Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kreministrit
Ured Premijera
Office of the Primeminister
AGJENCIA E USHQIMIT DHE E VETERINARISË
AGENCIJA HRANE I VETERINARSTVO
FOOD AND VETERINARY AGENCY

Në bazë të Udhëzimit Administrativ MA Nr.01/2006 përpilon:

FLETËAPLIKACION PËR LICENCIMIN E THERRTOREVE DHE FABRIKAVE PËR
PËRPUNIM TË MISHIT

Numri i Aplikimit:

AUV-

Emri dhe mbiemri i Pronarit : __________________________________________
Emri i therrtores
ose Fabrikës së
përpunimit të mishit ____________________________________________________
Vendi dhe Komuna : ___________________________________________________
Adresa :______________________________________________________________
Numri i telefonit/ Faks-it:________________________________________________
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Adresa e e-mail-it _____________________________________________________

Komentet nga personi zyrtarë
1.) A e posedon dokumentin mbi regjistrimin
e subjektit afarist:
Po

Jo

2) A e posedon dokumentin se është banorë
i Kosovës
Po

Jo

3.) A e posedon çertifikaten mbi tatimin e kryer
Po

Jo

4) A e posedon pëlqimin e lokacionit për aktivitetin,
nga organi përgjegjës komunal:
Po

Jo

5) A e posedon mjete transportuese për distribuimin
e prodhimeve finale:

Po

Jo

6) A ka të punësuar punëtorë profesional:

Po

Jo
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7) A posedon laborator për kontrollë të kualitetit:

Po

Jo

9) A posedon hapësirë të veqant për ruajtjen e
substancave toksike:
Po

Jo

10) A posedon hapësirë të veqant për ruatjen e
materialit paketues:
Po

Jo

11) A posedon specifikacion teknik për mjete dhe
pajisje të punës:

Po

Jo

12) A mbahen evidencë mbi procesin e prodhimit:

Po

Jo
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Vërejte:
Aplikuesi, duhet që këtj aplikacioni t’ia bashkangjesë dokumentacionin përcjellës :
Fletëregjistrimin e subjektit afarist me aktivitetin përkatës .
Pëlqim nga Komuna përkatëse për aktivitetin .
Planin skematik të objektit dhe vendosjes së pajisjeve në objekt(blue print)
Dijagramin rrjedhës të prodhimit(flowdiagram, flowchart).
Listën e fermerëve të lëndës se parë (emri, mbiemri, lokacioni dhe nr i tel.) ose
një kontratë bashkepunimi me furizuesit e lëndës së pare.

Nënshkrimi i Aplikuesit:

____________________

Vula e Subjektit :

_______________________
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