
 
 
 
 
 
 

           
Merr:                                               
Komuna e Çairit 
 
 

KËRKESË 
Për përpilim të planit urbanistik 

 
 
              Kërkuesi i përpilimit është: 
 
a) Nga______________________________________ 
me banim në rr. “_________________” nr. ______ në 
____________ me numër të letërnjoftimit_____ të 
dhënë nga MPB_______,  në vetinë e_____________. 
 
b) personi juridik, me seli në rr. “__________” nr.___ 
në ______, 
- Personi përgjegjës______________ në veti 
të_________________ me letërnjoftim 
nr.____________ dhe numër amë _______________. 
 
 
 
Kërkojmë që ta financojë përpilimin e planit urbanistik 
____________________ i cili është pjesë e 
bashkësisë urbane__________________________. 
Parcela ndërtimore është me dedikim ____________ 
e cila gjendet në rr.____________________ me 
numër  të parcelës kadastrale PK ______ në KK 
___________. 
 
Kontakt. Tel__________ 
 
Me kërkesën të dorëzohen këto dokumente: 

- Fletë pronësi (posedues)  
(kërkuesi e merr nga Enti shtetëror për punë 
gjeodezike – kadastër); 
-Kopje nga plani i kadastrës  
(kërkuesi e merr nga Enti shtetëror për punë 
gjeodezike – kadastër); 
- Ekstrakt nga plani urbanistik  
(i parcelës ndërtimore në të cilën kërkuesi është 
pronar të cilën e merr nga Komuna e Çairit);  

     -Fletëpagesë në vlerë prej 250 denar në llogari të 
kasafortës. 
 
 

До:                                    
Општина Чаир 
 
 

БАРАЊЕ  
za izrabotka na urbanisti~ki plan 

 
 
Baratel na izrabotkata e: 
 
a) Od ________________________________________ 
so stan na ul. "_____________________" broj ____ vo 
____________so li~na karta br. ________ i mati~en 
broj __________________izdadena od MVR ________, 
vo svojstvo na _______________________. 

 
b) pravno lice, so sediшte na ul. "____________" br. 
____ vo _______________,  
- Odgovorno lice ______________________ vo svojstvo 
na _____________________________ so li~na karta 
br.__________ i mati~en broј                                  _____. 

 
Барам да ja finansiram izrabotkata na 
urbanisti~kiot plan  
_________________________________________. 
Grade`nata parcela e so namena      ______________ 
 
koja se naoѓa na ulica _________________________ so 
 
broj na katastarska parcela KP ______ vo KO 
_________________. 

 
tel. za kontakt _________________   

Vo prilog kon baraweto da gi dostavite 
slednite dokumenti: 

- Imoten (posedoven) list 
(baratelot go dobiva od Dr`avniot zavod za 
geodetski raboti - katastar);  
- Kopija od katastarski plan 
(baratelot go dobiva od Dr`avniot zavod za 
geodetski raboti - katastar); 
- Izvod od urbanisti~ki plan  
( na grade`nata parcela na koja e 
baratelot e sopstvenik koj go dobiva od 
Opшtina Чаир);  
-Уплатница во вредност од 250 денари на трезорска 
сметка 

 
   
 Në Shkup / Во Скопје 
Më datë / На ден______________________________ 
 

                                                                                  Kërkues / Барател 
   

 _____________________                                            


