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Në të drejtën për plotësimin e nevojave themelore të konsumatorëve 
gjithsesi bënë pjesë edhe e drejta për vendbanim. Mund të jetojmë në 

banesë personale ose shtëpi individuale, në banesë ose shtëpi me qira, në 
pronë të dhënë në përdorim, në konvikt studentorë, në shtëpi për persona 
të moshuar, ose në forma tjera të banimit të organizuar në apartamente të 
punëtorëve të cilët punojnë në terren ose apartament për person i cili zba
ton ndonjë funksion shtetëror për mandat të caktuar. 

Gjithsesi se ne duhet të dimë se e drejta për vendbanim sjellë edhe të dre
jta të caktuara, por edhe obligime. Edhe e drejta jonë kushtetuese e garan
tuar për të drejtën e pronës sjellë disa të drejta dhe obligime dhe para se të 
gjithash kufizohet me dispozita, norma morale dhe të drejtat e pronarëve të 
tjerë. E drejta e privatësisë na mundëson liri në vendbanimin tonë por nuk 
na jep mundësi që me sjelljen tonë mos të ju mundësojmë të tjerëve që ti 
realizojnë të drejtat e tyre, sidomos të drejtën për shfrytëzimin e qetë dhe 
të papenguar të vendbanimit të tyre. 

Pse sot, konsumatorët shpesh 
blejnë banesë në ndërtesa në 
vend të shtëpive individuale? 

Para se të gjithash se janë më lirë. Nje
r ëzit i konsiderojnë si më të sigurte. Në 
qendrat urbane dhe në qytetet e mëdha 
paraqitet nevoja për të siguruar banesa 
për çdo shtresë të shoqërisë, me nivele 
të ndryshme të të ardhurave. Arsyeja 
tjetër për ndërtimin e ndërtesave me më 
shumë banesa është nxitja për ndërtim 
sa më efikas dhe shfrytëzim më të mirë 
të resurseve tokësore. Ky lloj i pronësisë 
është e drejtuar në krijimin e vendbani
meve atraktive (banesa) në hapësirat ur
bane me çmime që janë të pëlqyer për 
të gjithë grupet shoqërore që kanë të 
ardhura më të ulëta.  

Çfarë duhet të dimë kur 
jetojmë në ndërtesë? 
 
Marrëdhëniet fqinjësorë sjellin shumë të drejta dhe obligime edhe tek 
vendbanimet individuale, por obligimet janë shumë më të komplikuara për 
njerëzit që jetojnë në rajone urbane gjegjësisht në ndërtesa, ku ka shumë 
banesa dhe objekte afariste. Shumë dispozita i rregullojnë të drejtat dhe 
obligimet tona si anëtarë të bashkësive urbane. Ligji kryesor që i përfshinë 



këto të drejta është Ligji për pronë dhe të drejta të tjera pronësore, Ligji për 
vendbanim, Ligji për pastërti publike, Rregullorja e Ministrisë për Transport 
dhe Lidhje për normat dhe standardet për banim në ndërtesa, dispozita 
të caktuara të komunave me të cilat përcaktohen të drejtat për banim në 
banime individuale dhe në ndërtesa. 

Me qëllim që sa më mirë ti kuptojmë të drejtat dhe obligimet si banues në 
banesa, së pari do t’ju prezantojmë një interpretim të shkurtër të termeve që 
përdoren në këtë broshurë, por edhe në dispozitat të hartuara për këtë fushë. 

Banues janë persona të cilët, në cilën do bazë shfrytëzojnë në mënyrë të 
përhershme ose të përkohshme hapësirë për banim ose hapësirë afariste 
në ndërtesë, si dhe personat të cilët në ndonjë ndërtese vinë përkohësisht 
(pronarë, qiramarrës, shfrytëzues të shërbimeve, funksionarë të cilat për
dorin banesa shtetërore, punëtorë të cilat jetojnë në hapësira ku realizohen 
punimet të ndonjë kompanie, pronarë të banesave në vende turistike të 
cilat vizitohen herë pas here). 

Kuvendi i pronarëve përbëhet nga të gjithë pronarët të pjesëve të veçanta 
të ndërtesës. Kuvendi i pronarëve mund të punoj dhe të merre vendime 
nëse janë prezent pronarët të pjesëve të veçanta të cilët në pronë e tyre 
është gjysma e pjesëve të veçanta të ndërtesës. 

Banesë  paraqet një njësi funksionale ndërtimore e cila përbëhet nga hapë
sira të dedikuara për banim, me një hyrje të veçantë. 

Hapësira sekondare janë hapësirat që i takojnë ndonjë banese të caktuar, e që 
nuk janë pjesë përbërëse, atriume, podrum, garazhe, ballkone dhe tarraca. 

Hapësirat e veçanta të ndërtesës janë banesat, njësitë për qëndrim, hapë
sirat afariste ose hapësirat tjera që i përkasin pjesëve të veçanta. 

Hapësira e përbashkëta të ndërtesave për banim janë hapësirat e përbash
këta dhe toka që është në pronë të përbashkët të pjesëve të veçanta, të 
elementeve të përbashkëta ndërtimore, instalimet e përbashkëta, pajisjet 
dhe veglat. Hapësirat e përbashkëta të ndërtesës për banim janë shkallët, 
hyrja, korridoret, hapësirat për biçikleta, hapësirat për lavatriçe, tharëse, 
podrumet e përbashkëta, strehimoret, tavanet, punëtori për kujdestarin e 
banesës, hapësirat për ndarjen e mbeturinave dhe hapësirave tjera për për
dorim të përbashkët nga pronarët e pjesëve të veçanta, toka mbi të cilën 
është ndërtuar banesa dhe toka tjetër që shërben për nevojat e ndërtesës, 
në përputhje me dispozitat për planifikim urbanistik. Elementet e përbash
këta ndërtimore, gjegjësisht një element i caktuar ndërtimorë konsidero
het si pjesë e përbashkët, nëse u shërben në të njëjtën kohë më shumë 
banesave, me që paraqet tërësi funksionale e ndërtesës për banim (si për 
shembull, tarracat për kalim, hapësira e jashtme e ballkonit, e cila në të 
njëjtën kohë paraqet fasadë e ndërtesës etj). 

Pjesë të veçanta të përbashkëta në ndërtesat për banim janë hapësirat 
e përbashkëta që janë përcaktuar për përdorim nga një numër të kufizuar 



të pronarëve të pjesëve të veçanta të ndërtesës për banim, siç janë depot, 
tharëset dhe hapësira të tjera të përcaktuara për përdorim vetëm nga një 
numër të kufizuar të njerëzve.  

Marrëveshje për qira paraqet kontratë që e lidhin pronarët e pjesëve të 
veçanta të ndërtesës që nevojiten për menaxhim të ndërtesës gjegjësisht 
të cilat detyrimisht duhet të rregullohen sipas dispozitave ligjore dhe sipas 
çështjeve të cilat pronarët dëshirojnë ti përcaktojnë. 

Rendi i shtëpisë paraqet rregulla për sjellje të miratuara nga banuesit të 
cilat janë në përputhje me ligjet ose me dispozitat të përcaktuara nga shteti 
ose nga njësitë të pushtetit lokal (komunat). 

Menaxher është person i cili ka përgjegjësi të menaxhoj me ndërtesa dhe 
për këtë duhet të posedoj licencë të caktuar. Nëse në ndërtesë për banim 
ka më shumë se dy pronarë të pjesëve të veçanta dhe më shumë se tetë 
hapësira të veçanta, pronarët të pjesëve të veçanta mund të vendosin që 
me ndërtesën për banim të menaxhoj menaxher. Vendimi për përcaktimin 
e menaxherit miratohet me votat e më shumë se gjysmë të pronarëve të 
pjesëve të veçanta. 

Marrëveshje për shërbime për menaxhim paraqet kontratë me të ci
lin rregullohet marrëdhënia midis pronarëve të hapësirave të veçanta të 
ndërtesës dhe menaxherin.

Bashkësia e pronarëve: menaxhimin e ndërtesës mund ta bëj edhe bashkë
sia e pronarëve nëse regjistrohet si person juridik. 

Mirëmbajta e rregullt e përfshinë mirëmbajtjen investuese dhe mirëmba
jtjen e vazhdueshme të ndërtesës. Mirëmbajtja e rregullt e ndërtesës para
qet marrjen e masave dhe aktiviteteve që mundësojnë përdorim të papen
guar të pjesëve të përbashkëta të ndërtesës për banim, të instalimeve dhe 
të pajisjeve, përfshirë edhe furnizim të pjesëve të këmbimit për instalimet 
e përbashkëta, instalimin e aparateve dhe pajisjeve plotësuese siç janë 
matësit dhe pajisje të tjera. Mirëmbajtja investuese i përfshinë aktivitetet 
me të cilat mirëmbahet dhe rritet vlera e objektit në mënyrë kualitative dhe 
kuantitative, ndërsa ka të bëj me aktivitetet që nuk janë të përfshira me 
mirëmbajtjen e rregullt. 

Plani për mirëmbajtje: për realizimin e masave dhe aktiviteteve për mirëm
bajtjen e rregullt të ndërtesës për banim, pronarët të pjesëve të veçanta në 
mbledhjen e pronarëve miratojnë plan për mirëmbajtjen për periudhë jo 
më të shkurtër se një vit, e më së shumti për pesë vite. 

Rregullat për shfrytëzimin e banesave dhe objekteve për banim: Këshilli i 
komunave, gjegjësisht Këshilli i Qytetit të Shkupit për komunat në Qytetin 
e Shkupit i përcakton rregullat e përgjithshme për shfrytëzimin e banesave 
dhe objekteve për banim, mënyrën e renovimit të objekteve për banim dhe 
përmirësim të pamjes së jashtme të ndërtesës për banim. 



Komisioni rregullator për banim: për sigurim të zhvillimit të  standardizuar, 
afatgjatë dhe harmonik i banimit, në përputhje me standardet bashkëko
hore për jetë kualitative, për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrën, sig
urim dhe mbrojtje të tregut konkurrent të banesave mbi parimet e objektiv
itetit, transparencës dhe mosdiskriminimin dhe në përputhje me politikën 
e përcaktuar me anë të Strategjisë për banim, në propozim të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë, Kuvendit të Republikës së Maqedonisë themel
on Komision rregullator për banim. 

Regjistri i ndërtesave për banim dhe i banesave: çdo komunë si dhe komu
nat e Qytetit të Shkupit përcaktojnë dhe mbajnë regjistër të ndërtesave 
për banim dhe të banesave dhe regjistër për menaxherëve të ndërtesave 
për banim. 

Ligji për banim përcakton detyrime për menaxhimin 
e ndërtesave për banim. Çfarë do të thotë menaxhi-
mi i ndërtesave? 
Menaxhimi me ndërtesa për banim paraqet vëzhgim të vendimeve të mirat
uara nga kuvendi i pronarëve të pjesëve të veçanta të ndërtesës, përfaqësim 
juridik dhe përfaqësim para organeve kompetente me qëllim të funksionim
it, mirëmbajtjes dhe rruajtjes të hapësirave të përbashkëta të ndërtesës për 
banim. Menaxhimin mund ta realizoj menaxheri ose bashkësia e pronarëve 
ndërsa pronarët të pjesëve të veçanta kanë obligim të marrin vendim me të 
cilën do të vendosin që këtë përgjegjësi ta zbatoj menaxheri ose bashkësia 
e pronarëve. Për realizimin e aktiviteteve lidhur me menaxhimin e ndër
tesave për banim, menaxheri duhet të posedoj licencë për menaxhim me 
ndërtesa për banim të cilën e aprovon Komisioni Rregullator për Banim, në 
bazë të kërkesës së dërguar për dhënien e licencës. Kuvendi i pronarëve du



het të vendosë se vallë menaxhimin e banesës do ta bëj menaxheri, person 
i cili këtë e zbaton si veprimtari ose për menaxhimin përgjegjës do të jetë 
bashkësia e pronarëve e cila duhet të regjistrohet si person juridik dhe për 
të cilën zgjidhet kryetarë. 

Çfarë ndodhë nëse ndonjë ndërtesë nuk ka menax-
her dhe nuk ka as bashkësi të regjistruar të pro-
narëve? 
Ndërtesat për banim të cilat nuk kanë menaxher as bashkësi të regjistruar 
të pronarëve , deri në momentin e përcaktimit të menaxherit ose deri në 
regjistrim të bashkësisë së pronarëve, pronarët të pjesëve të veçanta kanë 
obligim që vet ta sigurojnë realizimin e të gjithë punëve të cilat sipas Ligjit 
për banim janë pjesë të sferës së shërbimeve drejtuese. 

Çfarë duhet të përmbaj marrëveshja për marrëd
hënie të përbashkëta të pronarëve të ndërtesave për 
banim?
Përmbajtja e marrëveshjes për marrëdhënie të përbashkëta përcaktohet 
me Ligjin për banim dhe me Rregulloren për normat dhe standardet për 
banim të Ministrisë për Transport dhe Lidhje. Pronarët mund ti përcaktojnë 
dhe çështjet tjera në Marrëveshjen për marrëdhënie të përbashkëta. Ata 
mund ta ndryshojnë përmbajtjen e Marrëveshjes. 
Formularin për marrëveshjen mund ta gjeni në ueb faqen e Komisionit 
Rregullator për Banim (rkd.gov.mk).

Cilat janë obligimet e me
nax herit të ndërtesës për 
banim? 

Obligimet përcaktohen me ligj dhe me 
marrëveshje për menaxhim që e lidhin 
banuesit me menaxherin. Për të drejtat 
dhe obligimet e menaxherit mund të lex
oni më shumë në Rregulloren për nor
mat dhe standardet për banim e Minis
trisë për Transport dhe Lidhje. Në Ligjin 
për banim mund të lexoni më shumë për 
rregullat se kush mund të jetë menaxher. 



Çfarë duhet të ndërmerret nëse në vend të menax-
herit përgjegjësinë për menaxhimin e ndërtesës për 
banim i besohet bashkësisë së pronarëve? 
Pronarët të pjesëve të veçanta mund të sjellin vendim për themelim të 
bashkësisë së pronarëve si person juridik për menaxhim me ndërtesës për 
banim. Vendimi mund të miratohet vetëm me pajtimin e shumicën e pro
narëve të pjesëve të veçanta. Me vendimin për themelim të bashkësisë të 
pronarëve, pronarët të pjesëve të veçanta kanë obligim të miratojnë statu
tin e bashkësisë së pronarëve. 
Formularët: Kumtesë për Kuvendin e pronarëve; Ftesë për Kuvendin e pr
onarëve; Vendim për themelimin e Bashkësisë; Vendimi për miratimin e 
Statutit; Statuti i Bashkësisë së pronarëve; Regjistri i Kuvendit të pronarëve; 
Marrëveshje për marrëdhëniet e ndërsjellat dhe Plani për mirëmbajtje, 
mund të gjinden në ueb faqen e Komisionit për banim.

A është i detyrueshëm krijimi i fondit rezervë? 
Pronarët të pjesëve të veçanta kanë obligim që të krijojnë fond rezervë. 
Ekziston Rregullore që e përcakton sasinë për pjesët e veçanta në fondin 
rezervë. Mjetet të fondit rezervë nuk mund të jenë pjesë e masës për fali
mentim të menaxherit të dedikuar për plotësimin e kërkesave të shprehura 
nga aksionarët. Pronarët të pjesëve të veçanta nuk mund të kërkojnë kthim 
të mjeteve të investuara në fondin rezervë.



Cilat janë të drejtat e pronarit të pjesës së veçantë 
në ndërtesë për banim?
Pronari i pjesës së veçantë të ndërtesës ka të drejtë me vullnetin e tij ta 
shfrytëzoj pjesë e veçantë të ndërtesës si dhe pjesët ndihmëse që i shërbe
jnë pjesës së tij të ndërtesës (bodrumi, garazhi etj). 

Si përcaktohen shpenzimet për menaxhim? 
Çfarë ndodhë nëse nuk kam votuar për ndonjë vendim, 
a duhet edhe në atë rast ti mbuloj shpen zimet? 
A varen nga madhësia e pronës që e posedon në 
ndër tesën? Si përcaktohet pjesa e pronës? 
Pronarët të pjesëve të veçanta kanë përgjegjësi për mbulimin e shpen
zimeve për menaxhimin dhe shpenzimet tjera që dalin nga ndërtesa për 
banim në përputhje me pronën, në rast se me marrëveshjen për mar
rëdhënie të ndërsjella nuk është përcaktuar ndryshe. Shpenzimet që janë 
shkaktuar si rezultat të aktiviteteve të ndërmarra në bazë të vendimeve 
të miratuara në përputhje me këtë ligj, përgjigjen të gjithë pronarët të 
pjesëve të veçanta pa marrë parasysh a kanë votuar kundër vendimeve 
të miratuara. 

Pronari i ri i pjesës së veçantë të ndërtesës, për shpenzimet që janë bërë 
para se të bëhet ai pronar, menaxherit gjegjësisht kryetarit të bashkë
sisë së pronarëve i jep deklaratë me shkrim se në mënyrë solidare do 
të përgjigjet për shpenzimet të cilat i ka pasur pronari i mëparshëm. Pr
onari i cili e shet pjesën e veçantë para se të nënshkruhet marrëvesh
ja për shitëblerje të pjesës së veçantë, ka obligim që blerësit t’ja jep 
vërtetimin për mbulimin e shpenzimeve. Me pjesët e veçanta e të për
bashkëta menaxhojnë pronarët e pjesëve të veçanta të këtyre pjesëve, 
varësisht nga madhësia e pjesëve të veçanta. Pjesëmarrja në pronë e 
pronarit të pjesës së veçantë (banesë ose hapësirë afariste), në raport 
me sipërfaqen e plotë të pjesëve të përbashkëta të ndërtesës, deri në 
lidhjen e kontratë, përcaktohet proporcionalisht në varësi të sipërfaqes 
së pjesës së veçantë. 

A është e mundur për shkak të ngjarjeve të cak-
tuara dhe në cilat raste persona të tjerë mund të  
kërkojnë të hynë në pjesën time të veçantë të ndër
tesës kur nuk jam prezent? 
Në rast të evenimenteve të jashtëzakonshme me të cilat rrezikohet jeta dhe 
shëndeti i njerëzve ose shkaktohet dëm më i madh material ndaj pronarëve 
të tjerë të pjesëve të veçanta, me kërkesë të parashtruar nga menaxheri 
i ndërtesës  për banim ose nga anëtarë i bashkësisë së pronarëve, organi 



për punë të brendshme mund të hyjë në banesë ose në hapësirë tjetër të 
ndërtesës për banim deri në largimin e arsyes që e ka shkaktuar këtë rast të 
jashtëzakonshëm. Organi për punë të brendshme harton shënim zyrtarë për 
hyrjen në banesë ose në hapësirë tjetër. Në raste kur pronarët të pjesëve të 
veçanta nuk janë prezent, pas largimit të arsyeve që e kanë shkaktuar rastin 
e jashtëzakonshëm, organi për punë të brendshme e mbyllë banesën zyr
tarisht, gjegjësisht hapësirën tjetër, ndërsa çelësin e dorëzon në stacionin 
policor përgjegjës për atë rajon, për çfarë i informon pronarët e banesës, 
ose i informon familjarët.

A duhet që çdo ndërtesë të ketë mbikëqyrje me video? 
Për shkak të mbrojtjes të jetës dhe shëndetit të banuesve, gjegjësisht 
mirëmbajtësit, për mbrojtjen e pronës të pjesëve të përbashkëta të ndër
tesave për banim dhe/ose për kontrolle për hyrjen dhe daljen në hyrjen e 
ndërtesës për banim, me anë të deklaratës paraprake me shkrim për pa
jtueshmëri nga të gjithë banuesit, gjegjësisht qiramarrës mund të vendoset 
dhe të realizohet mbikëqyrje me kamera në përputhje me dispozitat për 
mbrojtjen e të dhënave personale. 

Cilat janë obligimet e mija më të rëndësishme gjatë 
përdorimit të pjesës së veçantë të ndërtesës?
Pronari ka obligim që të kujdeset për mirëmbajtjen e pjesës së tij të 
ndërtesës.

Nëse gjatë shfrytëzimit të pjesës së tij të ndërtesës, pronari ka shkaktuar 
dëm pjesëve të tjera të ndërtesës, që janë në pronë të personave të tjerë 
ose shkaktojnë pengesa të tjera të pjesëve të ndërtesës që janë në funksion 
të saj si tërësi ose në pjesëve të tyre që paraqesin tërësi të veçantë, ai ka 
obligim ta paguaj dëmin, gjegjësisht ti largoj pengesat tjera. 



A mundem lirshëm të kryej riparime të pjesës sime 
të veçantë të ndërtesës? 
Pronari mund të riparoj në pjesën e tij të veçantë të ndërtesës. Megjithatë, 
pronari nuk mundet që në pjesën e tij të realizoj riparime të cilat mund ta 
rrezikojnë pamjen e ndërtesës ose ta zvogëloj sigurinë e saj (stabilitetin), 
gjegjësisht stabilitetin e ndonjë pjese të përbashkët e ndërtesës ose të pro
narit tjetër, si edhe këtyre pjesëve të ju shkaktoj dëm. 

Vallë si pronarë i pjesës së veçantë i ndërtesës ka 
obligime që të lejoj intervenime në pjesën time të 
ndërtesës dhe në çfarë lloj?
Pronari i pjesës së veçantë ka obligim që të lejoj që në pjesën e tij të real
izohen intervenime të domosdoshme për arsye të largimit të pengesave 
gjatë përdorimit të së drejtës për pronë të ndonjë pjese tjetër të ndërtesës 
ose pjesëve tjera të ndërtesës të cilat janë në funksion të ndërtesës si tërësi 
me që dëmet e shkaktuara për shkak të intervenimit duhet të dëmshpër
blehen. 



Kam garazh/vend për parkim në kuadër të ndërtesës 
të cilën dua ta shes, a jam i obliguar që një herë 
t’ua ofroj pronarëve të banesave të ndërtesës së 
njëjtë? 
Keni obligim që një herë t’ua ofroni pronarëve tjerë të banesave si pjesë të 
veçanta të ndërtesës, ndërsa pas tyre qiramarrësve të banesave në të një
jtën ndërtesë. Gjatë shitjes së garazhit që është pjesë përbërëse e ndërtesës 
ose e tokës për ndërtim që ndërtesës i shërben si tërësi ose disa pjesëve 
të ndërtesës, në rast kur shitja realizohet në mënyrë të ndarë nga shitja e 
banesës, të drejtën primare për shitje kanë pronarët e banesave si pjesë të 
ndara të ndërtesës, ndërsa pas tyre qiramarrësit të banesave të të njëjtës 
ndërtesë. Në rast të tillë, nuk mund të realizohet shitja e garazhit personit i 
cili nuk shfrytëzon banesë në atë ndërtesë me kushte më të mira se ato që 
u janë ofruar pronarëve të banesave si pjesë të veçanta të ndërtesës, gjeg
jësisht qiramarrësve të banesave në atë ndërtesë. 

A mundem që banesën personale ta shndërroj në 
hapësirë afariste? 
Banesë, pjesë e banesës, hapësirë ndihmëse dhe e përbashkët në bazë të 
dokumentacionit të projektit mund të shndërrohet në hapësirë për vep
rimtari afariste me kërkesë të pronarit  të asaj pjese të ndërtesës, nëse me 
këtë nuk rrezikohet siguria e qytetarëve të ndërtesës, nëse nuk i shkakto



het dëm ndërtesës dhe nëse nuk i pamundëson shfrytëzuesit tjerë që në 
mënyrë të qetë ti shfrytëzojnë banesat, pas aprovimit të shumicës së pro
narëve të banesës, gjegjësisht hapësirat afariste të ndërtesës, gjegjësisht 
në hapësirat afariste të ndërtesës, gjegjësisht në hyrjen e ndërtesës. Lejen 
e aprovon organi kompetent. 

A mund jap banesë ose 
pjesë tjetër të veçantë të 
ndërtesës ndonji personi 
tjetër për shfrytëzim për 
kompensim të caktuar?
Mund të lidhni marrëveshje për 
qira. Në atë rast ju jeni qiradhënës. 
Të gjithë rregullat për lidhjen e mar
rëveshjes për qira, forma, përmbajtja 
e marrëveshjes, rregullat për reg
jistrimin të marrëveshjes në librat 
zyrtare, përcaktimi i vlerës së qirasë, 

anulimi i marrëveshjes, mundësia për lidhje të marrëveshjes për nënqira, 
mund ti lexoni në nenet 65 deri në nenin 98 nga Ligji për banim. Rregulloret 
për qira të hapësirës për banim mund ti gjeni në ueb faqen e Komisionit 
Rregullator për banim. 

Çfarë duhet të shkruan në hyrjen e ndërtesës 
për banim?
Në hyrjen e ndërtesës për banim duhet të vendosen: Rendi i shtëpisë; Rreg
ullat për veprim në rast të fatkeqësive natyrore; Emri i menaxherit ose i 
kryetarit të bashkësisë së banuesve; Aparat për fikjen e zjarrit; dhe (nëse 
janë pajtuar me anë të deklaratës në formë të shkruar) lista e banuesve 
me emër dhe mbiemër dhe kryesve të veprimtarive afariste me numër të 
banesës dhe numër të katit. Nëse nuk pajtoheni, emri dhe mbiemri nuk 
është e detyrueshme që të vendoset në këtë listë. Gjithashtu edhe në kutin 
për postë nuk është e detyrueshme që të vendoset emri dhe mbiemri, gjeg
jësisht mjafton të vendoset numri i banesës. Nëse doni mund ta vendosin 
emrin dhe mbiemrin tuaj. 

Kur në ndërtesë persona juridik ose fizik kryejnë 
veprimtari të caktuar në ndërtesën për banim 
ku duhet ta vendosin emrin e firmës?
Personat juridik dhe fizik të cilat kryejnë veprimtari afariste ndërtesë për 
banim, emrin e firmës duhet ta vendosin në fasadën e ndërtesës për banim. 
Pas shpërnguljes nga banesa, gjegjësisht nga hapësira afariste, shfrytëzuesi 



duhet ta largoj logon e vendosur dhe vendin ku e ka vendosur logon ta kthej 
në gjendjen e mëparshme.

A është e lejuar dhe kush vendos për reklamim në 
fasadën e ndërtesës?
Ka mundësi që fasada të jepet me qira për reklamim. Për këtë vendos ku
vendi i pronarëve.  Vendosja e pllakateve, reklamave, shtigje për flamuj, 
ante na, instalime të televizioneve kablovike etj, mund të vendosen vetëm 
nëse janë në përputhje me ligjin. 

Cilat janë të drejtat dhe 
obligimet të pronarëve dhe 
shfrytëzuesve në raport me 
hapësirat e përbashkëta?

Pronarët gjegjësisht shfrytëzuesit e 
banesave ose të hapësirave afariste të 
ndërtesës për banim mund ti përdor
in hapësirat e përbashkëta, hapësirat 
e veçanta të ndërtesës dhe tokës që i 
takojnë ndërtesës, por gjatë shfrytë
zimit mos tu shkaktohet dëm. Çdo sh
fry tëzues i banesave gjegjësisht ha pë 
si rave afariste e paraqet çdo dëm ose 
mosfunksionim të pjesëve të përbash
këta ose pajisjeve të ndërtesës deri 
tek menaxheri gjegjësisht kryetarit të 
bashkësisë të pronarëve të ndërtesës 
për banim. 

A ekzistojnë rregulla për mbylljen e hyrjes krye-
sore të ndërtesës për banim si dhe për dyert të 
hapësirave të përbashkëta?
Dera e hyrjes së ndërtesës duhet të jetë e mbyllur nga ora 22:00 deri në 
orën 06:00. Në ndërtesat për banim në të cilat ka interfon, bashkësia e pr
onarëve mund të vendos që dera të jetë vazhdimisht e mbyllur. Dyert e 
bodrumit, strehimores dhe tavanit duhet të jenë vazhdimisht të mbyllura, 
ndërsa dritat pas përdorimin të jenë të fikura. Çelësa nga këto hapësira du
het të kenë të gjithë pronarët ose shfrytëzues të banesave, ndërsa çelësat 
të këtyre hapësirave duhet ti posedoj menaxheri gjegjësisht kryetari i bash
kësisë së pronarëve të ndërtesës për banim. 



 Cilat janë të drejtat dhe obligimet në lidhje me to
kën mbi të cilën është ndërtuar ndërtesa?

Toka mbi të cilën është ndërtuar ndërtesa dhe toka e cila shërben për 
funksionimin e saj (oborri etj) përdoren në përputhje me qëllimin dhe në 
mënyrë të përcaktuar sipas marrëveshjes për marrëdhënie të ndërsjella. 
Toka që shërben për funksionimin e ndërtesës nuk mund të përdoret për 
deponim të materialeve ndërtimore, mbeturina ndërtimore dhe materiale 
tjera. Bari nuk duhet të shkatërrohet dhe mbjelljet tjera, si dhe pajisja ur
bane (ulëse, shporta për mbeturina etj). 

Cilat janë obligimet e banuesve në lidhje me ash-
ensorin? Në ndërtesa me më shumë kate ashensori 
është shumë i rëndësishëm?
Nëse ndërtesa për banim ka ashensor, ai duhet të jetë në funksion dhe të 
jetë i sigurt. Në vend të dukshëm duhet të vendoset manuali për përdorimin 
e ashensorit. Nëse vërtetohet se ashensori është i dëmtuar dhe i pasigurt, 
menaxheri gjegjësisht kryetari i bashkësisë së pronarëve e ndalë përdorimin 
dhe në vend të dukshëm vendos lajmërim se ashensori nuk është në funk
sion dhe nuk mund të përdoret. Menaxheri gjegjeshit kryetari i bashkësisë 
së pronarëve duhet ta lajmëroj kompaninë e autorizuar për mirëmbajtjen 
e ashensorit për riparim të ashensorit, në përputhje me marrëveshjen për 
marrëdhënie të ndërsjella. Çelësat e ashensorit duhet ti posedoj menaxheri 
gjegjësisht kryetari i pronarëve të ndërtesës për banim. 

A ekzistojnë rregulla për zhurmën në ndërtesën 
për banim?

Ekziston një rregull themelore e cila thotë 
se e drejtën e pronës duhet të përdoret në 
mënyrë e cila nuk do të shkaktoj rrezik ose do 
ti pamundësoj pronarët tjerë ta realizojnë të 
drejtën e tyre. Të gjithë në ndërtesë duhet të 
kenë kujdes që mos të shkaktojnë zhurmë të 
panevojshme. Shfrytëzimi i sistemeve audio 
dhe video, si dhe kryerje të punëve ndërti
more ose zanate të cilat e trazojnë qetësinë 
në ndërtesën për banim nuk është e lejuar 
nga ora 15:00 deri në orën 17:00 dhe nga ora 
22:00 deri në orën 08:00.



Rregullat për hedhjen e mbeturinave janë shumë 
të rëndësishme në ndërtesat për banim
Pronarët ose shfrytëzuesit të banesave dhe hapësirave afariste në ndërte
sat për banim, nuk duhet ti lënë para derës hyrëse të banesës ose në hapë
sira tjera të përbashkëta të ndërtesës mbeturinat (shkallë, korridore dhe 
hapësira të tjera të përbashkëta). Prej dritareve, dyerve, tarracave dhe bod
rumeve nuk duhet të hedhen gjëra, mbeturina, ujë etj. Në lavamanin dhe 
në tualet nuk duhet të hedhen mbeturina të forta për shkak të mbrojtjes së 
instilacioneve për ujë. 

Në disa komuna ekzistojnë rregulla të veçanta se 
rrobat nuk duhet të thahen në tarraca të dukshme. 
Cila është e drejta themelore?

Në banesat e ndërtesave për banim nuk duhet të thahen rrobat në vende të 
cilat nuk janë të përcaktuara për këtë qëllim. 

Rregullat për enët për lule 
Në ballkonet, tarracat dhe podrumet nuk duhet të vendosen enë me lule 
dhe gjëra të tjera në vende të cilat nuk janë të sigurta e të cilat mund të 
paraqesin rrezik për kalimtarët në afërsi të ndërtesës. 

Rregulla për kafshët shtëpiake
Në pjesët e përbashkëta dhe të veçanta të ndërtesës për banim nuk du
het të rruhen ose të lihen kafshët shtëpiake pa përcjellje dhe pa maskë 
mbrojtëse. Pronarët të kafshëve shtëpiake duhet të kujdesen për kafshët 
shtëpiake dhe mos ta prishin qetësinë e pronarëve të tjerë ose shfrytëzue
sve të  banesave ose të hapësirave afariste të ndërtesës për banim. Komuna 
Qendër ka ndalesë të veçantë për ruajtjen e kafshëve shtëpiake të cilat janë 
të zëshëm dhe shkaktojnë zhurmë. 
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