20 

Method of Payment of Apartment 
      Selling Price 

  
1. Payment of the apartment selling price and 
of garage can be made with cash-in such case 
there is a 20% decrease from the selling price. 
Deadline for cash-payment can not be longer 
than 15 days, after the day of signing the 

 
Član  18 

 
1. Koeficienat popusta za vreme  procesa 
izraċunavanja prodajne cene sprovodi se 
za period starosti stana od  15 do  30 
godina.  
 
2. Za stanove koji su stariji od trideset 
godina  (30), primenjuje se  koeficientat 
popusta kao kod onih sa trideset godina 
starosti  (30).     

Član  19 
  
Cena garaže se postavlja na određeni naċin 
prema ċlanu  16 stav  1. ovog Zakona, ali 
kupac nema pravo na popust i treba platiti 
cenu garaže, prema ċlanu  20, ovoga 
Zakona.  
 

Član  20 
Način Plačanja Prodajne Cene Stana  

 
 
1. Plaċanje prodajne cene stana i garaže 
može se vršiti gotovinom gde u tom 
sluċaju se dobije popust od  20% od 
prodajne cene. Rok plaċanja gotovinom ne  
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ditës së nënshkrimit të kontratës. 
 
2.  Pagesa e çmimit të shitjes së banesës mund 
të bëhet edhe me këste mujore për një periudhë 
jo më të gjatë se dhjetë (10) vjet. 
 

Neni 21 
 
Nëse blerësi i banesës nuk i përmbahet 
kontratës mbi mënyrën e pagesës, për vonesat 
e konstatuara do të zbatohen kamatat 
ndëshkuese sipas Ligjit në fuqi.  
 

Neni 22 
Pamundësia e Pagesës së Çmimit të Banesës

 
1.  Nëse blerësi i banesës nuk mund ta paguajë 
borxhin për shkak të humbjes së të ardhurave 
të rregullta që i ka pasur ai dhe anëtarët e 
bashkësisë familjare të tij/saj të cilët banojnë 
me të, shkëputet kontrata mbi shitjen e banesës 
dhe krijohet bashkëpronësia në pjesën e 
banesës në përpjesëtueshmëri me numrin e 
kësteve të paguara në raport me numrin e 
përgjithshëm të kësteve të kontraktuara. 
 
 
2.  Në rastin nga paragrafi 1. i këtij neni, 

contract.  
 
2. Payment of the apartment selling price can 
be done by monthly installment for a period 
not longer than ten (10) years.  
 
                         Article  21 
 
If the buyer of the apartment does not comply 
with the contract on the payment method, 
about the observed delays will be applied 
interest penalty under the applicable Law. 
 
                           Article  22 
      Payment Inability of Apartment Price 
 
1. If the buyer of the apartment can not pay 
the debt due to the loss of his regular income 
or members of the family community residing 
with him/her, then the contract on the sale of 
the apartment is terminated and is established 
a joint ownership in the apartment 
proportional to the number of installments 
paid in proportion to the total number of 
installments contracted. 
 
 
2. In case from paragraph 1. of this article, the 

može biti duži od  15 dana, posle 
potpisanja ugovora. 
 
2. Plaċanje prodajne cene može se vršiti i 
na meseċnim ratama za vremenski period 
ne duži od  deset  (10) godina. 
 

Član  21 
 
Ako kupac stana  ne pridržavase  ugovoru 
o naċinu plaċanja, za  konstatirana 
zakašnjenja sprovešċe se kaznene kamate 
prema Zakonu na snazi.  
 

Član  22 
Nemogučnost Plačanja Stana  

 
1. Ako kupac ne može platiti dug zbog 
gubitka redovnih primarja koje je imao, on  
/a njegovi ċlanovi porodice koji žive sajim,  
prestaje ugovor o prodaji stana i stvara se 
zajedniċko vlasništvo u stanu 
proporcionalan broju plaċenih rata u 
odnosu sa opštim brojem plaċenih rata. 
 
 
 
 



                                                                                                          

 
 

 19

blerësi  i banesës vazhdon ta shfrytëzojë 
banesën në cilësinë e qiramarrësit të banesës 
për pjesën e banesës në të cilën nuk e ka fituar 
pronësinë.        
                                                        
                              KREU V 

REGJISTRIMI I TË DREJTËS SË 
PRONËSISË NË BANESË 

 
Neni 23 

 
1.  Blerësi fiton të drejtën e pronësisë  mbi 
banesën, me rastin e regjistrimit të banesës në 
regjistrin e të drejtave mbi pronën e 
paluajtshme. 
 
2.  Nëse blerësi ka kontraktuar mënyrën e 
pagesës së çmimit blerës me këste, e drejta e 
regjistrimit të pronësisë në regjistrin e të 
drejtave mbi pronën e paluajtshme fitohet me 
pagesën e këstit të fundit. 
 
3.  Nëse prona e paluajtshme nuk është e 
regjistruar në regjistrin e të drejtave mbi 
pronën e paluajtshme,  e drejta e pronësisë mbi 
banesë për të cilën është kryer pagesa fitohet 
me vërtetimin dhe regjistrimin e kontratës në 
organin kompetent në territorin e së cilës 

buyer of the appartment continues to use the 
apartment in quality of tenant for the 
apartment in which he has not gained the 
ownership.  
                                              
                   CHAPTER   V 

REGISTRATION OF PROPERTY 
RIGHT IN THE APPARTMENT 

 
Article 23  

 
1. The buyer/purchaser gains the right of the 
apartment ownership when the apartment is 
registered in the registry of immovable 
property rights. 
 
2. If the buyer has contracted payment 
method of the purchase price in installments, 
the right of ownership registration in the 
register of immovable property rights is 
acquired by the payment of final installment. 
 
3. If the immovable property is not registered 
in the register of immovable property rights, 
the right of ownership over the appartment for 
which the payment is done, it is obtained with 
the certification and registration of the 
contract to the competent body in the territory 

2. U sluċaju iz stava  1. ovog ċlana, kupac 
stana nastavja da koristi stan u svojstvu 
zakupca stana za deo stana koji nije dobio 
vlasništvo.                               
                  
        

POGLAVLJE  V 
REGISTRACIJA PRAVA SVOJINE U 

STANU 
 

Član  23 
 
1. Kupac dobije pravo na svojinu, kada 
registrira stan u registru prava o 
nepokretnoj imovini. 
 
 
2. Ako je kupac ugovorio naċin plaċanja 
prodajne cene sa ratama, pravo 
registriranja vlasništva u registru prava za 
nepokretnu imovinu dobije se plaċanjem 
poslednje rate. 
 
3. Ako nepokretna imovina nije 
registrirana u registru prava o nepokretnoj 
imovini,  pravo vlasništva o stanu za koji 
je vršeno plaċanje  dobije se overom i 
registriranjem ugovora u ovlašċenom 
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gjendet banesa. 
 
4.  Zyra e kadastrës së komunës i regjistron të 
drejtat e pronave të paluajtshme në regjistër 
sipas autorizimit të Agjensionit të Kadastrës të 
Kosovës dhe në pajtim me ligjin në fuqi. 
 
 

Neni 24 
 
Në rastin e kontraktimit të pagesës së çmimit 
në këste, kontrata për shitjen e banesës duhet 
të përmbajë deklaratën e blerësit me të cilën 
atij/asaj i  mundësohet regjistrimi i të drejtës së 
hipotekës në llogari të shitësit mbi banesën e 
blerë, për lartësinë e çmimit dhe interesit. 
 
 

Neni 25 
 
1.  E drejta e hipotekës fitohet me regjistrimin 
e saj në regjistrin e të drejtave mbi pronën e 
paluajtshme. 
 
2.  Në komunat ku nuk është themeluar 
regjistri i të drejtave mbi pronën e 
paluajtshme, e drejta e hipotekës fitohet me 
regjistrimin e kësaj të drejte në një regjistër 

of which the apartment is located. 
  
4. Municipal Cadastral Office shall register 
the Immovable Property Rights in the registry 
under the authorization of the Kosovo 
Cadastral Agency and in accordance with 
applicable law. 
 
                          Article 24 
                        
In the case of contractual payment in 
installments, the contract for the sale of the 
apartment shall contain a statement of the 
buyer with which he / she enables the 
registration of the right of mortgage on the 
account of the seller on the purchased 
apartment for the amount of price and 
interest.  
                            Article  25 
  
1. The mortgage right is obtained by its 
registration in the registry of immovable 
property rights. 
 
2. In municipalities where it is not established 
the registry of rights over immovable 
property, the mortgage right is achieved by 
registration of that right in another adequate 

organu na teritoriji gde se nalazi stan. 
 
 
4. Katastralna kancelarija opštine registrira 
prava na nepokretnu imovinu u registru 
prema ovlašċenju Kosovske Katastralne 
Agencije i u skladu sa zakonom  na snazi. 
 
 

Član  24 
 
U sluċaju ugovora za plaċanje stana na 
rate,  ugovor o prodaji stana treba sadržati 
deklaraciju kupca sa kojom on /ona 
omoguċuje registraciju prava na hipoteku 
na raċunu prodavca o kupljenom stanu, u  
iznosu   interesne cene. 
 
 

Član  25 
 
1. Pravo na hipoteku se dobije sa 
njegovom registracijom u registru prava na 
nepokretnu imovinu. 
 
2. U opštinama gde nije stvoren registar 
prava na nepokretnu imovinu, pravo na 
hipoteku dobije se sa registracijom ovoga 
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tjetër adekuat për regjistrimin e të drejtës së 
pengut mbi pronën e paluajtshme. 
 
3.  Në rastet kur organi kompetent pranon 
kërkesën për regjistrimin ose njohjen e të 
drejtës së pronësisë mbi banesë, ajo duhet, 
sipas detyrës zyrtare, ta regjistrojë edhe të 
drejtën e hipotekës në llogari të shitësit për 
lartësinë e çmimit shitës dhe interesit. 
 

Neni 26 
 

E drejta banesore do të shuhet në ditën në të 
cilën bartësi i të drejtës banesore ose i 
autorizuari i tij, nënshkruan kontratën mbi 
shitblerjen e banesës. 
 

Neni 27 
 

Për kontratat e shitjes së banesave, sipas 
dispozitave të këtij Ligji, nuk paguhet tatim-
qarkullimi për pronë të paluajtshme. 
 
                          KREU VI 
 

MËNYRA E SHPËRNDARJES SË  
MJETEVE  TË  REALIZUARA NGA 

SHITJA E BANESAVE 

register for registration of mortgage right on 
immovable property.   
 
3. In cases where the competent authority 
accepts the request for registration or 
recognition of the ownership right over the 
appartment, it must ex officio to register also 
the mortgage right on behalf of the seller for 
the amount of the sale price and interest.
 
                         Article  26 
 
The tenure rights shall be terminated on the 
day on which the bearer of tenure right or his 
authorized representative signes the contract 
on the apartment market. 
 
                         Article 27 
 
For contracts selling the appartments under 
the provisions of this Law, no turnover tax is 
paid on immovable property. 
 
                   CHAPTER   VI 

 
METHOD OF DISTRIBUTION OF 

FUNDS FROM SALE 
OF APARTMENTS  

prava u nekom drugom pogodnom registru 
za upis prava  hipoteke o nepokretnoj 
imovini. 
 
3. U sluċaju kada ovlašċeni organ dobije  
zahtev za  registraciju upisa prava 
vlasništva o stanu, ona treba po službenoj 
dužnosti, da registrira hipoteku na raċunu 
prodavca za iznos prodajne cene i  
interesa.  
 

Član  26 
 

Stambena prava ċe biti prekinuta na dan na 
koji je nosilac stambenog prava ili njegov 
ovlašċeni predstavnik, potpisuje ugovor o 
kupoprodaji stana. 

 
Član  27 

 
Za ugovor o prodaji stana, prema 
odredbama ovoga Zakona, ne plaċa se 
porez na promet nepokretne imovine. 
 
                 POGLAVLJE   VI                       
                    

NAČIN RASPODELE 
REALIZIRANIH SREDSTVA OD 
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Neni 28 

 
1. Mjetet e realizuara nga shitja e banesave,  
që bartës të së drejtës së disponimit janë 
ndërmarrjet shoqërore, paguhen në llogarinë e 
ndërmarrjes shoqërore dhe shfrytëzohen sipas 
legjislacionit në fuqi për privatizimin e 
ndërmarrjeve shoqërore. 
 
2. Mjetet e realizuara nga shitja e banesave 
paguhen në: 
       2.1.  llogarinë e ndërmarrjes publike kur  
       bartës i të drejtës së disponimit janë    
       ndërmarrjet publike; 
          
       2.2.  në buxhetin e komunës kur bartës i të 
       drejtës së disponimit janë komunat; 
 
       2.3.  në buxhetin e Kosovës kur bartesi i  
       të  drejtës së disponimit  janë institucionet  
       publike qendrore. 
 
3. Mjetet e realizuara sipas paragrafit 2. të këtij 
neni shfrytëzohen për zgjidhjen e nevojave të 
banimit sipas Ligjit për Financimin e 
Programeve të Veçanta të Banimit. 
 

 
                           Article   28 
 
1. Money collected from the sale of 
apartments whose bearer of the tenure right 
are socially owned eneterprises are paid into 
the account of social enterprise and used 
according to the applicable legislation on 
privatization of socially owned enterprises. 
 
2.  Funds from the sale of apartments are paid 
in:  
      2.1. public Enterprise account when the  
      holder of the tenure right are public     
      enterprises;  
              
      2.2.  in the municipal budget when the  
      holder of the tenure right are     
      municipalities; 
      2.3.  in the Kosova budget when the  
      holder of the tenure right are public  
      central.  
 
3.  Received funds under paragraph 2. of this 
article used to solve the housing needs under 
the Law on Financing of Special Housing 
Programs. 
 

PRODAJE STANOVA  
 

Član 28 
 

1.  Realizirana sredstva od prodaje stanova  
nosilac prava raspolaganja koji su 
društvena preduzeċa plaċaju se na raċunu 
društvenih preduzeċa i koriste se prema 
zakonu na snazi za privatizaciju društvenih 
preduzeċa. 
 
2.  Ostvarena sredstva od prodaje stanova 
plaċaju  u: 
       2.1.  žiroraċunu javnog preduzeċa gde   
       su    nosioci prava raspolaganja javna  
       preduzeċa;  
 
       2.2.  u buđetu opštine gde su  nosioci  
       prava raspolaganja opštine; 
 
       2.3.  u buđetu Kosova gde su nosioci  
       prava raspolaganja centralne javne  
       institucije.  
 
3. Ostvarena sredstva prema stavu 2. ovog 
člana  koriste za rešavanje potreba za 
stanovanjem prema Zakonu za 
Finansiranje Posebnih Programa za 
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                              KREU VII 
DISPOZITAT E VEÇANTA  

 
Neni 29 

 
1. Statusi ligjor i banesave të papërfunduara  
dhe mënyra e privatizimit të tyre do të 
rregullohet me ligj të veçantë.  
 
2. Banesë e papërfunduar, në kuptim të këtij 
Ligji, konsiderohet çdo banesë e ndërtuar e 
cila nuk i është nënshtruar kontrollit teknik 
dhe për të cilën nuk është lëshuar leja e 
përdorimit.  

Neni 30 
 

Organi i autorizuar për udhëheqje me të dhënat 
- regjistrat e banesave, është i detyruar që me 
kërkesën e shitësit ose blerësit, të mundësojë 
qasjen në ato të dhëna që janë të rëndësishme 
për shitjen e banesave.  
                          

KREU VIII 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 31 

 
Me dënim në të holla në lartësinë prej 500 deri 

                          CHAPTER VII 
                  SPECIAL   PROVISIONS 
  
                            Article  29 
  
1. The legal status of the unfinished buildings 
and their mode of privatization shall be 
regulated by special law. 
  
2. Uncompleted appartments, in terms of this 
Law, is considered each apartment building 
which is not subject to technical control and 
for which there was not issued a use permit. 
 
                            Article   30 
  
Authorized body for data management - 
records of apartments, is bound at the request 
of the seller or buyer, to enable access to 
those data that are important for the sale of 
appartments.  
                  

CHAPTER   VIII 
         PENALTY   PROVISIONS 
 
                      Article  31 
 
Fine in the amount of 500 Euro to 1000€ Euro 

Stanovanje. 
POGLAVLJE  VII 

POSEBNE ODREDBE   
 

Član  29 
 

1. Pravni status nedovršene građevine i 
naċin njihove privatizacije urediċe se 
posebnim zakonom.  
 
2. Nedovršeni stanovi, u smislu ovoga 
Zakona, smatra se svaki izgrađeni stan koji 
nije podvrgnut tehniċkoj kontroli i za koji 
nije izdata  dozvola za upotrebu. 
 

Član  30 
 

Ovlašċeni organ za upravljanje podacima  
- evidenciju stanova, obavezan je da na 
zahtev kupca ili prodavca, da omoguċi 
pristup tim podacima koji su važni sa 
prodaju stanova.  

 
POGLAVLJE  VIII 

  KAZNENE ODREDBE  
 

Član  31 
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në 1000 € Euro, do të gjobitet personi 
përgjegjës i organit të autorizuar në qoftë se ai 
nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 
30, të këtij Ligji.  
 
                              KREU IX 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE 
PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 32 

 
Kontratat mbi shfrytëzimin e banesës të cilat 
janë  arritur në pajtim me dispozitat e Ligjit 
mbi Marrëdhëniet Banesore (“Gazeta Zyrtare e 
KSAK”-së, Nr. 11/83, 29/86 dhe 42/86), që 
formalisht janë lidhur deri në ditën e hyrjes në 
fuqi të këtij Ligji, do të jenë të vlefshme deri 
në dy vite, pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji.  
 

Neni 33 
 
1. Nëse bartësi i të drejtës banesore nuk lidh 
kontratë të shitblerjes para skadimit të afatit të 
përcaktuar me nenin 32, të këtij Ligji, vazhdon 
ta shfrytëzojë banesën si qiramarrës.  
 
2. Shuma e qirasë dhe raportet e qiramarrësit 
dhe qiradhënësit përcaktohen nga Komuna 

will be applied to the responsible person of 
the authorized body if he fails to comply with 
the provisions of article 30, of this Law. 
 
 
                    CHAPTER   IX 

TRANSITIONAL AND FINAL 
PROVISIONS 

 
  Article   32 

 
Contracts for apartments use which are 
managed in accordance with the Law on 
Housing Relations (Official Gazette of KSAK 
"-No. 11/83, 29/86 and 42/86), which are 
formally contracted until the day of entry into 
force of this Law, shall be valid up to two 
years, after the entry into force of this Law. 
 
                            Article 33 
  
1. If the holder of tenure right does not make 
a purchase contract before the deadline set by 
article 32, of this Law, continues to use the 
apartment as a tenant. 
 
2. The amount of rent and the tenant and 
landlord relations are determined by the 

Novċanom kaznom u visini od  500 Eura 
do  1000 Eura, kazniċe se odgovorno lice 
ovlašċenog organa ako on ne deluje u 
skladu sa ċlanom  30, ovoga Zakona.  
 

 
POGLAVLJE  IX 

PRELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Član  32 
 

Ugovori o korišċenju stanova koji su 
postignuti u skladu sa odredbama zakona o 
Stambenim Odnosima  (“Službeni List 
KSAK”-a,  Br. 11/83, 29/86 i  42/86), koji 
su formalno sklopljeni do dana stupanja na 
snagu ovoga Zakona, važe do dve godine, 
nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.  
 

Član  33 
 
1. Ako nosilac stanarskog prava ne sklapa 
ugovor o kupovini pre određenog roka u 
ċlanu 32, ovoga Zakona, nastavlja da 
koristi stan kao zakupac.  
 
2. Iznos stanarine i odnosa između stanara 
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sipas Ligjit për Financimin e Programeve të 
Veçanta të Banimit. 
 

Neni 34 
Dispozitat shfuqizuese  

 
Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji, shfuqizohen të 
gjitha dispozitat ligjore të cilat janë në 
kundërshtim me këtë Ligj.  
 

Neni 35 
Hyrja  në  fuqi 

 
Ky Ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjëtë (15) ditë 
pas publikimit në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës”.  
 
 
 
 
 
 
Jakup Krasniqi 
 
–––––––––––––– 
Kryetar  i Kuvendit të Republikës së Kosovës 
 
 

Municipality under the Law on Financing of 
Special Housing Programs. 
 
                        Article  34 
         Abrogation  provisions 
 
With the entry into force of this Law, all legal 
provisions which are inconsistent with this 
law shall be abrogated. 
 
                           Article   35 
                      Entry into force 
 
This Law shall enter into force fifteen (15) 
days after publication in the Official Gazette 
of the Republic of Kosova. 
 
 
 
 
 
 
Jakup Krasniqi 
 
–––––––––––––– 
The President of the Assembly of Republic of 
Kosova  

i stanodavca određuje Opština prema 
Zakonu za  Finansiranje Posebnih  
Programa za Stanovanje. 
 

Član  34 
Odredbe van snage   

 
Stupanjem na snagu ovoga Zakona, 
ukidaju se sve zakonske odredbe koje su u 
suprotnosti sa ovim zakonom.   
 
                           Član  35 

Stupanje na snagu  
 
Ovaj Zakon stupa na snagu petnest  (15) 
dana posle objavljivanja na “Službenom 
Listu  Republike Kosova.  
 
 
 
 
 
 
Jakup Krasniqi 
 
––––––––––––––––– 
Presednik Skupštine  Republike  Kosova 
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