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Republika e Maqedonisë
Komuna e Çashkës

TIPARET E SHËRBIMEVE
Sfera:AMBIENT JETËSORË
Data e shpalljes së sqarimit:13.05.2008
DHËNIA E LEJES- B EKOLOGJIKE INTEGRUESE
BAZA LIGJJORE
Ligji për vetëqeverisje lokale (Gazeta Zyrtare e RM nr.5/02)
Ligji për ambient jetësorë (Gazeta Zyrtare e RM nr.53/05, 81/05 dhe 24/07)
VENDI I DHËNIES SË DOKUMENTEVE TË NEVOJSHME:
Arkivi i Komunës Çashkë rruga ,,Ilindenska 8” Lagja Çashkë
Suzana Kostovska – Referent i pavarur për punë zyre dhe arkivi 043 241 400
KOHA PËR DHËNIEN E DOKUMENTEVE TË NEVOJSHME:
Çdo ditë pune prej ora 8:00 deri në ora 16
SEKTORI DHE PERSONI PËRGJEGJËS:
Sektori për mbikqzrje inspektimi-inspektoriat
Marjan Jovanovski-Këshilltar inspektor komunal dhe inspektor i autorizuar për
ambient jetësorë
tel. 076/426-831; 043 241 400
LISTA E DOKUMENTEVE TË NEVOJSHME:
- Kërkesë për marrje të lejes-B ekologjike integruese (formular i gatshëm) 3
kopje origjinale
- Propozim-Plan operativ (formular i gatshëm) 3 kopje origjinale
- Si dhe dokumenta tjerë në pajtim me llojin e instalimit-dorëzohen pasi të
vizitohet vendi i ngjarjes
KOMPENZIME
- Për dorëzim të Lejes-B ekologjike integruese (e cakton Këshilli i Komunës
së Çashkës, në procedurë)
- Për posedimin e Lejes-B ekologjike integruese (e cakton Këshilli i
Komunës së Çashkës, në procedurë)
Në xhirollogarinë vijuese:
Emri i marrësit: llogaria e kasafortës, buxheti i komunës Çashkë
nr. i xhiro-llogarisë 100000000063095
depozitues: Banka popullore
llogaria e paguar: 840-171-03182
shifra e të hyrave: 722315
programi: 00
Qëllimi i pagesës:taksa administrative
KOHA E NEVOJSHME PËR SHQYRTIM:
60 ditë nga dita e marrjes së kërkesës.
NUMRI I KOPJEVE TË DHËNA
1kopje për kërkuesin dhe 1 për në arkiv.
PROCEDURA PËR KUNDËRSHTIM
Nëse lënda nuk është zgjidhur në afatin e paraparë për shqyrtim ose
kërkuesi nuk është i kënaqur nga rezultati i vendimit për të fituar dmth. mosfitim
të Lejes-B për përputhje të planit operativ, mund ti dorëzojë ankesë nëpërmjet
komunës organit drejtues shtetërorë përgjegjës për çështje të ambientit jetësorë.
Për parashtrim të ankesës paguhet taksë administrative në vlerë prej 250
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