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Autorizim Per Automjete
Yeah, reviewing a ebook autorizim per automjete could ensue your near contacts listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, ability does not recommend that you have astonishing points.
Comprehending as capably as promise even more than supplementary will manage to pay for each success. adjacent to, the statement as skillfully as insight of this autorizim per automjete can be taken as with ease as picked to act.

Most of the ebooks are available in EPUB, MOBI, and PDF formats. They even come with word counts and reading time estimates, if you take that into consideration when choosing what to read.

Policia e Shtetit – Në kuadër të masave kufizuese për ...
Për të marrë një autorizim për lëvizjen me automjet në vend duhen targa, lloji i mjetit, emri i drejtuesit të mjetit, leja e qarkullimit, leja e drejtimit si dhe leja nga QKR. Në momentin që do të aplikoni për lëvizjen me automjet në vend, ja si do të veprohet: Pasi kalojnë të dhënat e automjetit […]
si behet nje Autorizim shembull - LinkedIn SlideShare
Autorizim-Per-Automjete 1/3 PDF Drive - Search and download PDF files for free. Autorizim Per Automjete [Book] Autorizim Per Automjete Getting the books Autorizim Per Automjete now is not type of inspiring means. You could not abandoned going with book gathering or library or borrowing from your links to get into them.
RREGULLORE PËR AUTORIZIMIN E PËRGJITHSHËM PËR OFRIMIN E ...
Do të lejohet qarkullimi në oraret 06.00 deri në orën 08.00 në mëngjes dhe 16.00 deri 17.00 mbasdite i mjeteve (furgonçina, furgonë, minibuisë, autobusë) që do bëjnë transportin e personelit dhe punonjësve të bizneseve prodhuese/industriale/ bujqësore, duke marrë masa individuale mbrojtëse sipas kërkesave të dërguara dhe
miratuara nga Policia e Shtetit, si dhe qarkullimi i ...
Autorizim Per Automjete - Reliefwatch
Mjet, në Ligjin për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor, nënkupton çdo mjet transporti i destinuar për të lëvizur nëpër rrugë, përveç karrocave lëvizëse pa motor për persona me aftësi të kufizuara dhe të mjeteve transportuese të fëmijëve.. Mjet special, nënkupton mjetin me veprim motorik ose mjet bashkangjitës i një qëllimi të
veçantë (transportimi i ngarkesave ...
Oraret e lejuara të lëvizjes, ja ku mund të bëni ...
Në përgjigje të pyetjeve të shumta të adresuara nga qytetarët në adresat zyrtare të Policisë së Shtetit, sqarojmë se: Vetëdeklarim Lejohen të qarkullojnë me automjete për të shkuar në punë duke plotësuar formularin e VETËDEKLARIMIT të gjithë punonjësit e administratës dhe biznesit në oraret 05:00 deri në orën 08:00 dhe për kthim
nga ora 12:00 deri në orën 13:00.
Leja për automjetin, si të aplikoni për të qarkulluar këto ...
Sqarim per autorizimet- ... forgonë dhe kamionë se nuk kanë nevojë për autorizim për levizje,pasi ato jana të përfshira në kategorine e mjeteve që lejohen të qarkullojnë pa autorizim. Theksojmë se në këto automjete do qarkullojnë vetëm drejtuesit e këtyre automjeteve dhe jo familjarë apo pasagjërë të tjerë. ...
Katër hapa të thjeshtë, ja si mund të aplikoni online për ...
Ligji i ri për automjete ka sjellë ndryshime edhe në disa norma për mjetet e regjistruara në shtetet e tjera. Kështu me këto ndryshime në norma, mjetet e regjistruara në vendin e huaj dhe më pronësi të shtetasve të huaj, mund të marrin pjesë në trafik në Kosovë, për një periudhë kohore jo më të gjatë se 3 muaj që nga data e hyrjes.
Bashkia Tiranë - Karburante
Aksioni i policisë në Sarandë/ Bllokohen 12 automjete, qarkullonin pa autorizim. 24/03/2020. Policia e Sarandës, e mbeshtetur edhe nga një Task Force e ardhur nga Vlora, ka ushtruar gjatë ditës së sotme kontrolle në disa pika në qytetin e Sarandës për mjetet të cilat qarkullonin pa autorizime përkatëse.
Çka duhet të dini për ligjin e ri për automjete - Gazeta ...
Edhe nëse lëviz në oraret e lejuara por s'ke autorizim, të hiqet patenta për 3 vjet dhe të merret mjeti . ... në të gjithë vendin kanë aplikuar në faqen online të policisë së shtetit për të marrë leje për lëvizjen me automjete në fashat e orareve që nuk lejohet qarkullimi.
Dogana e Kosovës
Autor: Skender Mustafi Letrat e autorizimit janë shumë të rëndësishme dhe kanë një vlerë të madhe për personat të cilat për një periudhë të caktuar ose për një çështje të caktuar nuk janë në gjendje personalisht të angazhohen. Shembull, marrja përsipër e postës gjatë kohës së pushimeve, autorizimi për rregullimin e dokumenteve të
ndryshme e autorizime të tjera ...
Edhe nëse lëviz në oraret e lejuara por s'ke autorizim, të ...
a) Autorizim i përgjithshëm – akt i natyrës së përgjithshme, që përbëhet nga korniza ligjore, e përcaktuar nga Ligji dhe rregullat e nxjerra nga Autoriteti, në zbatim të tij, me anë të të cilit një ofruesi të shërbimit postar i jepet e drejta për ofrimin e
Lëvizja e automjeteve, Policia e Shtetit sqaron ... - Tv Klan
Pas masave të marra për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, Policia e Shtetit ka njoftuar qytetarët se cilat do të jenë automjetet që do të lejohen të qarkullojnë. Policia shprehet se do lejohet qarkullimi i mjeteve rrugore private me numër të kufizuar njerëzish 4+1 në të gjithë vendin për tu kthyer në vendbanimet e tyre, […]
Në cilat orë lejohet lëvizja e automjeteve private sot ...
Autorizim për hyrje-dalje në stacionet e shitjes së karburanteve Pajisje me licencë për stacion shitje karburantesh, gazit të lëngshëm të naftës për automjete dhe vajra lubrifikantë Lista e dokumentave :
Aksioni i policisë në Sarandë/ Bllokohen 12 automjete ...
Prej më shumë se dy javësh, Shqipëria është përfshirë nga emergjenca e përhapjes së koronavirusit, Covid-19. Deri tani, janë të konfirmuar 123 persona të prekur dhe pesë të vdekur nga ky virus që ka gjunjëzuar thuajse të gjithë botën. Prej disa ditësh, Qeveria ka marrë disa masa shtrënguese për sa i përket lëvizjes së mjeteve […]
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Title Slide of si behet nje Autorizim shembull Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.
Krejt çka duhet të dini për ligjin e ri për automjete ...
Me qëllim kthimin e përgjigjeve në kohë të kërkesave të qytetareve, të cilët kanë nevojë të komunikojnë për probleme të ndyshme në nr 112/129 si dhe në numrat e dedikuar 0694122223 dhe 0694122224, sqarojmë pronarët dhe administratorët e subjekte që merren me shpërndaje të produkteve ushqimore, apo që ofrojnë shërbime të
cilat përdorën furgonçina, furgonë dhe ...
Policia: Ja cilat mjete do lejohet të lëvizin nesër deri ...
Ligji i ri për automjete që ka hyrë në fuqi nga muaji i kaluar ka sjellë shumë ndryshime në disa norma për regjistrimin e automjeteve. Aty përfshihen gjoba të majme në para. Kushte mbi pronësinë e automjetit e deri tek ndërrimi i targave. Madje, bëhet e ditur se qytetarët e Kosovës nuk do të mund […]
Formulari i ri vetëdeklarimit për lëvizje me makinë nga ...
DPSHTRR, fituese e çmimit "Shërbimi Publik më i mirë i vitit" në ICT Awards! Lexo Më Shumë; Analizë e flotës së mjeteve Green Lexo Më Shumë; Protokollet e operimit në transportin ajror, transportin rrugor dhe transportin detar Lexo Më Shumë; Aplikimet Online të Shërbimeve të DPSHTRR në e-Albania Janar - Qershor 2020 Lexo Më
Shumë ...
Automjetet - Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës
D.D. Mitrovica. Në Degën Doganore Mitrovicë (terminal), deklarohen për zhdoganim mallrat nga vet vozitësit (importuesit) e ndryshëm pasi që nuk ka ndonjë procedurë paraprake për arsye të mosfunksionimit të dy pikekalimeve kufitare me Serbinë në këtë pjesë te Kosovës.
Shembull i një letre autorizimi - Fjalaime!
autorizim per levizjen Video/ Serbët pushtojnë parlamentin, protestë kundër Vuçiç për masat kufizuese ndaj Covid-19 Tërmeti, gazetarja: Qeveria thotë se ka ndihmuar 220 mijë familje, por ne na rezultuan 170 mijë
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