
OPŠTINA ULCINJ/KOMUNA E ULQINIT 

-Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj/Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik- 

U L C I NJ / U L Q I N 

 

PREDMET: Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 

LËNDA: Kërkesë për lëshimin e lejes për kryerjen e aktivitetit hotelier 

Zahtijevam da mi izdate rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za __________________________ 

(restoran, picerija, konoba, caffe bar, kafana, kafić, kafeterija, cisko club, noćni club, bistro, pivnica, krčma, objekti 

brze hrane, jednostavne ugostiteljske usluge, poslastičarnica, pečenjara, kantina i sl.) 

Kërkoj të më lëshoni aktvendimin për ushtrimin e veprimtarisë hoteliere për ________________________ 

(restorant, piceri, bodrum, caffe bar, kafene, kafiteri, club disko, klub nate, bistro, birrari, pijetore, objektet e 

ushqimit të shpejtë, shërbime të thjeshta hoteliere, ëmbëltore, mishpjekje, kantina etj.) 

 Za preduzetnika/Për sipërmarrësin: 

1. IME I PREZIME/EMRI E MBIEMRI: ______________________________________________________ 

2. JMBG/NUAQ: _______________________________________________________________________ 

3. Adresa podnosioca zahtjeva/Adresa e parashtruesit të kërkesës: ___________________________________ 

4. Vrsta ugostiteljske djelatnosti/Lloji i aktivitetit hotelier: __________________________________________ 

5. Adresa ugostiteljskog objekta/Adresa e objektit hotelier: __________________________________________ 

6. Vrijeme obavljanja djelatnosti/Koha e ushtrimit të aktivitetit: ______________________________________ 

 

Uz zahtjev podnosim dokaze/Kërkesës i bashkangjes dëshmitë: 

1. Ovjerenu fotokopiju potvrde o registraciji u Centralnom registru Privrednog suda/Fotokopjen e vërtetuar të 

vërtetimit të regjistrimit në Regjistrin qendror të Gjykatës ekonomike  

2. Ovjerenju fotokopiju lične karte/Fotokopjen e vërtetuar të letërnjoftimit 

3. Upotrebna dozvola ili rješenje o privremenoj lokaciji za poslovni objekat i ugovor o zakupu, ako objekat nije 

      u svojini/Lejen e përdorimit ose aktvendimin për lokacionin e përkohshëm për objektin afarist dhe kontratën e 

qirasë, nëse objekti nuk është në pronësi 

4. Diploma najmanje srednje stručne spreme (IV stepen) ugostiteljsko-turističke za restorane/Diplomën e së paku 

shkollës së mesme profesionale (shkalla e IV) hoteliere – turistike për restorante 

5. Zapisnik o ispunjavanju propisanih minimalno-tehničkih uslova za ugostiteljsku djelatnost/Procesverbalin për 

plotësimin e kushteve minimale teknike për veprimtarinë hoteliere 

6. Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na nekretnine - soba 117/Vërtetimin për shlyerjen e tatimit në 

patundshmëri – zyra 117 

7. Ugovor o odvozu smeća/Kontratën për transportin e mbetjeve 

8. Dokaz o izvršenoj uplati za izlazak komisije od/Dëshminë e pagesës për daljen e Komisionit prej _______ €, 

ŽR/XhLl 530-825-6121-18-Opština Ulcinj/Komuna e Ulqinit 

9. Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse ŽR - 535-82567770-43-Opština Ulcinj, 

-do 50 m2-iznos od 25,00 €; -od 51 m2 do 100 m2-iznos od 35,00 €; -preko 100 m2-iznos od 45,00 € 

Dëshminë e pagesës së taksës administrative XhLl - 535-82567770-43 – Komuna e Ulqinit, deri në 50 m² / shuma 

prej 25,00 €, prej 51 – 100 m² - shuma prej 35,00 €, mbi 100 m² - shuma 45,00 € 

 

Ulcinj/Ulqin, më __________________god.        

        PODNOSILAC ZAHTJEVA/PARASHTRUESI I KËRKESËS, 

        ____________________________________ 

       Prezime, očevo ime i ime/Mbiemri, emri i babait dhe emri 

        ____________________________ 

         adresa 

        ____________________________ 

         Telefon,i 

        _____________________________ 

         JMB/NUA 
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