
Republikae Kosovës 

Republika Kosova–Republic ofKosova 

Komuna/ Opština / Municipality 

Mitrovica e Jugut 

SHTOJCA 8. Mostër – Njoftimi për taksat dhe tarifat 
 

 

  

 

 

 

 

 
Njoftimi për taksat dhe tarifat 

 
Emri i Aplikuesit: ____________________________________ 
 
Parcela Kadastrale: __________________________________ 
 
Kategoria e ndërtimit pa leje: 
 
kategoria I dhe shtëpitë e kategorisë II                kategoria II (përveç shtëpive) 
 
Vërejtje: Kategorizimi i ndërtimeve të papërfunduara pa leje bëhet në bazë të sipërfaqes dhe veçorive tjera ekzistuese dhe 
atyre të planifikuara për përfundimin e ndërtimit 
 
 
I nderuar Aplikues, 
 
Njoftimin për kompletimin e aplikacionit tuaj për  
 
   Certifikatë të legalizimit  Leje të legalizimit për përfundim të ndërtimit 
 
 
E keni pranuar sot më  __________________, 20___. Numri i kërkesës tuaj është _____________. 
 
Ju duhet të paguani taksat dhe/ose tarifat e mëposhtme si dhe të dorëzoni dëshminë e kryerjes së pagesës:  
 Për kategorinë I dhe shtëpitë e kategorisë II, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh data e pranimit e cekur më 

lartë  
 Për kategorinë II (përveç shtëpive), brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e pranimit e cekur më lartë. 

 
(këtij njoftimi i bashkëngjitet edhe fletëpagesa për vlerën e llogaritur në vijim) 

 
 

Taksat për certifikatë legalizimi për ndërtimet e përfunduara apo substancialisht të 
përfunduara  
 

Përplotësim në zyrë (nga Komuna) 

Numri i 
Referencës: 

 

Data epranimit:  

Taksa administrative për lëshimin e certifikatës së legalizimit 

Sipërfaqja e objektit _______ m2   x  taksa për metër katror €_______ = 

(kategoria I dhe shtëpitë e kategorisë II  –   taksa për metër katror është 1.00 €) 

(kategoria II (përveç shtëpive) –   taksa për metër katror është 2.00 €) 

     € 

GJITHSEJ      € 



 
Taksat dhe tarifat për leje legalizimi për përfundimin e ndërtimeve të papërfunduara  
 

 
 
 
 
Pranuar nga:  ________________ 
 
Komuna e Mitrovices së Jugut 

 

Taksa administrative për pjesën ekzistuese të papërfunduar pa leje 

Sipërfaqja e objektit _______ m2   x  taksa për metër katror €_______ = 

(kategoria I dhe shtëpitë e kategorisë II  –   taksa për metër katror është 1.00 €) 

(kategoria II (përveç shtëpive) –   taksa për metër katror është 2.00 €) 

     € 

Taksa administrative për sipërfaqen e projektuar shtesë për përfundimin 
e ndërtimit pa leje (nëse aplikohet) 

Sipërfaqja e projektuar _______ m2   x  taksa për metër katror €_______ = 

(sipas taksës për leje ndërtimi)  

     € 

Tarifa infrastrukturore për rritjen e densitetit  për sipërfaqen e 
projektuar shtesë për përfundimin e ndërtimit pa leje (nëse aplikohet) 

Sipërfaqja e njësive të reja banuese_______/50m2  x tarifa për kokë banori   
€______  = 

     € 

GJITHSEJ      € 


