
LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON DREJTORIA E 

SHËRBIMEVE PUBLIKE NË KOMUNËN  E KLINËS 

 

Lista e hollësishme e shërbimeve që ofron Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Klinës për 

qytetarët si: autorizime, certifikata, vërtetime apo shërbime publike të tjera, ku përfshihen edhe: 

1. Procedurat dhe kushtet e përfitimit të tyre, 

2. Dokumentacioni i nevojshëm dhe kostoja për realizimin e shërbimit, 

3. Formulari i aplikimit për çdo shërbim dhe udhëzuesi i plotësimit të tij, 

4. Afati kohor për të marrë përgjigje për shërbimin e kërkuar, 

5. Afati dhe organi, ku bëhet ankimi, në rast refuzimi të përgjigjes, apo të mos ofrimit të shërbimit në 

afatin e detyrueshëm ligjor. 

Kjo lisë është përgatitur duke u bazuar në shkresën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi (AIP), 

pikës 8 nënpikës f (lista e hollësishme e shërbimeve që ofron institucioni publik si: licenca, leje, 

autorizime, certifikata, vërtetime apo shërbime publike tjera të Udhëzuesit për Përmbajtjen e Faqeve 

të Internetit të Institucioneve Publike të përgatitur nga AIP-i. 

Qëllimi: 

Me përgatitjen dhe publikimin e kësaj liste, në uebfaqen zyrtare të komunës, qytetarët dhe OJQ-të 

mund t’i shohin shërbimet që mund t1i marrin në D.SH.P.E dhe se cili zyrtar e lëshon dokumentin të 

cilin ata janë të interesuar që të aplikojnë për të marrë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista e hollësishme e shërbimeve që ofrohen dhe dokumenteve që lëshohen nga Drejtoria e 

Arsimit në Komunën e Klinës. 

Kjo lisë është përgatitur duke u bazuar në shkresën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi (AIP), 

pikës 8 nënpikës f (lista e hollësishme e shërbimeve që ofron institucioni publik si: licenca, leje, 

autorizime, certifikata, vërtetime apo shërbime publike tjera të Udhëzuesit për Përmbajtjen e Faqeve 

të Internetit të Institucioneve Publike të përgatitur nga AIP-i. 

 

NR Zyrtari/ja 

që e lëshon 

dokumentin- 

Pozita e 

punës 

Emri i 

dokumentit 

Procedurat dhe 

kushtet e 

përfitimit të 

dokumentit 

Pagesa Koha e 

pritjes 

Afati dhe organi, 

ku bëhet ankimi, 

në rast refuzimi 

të përgjigjes, apo 

të mos ofrimit të 

shërbimit në 

afatin e 

detyrueshëm 

ligjor 

1 Drejtori 

D.SH.P.E 

z, Qendrim 

Millaku 

Kontrata pune 

për punëtorët 

e drejtorisë së 

shërbimeve 

publike 

emergjente 

Pas vendimit të 

komisionit  për 

rekrutim të 

punonjësve të 

rinj. 

Pa 

pagesë 

Brenda 5 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

2 

 

Drejtori 

D.SH.P.E 

z, Qendrim 

Millaku 

Vendime për 

pushime 

mjekësore për 

punëtorët e 

drejtorisë së 

shërbimeve 

publike 

emergjente 

Pas paraqitjes së 

kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 2 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

3 Drejtori 

D.SH.P.E 

z, Qendrim 

Millaku 

Vendime për 

pushime të 

lehonisë për 

punëtoret e 

drejtorisë së 

shërbimeve 

publike 

emergjente 

Pas paraqitjes së 

kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 2 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

4 Drejtori 

D.SH.P.E 

z, Qendrim 

Millaku 

Vendime për 

pushime pa 

pagesë për 

punëtorët e 

DSH.P.E 

 

Pas paraqitjes së 

kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 2 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 



5 Drejtori 

D.SH.P.E 

z, Qendrim 

Millaku 

Pëlqime Pas paraqitjes së 

kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 3 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

7 Drejtori 

D.SH.P.E 

z, Qendrim 

Millaku 

Përgjigje Pas paraqitjes së 

kërkesës/ankesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 3 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

8 Drejtori 

D.SH.P.E 

z, Qendrim 

Millaku 

Rekomandime Pas paraqitjes së 

kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 5 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

9 Drejtori 

D.SH.P.E 

z, Qendrim 

Millaku 

Krijim të 

vendimeve 

për komisione 

Për kërkesat e 

palëve. 

Pa 

pagesë 

Brenda 

dite 

Komisioni i 

ankesave 

 

 

 

 

10 Shëndrit 

Gashi, 

Zyrtar për 

emergjenca 1 

Krijim të 

raporteve të 

zjarrit për të 

dëmtuarit. 

Pas kërkesës së 

Policisë ose të 

kërkesës të 

dëmtuarit. 

Pa 

pagesë 

Brenda 3-

5 dite 

* 

11 Shëndrit 

Gashi, 

Zyrtar për 

emergjenca 1 

Krijim të 

raporteve të 

fatkeqësive 

natyrore për të 

dëmtuarit. 

Pas kërkesës së 

Policisë ose të 

kërkesës të 

dëmtuarit.. 

Pa 

pagesë 

Brenda 3-

5 dite 

* 

12 Shëndrit 

Gashi, 

Zyrtar për 

emergjenca 1 

Ndërmerr 

masa për 

parandalimin 

dhe 

zvogëlimin e 

pasojave nga 

zjarret, 

fatkeqësitë 

natyrore dhe 

fatkeqësitë e 

tjera. 

Sipas kërkesave 

se personave 

administrativ të 

banesave 

kolektive.  

Pa 

pagesë 

Brenda 2 

javë 

* 

 

13 Shëndrit 

Gashi, 

Zyrtar për 

emergjenca 1 

Bashkëpunon 

me Policinë e 

Kosovës, 

shërbimet 

tjera të 

nevojshme në 

rastet 

fatkeqësitë 

natyrore dhe 

Sipas kërkesave Pa 

pagesë 

Brenda 2 

jave 

* 

 



fatkeqësitë e 

tjera 

14 Shëndrit 

Gashi, 

Zyrtar për 

emergjenca 1 

Pranimin e 

kërkesave dhe 

ankesave të 

ndryshme  

Me rastin e 

paraqitjes se 

qytetarëve 

Pa 

pagesë 

Brenda 1 

ditë 

* 

 

15 Shëndrit 

Gashi, 

Zyrtar për 

emergjenca 1 

Protokolim në 

arkiv të 

kërkesave dhe 

ankesave të 

ndryshme të 

qytetarëve 

Me rastin e 

paraqitjes se 

qytetarëve 

Pa 

pagesë 

Brenda 1 

ditë 

* 

 

16 Shëndrit 

Gashi, 

Zyrtar për 

emergjenca 1 

Aprovimin, 

refuzimin e 

kërkesave të 

qytetarëve në 

platformën 

INTRANET 

Pas parashtrimit 

Te kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 1 

ditë 

* 

 

17 Haki 

Bajraktari, 

Zyrtar për 

emergjenca 

Pranimin e 

kërkesave dhe 

ankesave të 

ndryshme 

Me rastin e 

paraqitjes se 

qytetarëve 

Pa 

pagese 

Brenda 1 

ditë 

* 

 

 

 

 

 

18 Haki 

Bajraktari, 

Zyrtar për 

emergjenca 

Protokolim në 

arkivë të 

kërkesave dhe 

ankesave të 

ndryshme 

Me rastin e 

paraqitjes se 

qytetarëve 

Pa 

pagese 

Brenda 1 

ditë 

 

 

* 

 

 

19 

 

 

Haki 

Bajraktari, 

Zyrtar për 

emergjenca 

Ndërmerr 

masa për 

parandalimin 

dhe 

zvogëlimin e 

pasojave nga 

zjarret, 

fatkeqësitë 

natyrore dhe 

fatkeqësitë e 

tjera. 

Sipas kërkesave 

se personave 

administrativ të 

banesave 

kolektive. 

Pa 

pagesë 

Brenda 2 

jave 

 

 

 

* 

 

20 Elmi 

Zenunaj, 

Shef i 

NJ.P.Z.SH 

Harton 

vërtetim mbi 

zjarrin e 

ndodhur 

Sipas kërkesave 

se personave të 

dëmtuar. 

Pa 

pagesë 

Brenda 2 

ditë 

* 

 


