
LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON DREJTORIA E 

INSPEKTORATIT NË KOMUNËN E KLINËS 

 

Drejtoria e Inspektoratit është organ i administratës, fushë-veprimtaria e së cilës është 

përcjellja, monitorimi dhe marrja e masave, përmes vendimeve dhe konkluzioneve  

administrative në funksion të mbikëqyrjes inspektuese të fushave të rregulluara  me ligje, 

akte nënligjore, vendime dhe urdhëresa  në fuqi. 

 

Inspektimi në lëmin e Tregut   

 

-Inspektime në subjekte afariste me qëllim të verifikimit të Certifikatës se Biznesit; 

 

-Inspektime në subjekte afariste me qëllim të nxjerrjës së aktvendimit të DPI-se për 

plotësim te kushteve H.T.S; 

 

-Inspektimi në lokalet afariste, mjetet transportuese dhe produktet, kontrollimi i 

dokumentacionit përcjellës,  

 

-informatat mbi furnizuesin e tyre, dokumentet përcjellëse të produkteve etj; 

 

-Inspektimi e subjekteve afariste të cilët mirën me qarkullimin e produkteve nga 

metalet e çmuara (verifikimin e mjeteve matëse ligjore në qarkullim publik etj.); 

 

-Inspektime me qëllim mbrojtjën e të drejtave të autorit dhe pronësisë industriale në 

treg; 

 

-Inspektime te tjera ne bazë te ankesave të qytetarëve; 

 

-Punë të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret ne fuqi, me urdhërin e drejtorit të cilit 

i është edhe përgjegjës. 

 

 

Inspektimet në lëmin e Ndërtimitarisë   

-Inspektimin e dokumentacionit teknik (projektet e ndërtimit, lejet e ndërtimit, inspektimi 

i lejeve të përdorimit të objekteve); 

-Përpilon procese ne terren, aktvendime, konkluza lidhur me punët përkatëse; 

- Inspektimin e kushteve dhe masave të sigurisë, që kanë të bëjnë me sigurimin e objektit 

dhe objekteve për rreth, si dhe masat për sigurinë e komunikacionit për rreth këtyre 

objekteve 



- Marrjen e vendimeve për ndërprerjen (pezullimin) e punimeve, deri në evitimin e 

parregullësive tekniko- procedurale, 

- Inspektimin e ndërtimeve, instalimeve, renovimeve, zgjerimeve, ndryshimeve, 

shndërrimeve, si dhe inspektimin e rrënimit të çfarëdo ndërtese apo strukture; 

-Inspektime të tjera në bazë të ankesave të qytetarëve; 

 

-Punë të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi, me urdhërin e drejtorit të cilit 

i është edhe përgjegjës. 

 

 Inspkektimet në lëmin e Shërbimeve Publike 

- Inspektime më qëllim të mbrojtjës së sipërfaqeve publike nga dëmtimet, kyçje ilegale, 

dëmtimin e rrugëve dhe veprimet tjera ilegale; 

 

- Inspektimin dhe largimin e pengesave tjera (panove, reklamave të ndryshme, terrsave 

etj.), nga sipërfaqet publike të cilët nuk janë të pajisur me pëlqim nga organet 

kompetente; 

 

-Inspektimin dhe largimin e shitësve ambulantë dhe pengesave tjera; 

- Të mbikëqyrë mirëmbajtjen e rrugëve, trotuareve, shesheve, parqeve, varrezave, tregut 

të gjelbër, terreneve sportive dhe sipërfaqeve tjera publike, mbikëqyrin hedhjen e 

mbeturinave jashtë vendeve të caktuara, mbikëqyrin zbrazjen pa leje të materialeve (rërës, 

dheut, materialit tjetër ndërtimor etj.) që pengojnë qarkullimin e lirë të qytetarëve; 

-Inspektime te tjera në bazë të ankesave te qytetareve; 

 

-Punë të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret ne fuqi, me urdhërin e drejtorit të cilit 

i është edhe përgjegjës. 

 

Inspektimi në lëmin e Komunikacionit dhe Trafikut  

-Inspektori i Trafikut  kontrollon dokumentacionin e shoferëve, automjeteve, 

transportimin e mallrave dhe kushtet e transportit, licencat për transportin e udhëtareve 

(taxi); 

-Kontrollon vend-ndalimet e autobusëve, nisjen e rregullt dhe kushtet e tjera të parapara 

me ligj dhe rregullore mbi transportin e mallrave dhe shërbimeve; 

-Bashkëpunon më policinë dhe inspektoret e tjerë në kryerjen e punëve te trafikut; 

-Kryen edhe punë të tjera nga lëmin e trafikut me urdhërin e drejtorit dhe organeve tjera 

kompetentë, ndërsa për punën e vet i përgjigjet Drejtorit. 

 



Inspektimi në lëmin e Buqësisë dhe Ambientit 

-Inspektime të eksploatuesit e resurseve natyrore për mbrojtjen e biodiversitetit, 

ekosistemeve dhe zonave që janë nen mbrojtje dhe ne vendet të caktuara që kanë ndikim 

në mjedis; 

 

- Kontrollon  eksplatimin e rërës ,gurit dhe zhavorrit; 

 

- Bën kontrollimin e barnatoreve bujqësore dhe për te njëjtat lëshon aktvendime për 

plotësimin e kushteve teknike; 

 

-Inspektime të vazhdueshme ne subjekte afariste dhe vende të caktuara të cilat janë burim 

i zhurmës dhe marrjen e masave adekuate ligjore për parandalimin e tyre; 

 

- Inspektime te tjera në bazë të ankesave të qytetarëve; 

 

- Punë të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi me urdhërin e Drejtorit të cilit 

i është edhe përgjegjës. 

 

 Inspektimi në lëmin Financiare-Lejëve të punës dhe Regjistrimit të Bizneseve 

- Inspekton të gjithë obliguesit tatimor brenda territorit të Klinës; 

-Inspekton të gjitha bizneset për kontabilitet dhe tatim në shitje; 

- Mbledh të hyrat nga tatimet dhe parashikon përdorimin e tyre; 

- Ngritë procedurën për kundërvajtje tatimore dhe merr masa dënuese kundër të gjithë 

obliguesve që nuk e respektojnë procedurën ligjore; 

- Inspektime te tjera ne bazë të ankesave të qytetarëve; 

 

-Punë të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret ne fuqi me urdhërin e drejtorit të cilit 

i është edhe përgjegjës. 

 

 

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 drejtorinë e inspektoratit dhe se 

cili zyrtar e lëshon dokumentin të cilin ata janë të interesuar që të aplikojnë për të marrë. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


