
OPŠTINA ULCINJ/KOMUNA E ULQINIT     Za produženje privremenog rješenja 

                                                                          Për zgjatjen e aktvendimit të përkohshëm 

-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 pruţanje ugostiteljskih usluga smještaja u 

domaćinstvu 

LËNDA: Kërkesë për lëshimin e lejes për ofrimin e shërbimeve hoteliere të akomodimit në 

shtëpi 
 Zahtjevam da mi izdate rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga-usluga smještaja u domaćinstvu i to: 

 Kërkoj të më lëshoni aktvendimin për ofrimin e shërbimeve hoteliere – shërbimi i akomodimit në shtëpi: 

 
(soba za iznajmljivanje-kuće, apartmani i kampovi/dhoma për lëshim me qira-shtëpia, apartamenti, kampet) (sa ili bez doručka/me apo pa mëngjes) 

 

1. Ime i prezime/Emri e mbiemri ___________________________________________________________ 

 

2. JMBG/NUAQ: _______________________________ 

 

3. Mjesto i adresa objekta u kojem se pruža usluga/Vendi dhe adresa e objektit në të cilin ofrohet shërbimi 

____________________________________________ 

 

4. Vrsta ugostiteljske usluge/Lloji i shërbimit hotelier ____________________________________________ 

 

   5.Struktura smještajnih kapaciteta sa/Struktura e kapaciteteve akomoduese ___________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
(broj soba i broj ležaja/numri i dhomave dhe numri i shtretërve)  -    ukupan broj ležaja/numri në total i shtretërve 

 

1. Adresa izdavaoca/Adresa e qiradhënësit _____________________________________________________ 

 

7. Kategorija koja se traži/Kategoria që kërkohet ________________________________________________ 

Uz zahtjev podnosim dokaze/ Kërkesës i bashkangjes dëshmitë: 

 

1. Fotokopiju lične karte/Fotokopjen e letërnjoftimit 

2. Dosadašnje rješenje za rad-original/Aktvendimin e deritashëm -origjinal 

3. Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na nekretnine – soba 117 

              Vërtetimin për obligimet e shlyera të tatimit në patundshmëri – zyra 117 

4. ŢR  535-82567770-43 - za produženje rješenja 10,00 € - administrativna taksa - Opština Ulcinj / 

    XhLl 535-82567770-43 – për zgjatjen e aktvendimit 10,00 € - taksë administrative – Komuna e Ulqinit 

 

 

 

 
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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