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Republika e Kosovës 

Republika Kosovo-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government  

 

Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike 

  Ministarstvo Unutrašnjih Poslova i Javne Uprave / Ministry of Internal Affairs and 

Public Administration 

Agjencia e Menaxhimit Emergjent/Agencija Emergentnog Upravljanja/Emergency 

Management Agency 

 

 

Për:  Agjencin e Menaxhimit Emergjent –  

 

Nga:  _____________________________________________________ 

Lënda: Kërkesë - për dhënien e pëlqimit në dokumentacion teknik  për  ndërtimin objektit:  

Lus titullin e lartpërmendur që të shqyrtoj kërkesën tonë e cila ka të bëjë me dhënien e pëlqimit në 

dokumentacionin teknik në kuptimin e masave mbrojtëse nga zjarri për objektin: ____________ me 

etazhe ( ________________________________________________________________). 

•Parcelat kadastrale nr. ______________________________________________________________ 

• Njësia kadastrale; P- _____________________________________________  

• Rruga-vendi, Lagja; ________________________________ 

• Zona kadastrale;  ________________________________________ 

• Komuna   _________________________ 

Pëlqimi i kërkuar  me nevojitet  për marrjen e lejes  nga ana e organit kompetent. 

 

Kërkesës duhet ti bashkëngjitet dokumentacioni i nevojshëm: 

• Kushtet e ndërtimit,  

• Certifikata e pronës,  

• Certifikata e biznesit ose ID,  

• Certifikatën e njësisë kadastrave,  

• Elaborati i MNZ. 

Pagesa e taksave administrative sipas vendimit nr. : 423/2010 

 

Nr. për kontakt;  ________________________________                          Parashtruesi i  kërkesës: 

                                                                                                                  ______________________ 
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Republika e Kosovës 

Republika Kosovo-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government  

 

Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike 

  Ministarstvo Unutrašnjih Poslova i Javne Uprave / Ministry of Internal Affairs and 

Public Administration 

Agjencia e Menaxhimit Emergjent/Agencija Emergentnog Upravljanja/Emergency 

Management Agency 

 

 

Për:  Agjencinë e Menaxhimit Emergjent - 

 

Nga:  ____________________________________________________________ 

Lënda: Kërkesë  -  për dhënien e pëlqimit në lokacion për pikën e derivateve të naftës. 

Lus titullin e lartpërmendur qe të shqyrtoj kërkesën tonë e cila ka të bëjë me dhënien e pëlqimit në 

lokacion në kuptimin e masave mbrojtëse nga zjarri për pikën për furnizim me derivate të naftës. 

 

• V= __________________________________________________  litra naftë dhe benzinë.  

 

•  GLN – _______________________________ litra, 

 

•  Parcela të kadastrave:____________________________________ 

 

•  Certifikata e njësisë kadastrave;  _________________________________________ 

 

• Vendi i quajtur rruga: “______________________________________________________ 

 

•  Zona Kadastrale: __________________________________________ 

 

•  Komuna: ____________________________________________ 

 

 

Pëlqimi i kërkuar  me nevojitet  për marrjen e lejes se punës –licencës nga ana e  organit kompetent. 

Kërkese duhet ti bashkëngjitën dokumentacioni i nevojshëm: 

 Certifikata e pronës,  

 Certifikata e biznesit ose ID,  

 Certifikatën e njësisë kadastrave,  

 Elaborati i MNZ. 

 Pagesa e taksave administrative sipas vendimit nr.: 423/2010 

 

         Nr. për kontakt; _____________________                               Parashtruesi i  kërkesës: 

                                                                                                   ___________________                                                                                                                                                                                                                                                

                      


