
 

 

Çertifikatë nga plani urbanistik 

Për marrje të çertifikates nga plani urbanistik nevojitet: 

 Kopje nga plani kadastral (kopje të pa vërtetuar) jo ma e vjetër se gjashtë muaj 

 Fletëpronësi ose letër poseduese (kopje të pa vërtetuar) jo ma e vjetër se gjashtë muaj 

 Vërtetim për taksën administrative se është paguara në vlerë prej 550,00 den, nëse 

parcela ka sipërfaqe deri 500m2 taksa administrative është 800,00 den. 

 

Kërkesë 

Fletpagesa për taksë administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DERI TE 

KOMUNA E SARAJIT 

Sektori për realizim të planeve urbanistike, 

planifikimeve urbanistike, mbrojtje të mjedisit jetësor, 

çështje komunale dhe rregullim të tokës ndërtimore 

- Njësia për realizim të planeve urbanistike 

 

K Ë R K E S Ë 

Për dhënje të çertifikates nga plani urbanistik 

Nga  ________________________________________, me NAVQ_______________________ 

(emir dhe mbiemr I personit fizik ose emri I subjektit juridik) 

rr.________________________, nr.____________________,në ___________________,   

(adresa e personit fizik ose selia e personit juridik) 

Kontakt telefoni _____________________________,  për dhënie të çertifikates nga plani për 

PK nr.____________________, KK ___________________ nr.___________________,  

nr._____________, në (v.b.) ____________________. 

 Çertifikata më nevoitet për: 

- Ndërtim të objektit të ri për banim  (afarist) 

- privatizim 

- mbi ndërtim – zgjërim të objektit banesor (afarist) 

- kyçje në infrastrukturën komunale 

- rikonstruim të objektit banesor (afarist) 

- ndërtim të nënkulmit të objektit banesor (kolektiv ose afarist) 

- adaptim të objektit banesor në afarist 

- riformim të parcelës ndërtimore 

- elaborate për të dhëna numerike 

- elaborate për mjedis jetësor shitblerje – pronësi 

Me kërkesën i parashtroj edhe dokumentet në vijim: 

1.  Kopje nga plani katastral (kopje të pa vërtetuar) jo ma e vjetër se gjashtë muaj 

2. Fletëpronësie ose fletëposeduese (fotokopje të pa vërtetuar) jo ma e vjetër se gjashtë muaj 

3. Vërteim për për taksat administrative të paguara në vlerë prej ________,00denarë. 



Kërkuesi 

 

__________________, _________________ 20______ viti________________ 

(vendbanimi)  (dita dhe muaji) 

 

Vërtetim për në / jashtë zonës ndërtimore 

Për marje të vërtetimit për në / jashtë zones ndërtimore nevojitet: 

 Kopje nga plani katastral 

 Fletëpronësi ose fletëposeduese (kopje e pa vërtetuar) jo ma e vjetër se gjashtë muaj 

 Vërteim për taksat administrative të paguar në vlerë prej 250,00denarë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERI TE 

KOMUNA E SARAJIT 

Sektori për realizim të planeve urbanistike, 

planifikimeve urbanistike, mbrojtje të mjedisit jetësorë, 

çështje komunale dhe regullim të tokës ndërtimore 

- Njësija për, realizim të planeve urbanistike 

 

K Ë R K E S Ë 

Për dhënje të vërteimit për në /jashtzonës ndërtimore 

Nga  ________________________________________, me NAVQ_______________________ 

(emri dhe mbiemri I personit fizik ose emri I subjektit juridik) 

rr.________________________, nr.____________________,në ___________________,   

(adresa e personit fizik ose selia e personit juridik) 

Kontakt telefoni __________________,  për dhënjen të vërteimit për në /jashtë zones ndërtimore 

PK nr.____________________, KK ___________________ në Komunën e Sarajit. 

  

Me kërkesën i parashtroj dhe dokumentet në vijim: 

4.  Kopje nga plani katastral (kopje të pa vërtetuar) jo ma e vjetër se gjashtë muaj 

5. Fletëpronësi ose fletëposeduese (fotokopje e pa vërtetuar) jo ma e vjetër se gjashtë muaj 

6. Vërteim për taksat administrative të paguara në vlerë prej ________,00denarë. 

 

 

 

Kërkuesi 

__________________, _________________ 20______ viti________________ 

(vendbanimi)  (dita dhe muaji) 

 


