
LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QË OFRON DREJTORIA E 

ARSIMIT NË KOMUNËN  E KLINËS 

 

Lista e hollësishme e shërbimeve që ofron Drejtoria e Arsimit 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 DKA 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. 
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3 Dr. Sc. 

Qemajl 

Sejdija- 
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DKA-së 
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pushime të 

lehonisë për 

punëtoret e 

arsimit 
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së kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 2 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

4 Dr. Sc. 

Qemajl 

Sejdija- 

Drejtor i 

DKA-së 

Pëlqime për 

praktikë 

profesionale 

për studentët 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 2 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

5 Dr. Sc. 

Qemajl 

Sejdija- 

Drejtor i 

DKA-së 

Vendime për 

pushime pa 

pagesë për 

punëtorët e 

arsimit 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 2 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 



6 Dr. Sc. 

Qemajl 

Sejdija- 

Drejtor i 

DKA-së 

Vendime për 

pensionim të 

punëtorëve të 

arsimit 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 2 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

7 Dr. Sc. 

Qemajl 

Sejdija- 

Drejtor i 

DKA -së 

Vendime për 

transfere të 

punëtorëve të 

arsimit, prej 

një shkolle në 

shkollën 

tjetër. 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 15 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

8 Dr. Sc. 

Qemajl 

Sejdija- 

Drejtor i 

DKA –së 

Vendime për 

ndërprerjen e 

marrëdhënies 

së punës me 

vetë dëshirë 

për punëtor të 

arsimit 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 15 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

9 Dr. Sc.  

Qemajl 

Sejdija- 

Drejtor i 

DKA –së 

Vendime për 

plotësim të 

normës 

mësimore për 

punëtorë të 

arsimit 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 15 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

10 Dr. Sc.  

Qemajl 

Sejdija- 

Drejtor i 

DKA –së 

Vendim për 

hapjen e 

konkurseve 

për plotësim 

të vendeve të 

lira të punës 

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 15 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

11 Dr. Sc.  

Qemajl 

Sejdija- 

Drejtor i 

DKA –së 

Vendim për 

formimin e 

komisionit 

për rekrutim 

të punonjësve 

të rinj   

Pas hapjes së 

procedurave të 

konkursit 

Pa 

pagesë 

Brenda 3 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

12 Dr. Sc. 

Qemajl 

Sejdija- 

Drejtor i 

DKA –së 

Pëlqime Pas paraqitjes 

së kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 3 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

13 Dr. Sc. 

Qemajl 

Sejdija- 

Drejtor i 

DKA –së 

Përgjigje Pas paraqitjes 

së 

kërkesës/ankesë

s 

Pa 

pagesë 

Brenda 3 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 

14 Dr. Sc. 

Qemajl 

Sejdija- 

Rekomandim

e  

Pas paraqitjes 

së kërkesës 

Pa 

pagesë 

Brenda 5 

ditësh 

Komisioni i 

ankesave 



Drejtor i 
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15 z. Elbarim 

Morina – 

Zyrtar ligjor 

në DKA 

Pranimi i 
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dite 
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ankesave 

 

 

 

 

16 z. Elbarim 

Morina – 

Zyrtar ligjor 

në DKA 

Zhvillimi i 

procedurave 

te konkurseve 

Pas paraqitjes 

se kërkesës se 

shkollës  

Pa 

pagesë 

Brenda 3 

dite 

Komisionit 

te ankesave  

17 z. Elbarim 

Morina – 

Zyrtar ligjor 

në DKA 

Përgatitjet e 

përgjigjeve 

me shkrim 

lidhur me 

shkresat e 

palëve 

Pas paraqitjes 

se shkresës  

Pa 

pagesë 

Brenda 8 

ditëve 

Komisioni i 

ankesave  

18 z. Elbarim 

Morina – 

Zyrtar ligjor 

në DKA 

Përgatitja e 

kontratave  

Pas afatit të 

kalimit te 

ankesave  

Pa 

pagesë 

Brenda 3 

ditëve 

Komisioni i 

ankesave 

 

19 z. Elbarim 

Morina – 

Zyrtar ligjor 

në DKA 

Përgatitja e 

vendimeve 

Pas afatit të 

kalimit te 

ankesave  

Pa 

pagesë 

Brenda 3 

ditëve 

Komisioni i 

ankesave 

 

20 z. Elbarim 

Morina – 

Zyrtar ligjor 

në DKA 

Përgjigje ne 

ankesat e  

Palëve  

Pas afatit të 

kalimit te 

ankesave  

Pa 

pagesë 

Brenda 5 

ditëve 

Komisioni i 

ankesave 

 

21 z. Elbarim 

Morina – 

Zyrtar ligjor 

në DKA 

Interpretimi 

ligjor  

Me rastin e 

paraqitjes se 

shkresës  

Pa 

pagesë 

Brenda 7 

ditëve 

Komisioni i 

ankesave 

 

23 z. Elbarim 

Morina – 

Zyrtar ligjor 

në DKA 

Nxjerrja e 

vendimeve  

lirimi nga 

pagesa e 

fëmijëve ne 

qerdhe  

Pas parashtrimit  

Te kërkesës   

Pa 

pagesë 

Brenda 8 

ditëve 

Komisioni i 

ankesave 

 

24 Astrit 

Muhaxheri, 

zyrtar i lartë 

për arsim 

Pranimi i 

kërkesave 

nga palët per 

qasje ne 

Pas paraqitjes 

se kërkesës nga 

palet 

Pa 

pagese 

Brenda 3 

dite pas 

publikimit 

te 

Komisioni i 

ankesave 
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25 Astrit 

Muhaxheri, 

zyrtar i lartë 

për arsim 
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Behramaj, 

zyrtare 
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Pranim i 

kërkesave 
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Organizatat 

Buxhetore 

për barazim 

të pagesave 

Pas paraqitjes 
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Pa 

pagesë 

Brenda 5 
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