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Hyrje
Procedurat administrative kanë një rëndësi parësore në sigurimin e ushtrimit në mënyrë
efektive të funksioneve publike, në ofrimin e shërbimit ndaj qytetarëve dhe përmbushjes së
interesave të ligjshëm të tyre. Një procedurë formale administrative garanton për individët
transparencë dhe publicitet të një procesi “burokratik” vendimmarrjeje. Nga njera ane
procedura ka rëndësi parësore në mbrojtjen e të drejtave, drejtësisë dhe barazisë së
individëve dhe respektimi i saj shërben pa dyshim si një mbrojtje ligjore. Nga ana tjeter,
rregullimi ligjor i procedurave administrative siguron qartësi në mënyrën se si ato zhvillohen
duke u garantuar kështu kujtdo që merr shërbimet nga organet publike që zhvillimi i këtyre
procedurave nuk është abuziv.
Në ofrimin e shërbimeve administrative vendore organi vendimarrës është Këshilli Bashkiak
i cili në bashkëpunim me organin ekzekutiv (Kryetarin e Bashkisë) miraton strukturën
organizative të funksionimit të bashkisë e cila përcakton organizimin e brendshëm të
bashkisë në mënyrë hierarkike.
Në mbështetje të kësaj strukture propozohet miratimi nga kryetari i bashkisë i Manualit
Administrativ të mëposhtëm. Ky manual identifikon hapat e brendshëm procedurale të
shërbimeve administrative të përzgjedhura për të qënë pjesë e ofrimit të shërbimeve me
anë të sistemit One Stop Shop.
Garantimi i paanshmërisë së administratës publike është ndër rregullat parësore për
parandalimin e abuzimit me ushtrimin e pushtetit nga punonjësit e administratës.
Për të siguruar sa më sipër si dhe për parandalimin e konfliktit të interesave në çdo proces
administrativ duhet përgjigjur një sërë pyetjesh të tilla si: Cilat janë detyrat dhe
kompetencat konkrete e të detajuara të zyrtarit në fjalë? Cila është sfera (hapësira, fusha) e
ndikimit të një kërkese?
Pyetje të cilat rregullohen me miratimin e manualit të procedurave administrative të cdo
bashkie, i cili do të rregullojë gjithashtu edhe çdo organ brenda bashkisë në mënyrë që secili
prej tyre të veprojë brenda fushës së kompetencave të tij. Kështu të gjitha segmentet e
administrates së bashkisë formojnë një rrjet të përbashkët, i cili është administrata e
bashkisë.
Ky manual përfshin informacion të strukturuar për çdo shërbim duke përmbledhur
strukturat përgjegjëse, të gjitha hapat dhe procedurat e nevojshme nga kërkesa për një
shërbim/aplikimi deri në kthimin e përgjigjes.
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Karakteristikat kryesore të sistemit OSSh
1. Sistemi OSSh shërben edhe si nje bazë e madhe të dhenash, ku arkivohen te gjitha
dokumentat e ngarkuara per cdo aplikim të regjistruar në sistem.
2. Sistemi OSSh mundëson qarkullimin elektronik të dokumentit dhe firmosjen dixhitale
të tij duke përmirësuar efikasitetin e ofrimit të shëbimit dhe duke lehtësuar punën e
administratëS.
3. Sistemi OSSh është fleksibël dhe i thjeshtë në përdorim. Gjithashtu ofron mundësinë
për të bërë azhornime në periudha të ndryshmë në varësi të nevojave të bashkisë.
4. Sistemi OSSh ofron rritje të transparencës në shërbimet ndaj qytetarëve dhe
bizneseve në dy forma:
a. Transparencë për stafin, duke respektuar parimin e hierarkisë gjatë ushtrimit
të kompetencave të secilit punonjës. Shembull: Kryetari i bashkisë ka
mundësinë të shikojë cdo aplikim në sistem, ndërsa drejtorët mund të
shikojnë vetëm aplikimet që procesohen nga punonjësit në varësi të tyre
sipas strukturës organizative.
b. Transparencë për aplikuesit, të cilët do të kenë mundësinë të marrin
informacion në kohë reale për statusin e aplikimit të tyre përmes integrimit
të sistemit One Stop Shop me faqen e internetit të NJQV-së.
5. Sistemi OSSh integrohet dhe merr të dhëna në kohë reale nga Sistemi i Gjendjes
Civile dhe Sistemi I Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).
6. Sistemi One Stop Shop ofron raporte statistikore / analitike të cilat mund të
eksportohen në pdf, word, excel, csv etj. Ky system mund të gjenerojë raporte të
ndryshme për çdo proces të NJQV-ve në nivel lokal dhe kombëtar. Mbajtja e
statistikave të sakta do të ndihmojë që NJQV-të të adresojë politikat e tyre dhe
planifikojë më mirë masat parandaluese për të përmirësuar jetën e qytetarëve.
7. Sistemi OSSh mundëson përmirësimin e performancës së stafit duke vendosur afate
ligjore për çdo rol të përfshirë në procesin e ofrimit të shërbimeve. Sistemi
identifikon me ngjyra të ndryshme aplikimet që janë drejt përfundimit të afatit apo
që kanë kaluar afatin përfundimtar duke stimuluar kthimin e përgjigjes.
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Risitë e Sistemit One Stop Shop
Problemet

Zgjidhjet (Risite)

1. Koha e gjatë e marrjes së shërbimit,
2. Distance e largët e udhëtimit nga
njësitë administrative në bashki për
marrjen e shërbimit,
3. Për marrjen e shërbimit qytetarët
drejtoheshin në zyra të ndryshme
brënda bashkisë.

1. Nëpërmjet OSSh është shkurtuar
koha e ofrimit dhe marrjes së
shërbimit duke bërë të mundur
rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së
shërbimit.
2. Ështës shkurtuar distanca e marrjes
së shërbimit duke ofruar dhe afruar
shërbimin pranë qytetarit (në cdo
njësi administrative).
3. Është mundësuar ofrimi I shërbimit
(bërja e kërkesës dhe marrja e
përgjigjes) për qytetarët dhe
bizneset në një zyrë të vetme.
OSSh mundëson lehtësimin e procedurave
administrative duke ri-inxhinieruar procesin
e ofrimit të shërbimit duke thjeshtëzuar
procesin në hyrje të aplikimit dhe duke e
dërguar direkt tek Sektori përgjegjës në
bashki dhe duke i lënë mundësinë
strukturave të tjera (Drejtori, Kryetar) të
shikojnë aplikimin dhe të bëjnë komentet
përkatës.
Me implementimin e Sistemit OSSh cdo
kërkesë në bashki do të regjistrohet duke
prodhuar të dhëna të sakta dhe statistika
për fluksin e qytetarëve. Register the
application of citizens in the system
Sistemi OSSh do të gjenerojë një sërë
raportesh për të ndihmuar bashkinë të
marrë informacion të detajuar dhe të
hartojë studime dhe analiza të ndryshme
bazuar në treguesit e raporteve.
OSSh ndihmon qytetarët të kontrollojnë
statusin e aplikimeve të tyre përmes faqes
zyrtare të bashkisë.

Procedura e ofrimit të shërbimit kalon në
disa hallka duke rritur burokracinë.

Nuk ka statistika të sakta të fluksit të
sherbimeve dhe qytetarëve

Nuk ka raporte apo të dhena të cilat mund
të ndhmojnë në adresimin e politikave apo
prioriteteve të bashkisë

Qytetarët kanë nevojë të informohen në
lidhje me kerkesën e tyre, duke u paraqitur
disa herë në bashki.
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Detyrat kryesore për secilin rol në sistem
Kryetari i Bashkisë ka rol monitorues për cdo veprim në sistem dhe mund të shikojë punën
e cdo përdoruesi të sistemit. Kryetari ka të drejtë të bëjë komente dhe ka të drejtë të
gjenerojë të gjitha llojet e raporteve.
Nënkryetari gjithashtu ka rol monitorues për strukturat, të cilat janë nën përgjegjësinë e tij
sipas strukturës organizative të Bashkisë. Gjithashtu, ka të drejtën e bërjes së komenteve.
Drejtoritë Zbatuese kanë të drejtë të shikojnë cdo kërkesë që i përket atyre dhe kanë të
drejtë të monitorojnë punën e strukturave nën varësinë e tyre sipas strukturës organizative.
Kontrollojnë dhe ndjekin punën (cdo praktikë që vjen dhe cdo dokument përgjigje që
prodhohet nga specialistët) e të gjithë sektorëve, zyrave dhe punonjësve që kanë nën varësi.
Gjithashtu, kanë të drejtën e bërjes së komenteve për praktikat që i përkasin kompetencave
të tyre.
Përgjegjësi i Sektorit mund të monitorojë vetëm punën e specialistëve që i përkasin sektori
që ka në varësi. Përgjegjësi i sektorit është përgjegjës për përputhshmërinë teknike dhe
ligjore të dokumentit dhe analizës së kryer nga specialisti që ka nën varësi. Gjithashtu, ka të
drejtën e bërjes së komenteve për praktikat që vijnë për shqyrtim, dhe të rikthejë për
rishikim dokumentacionin dhe/ose analizën e kryer nga specialisti që ka nën varësi.
Specialistët janë përgjegjës për përputhshmërinë ligjore dhe teknike të përgjigjeve të
praktikave që kanë marrë në shqyrtim dhe cilësinë profesionale të materialeve të
përgatitura.
Përgjegjesi i Zyrës me një Ndalesë mund të ndjekë në sistem të gjitha etapat, ecurinë e
trajtimit të kërkesës/ankesës të paraqitur. Në këtë mënyrë punonjesit në front desk do të
kenë mundësi të informojnë qytetarët për statusin e kërkesës/ankesës së tyre ne rast se
qytetari paraqitet pranë sportelit dhe kërkon informacion.
Kryetari i
Bashkise

Ka mundësinë e lënies së
komenteve si në hyrje
ashtu dhe kur aprovon
ose kthen për rishikim
aplikimin
Ka të drejtë të shohë në
sistem të gjithë listën e
cështjeve dhe raporteve

Drejtor

Ka mundësinë e
lënies së komenteve
si në hyrje ashtu dhe
kur aprovon ose
kthen për rishikim
cështjet e punonjësve
që ka në varësi.

Ka të drejtë të aprovojë
ose jo dokumentin e
përgjigjes.
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Përgjegjës
sektori

Specialist
Shikon listën e aplikimeve të
ardhura duke përzgjedhur
specialistin që do të përgatisë
dokumentin e përgjigjes

Shikon listën e cështjeve që i
janë caktuar për përgatitje të
dokumentit të përgjigjes.

Aprovon ose kthen për
rishikim dokumentat e
përgatitura nga specialistët
duke patur edhe mundesinë e
lënies së komenteve

Sportelist
Plotëson të dhënat a
aplikantit

Përgatit dokumentin e
përgjigjes (pozitive/negative)
dhe e dërgon për aprovim

Protokollues

Plotëson të dhënat e
aplikimit

Vendos numrin e
protokollit hyrës dhe
dalës për cdo
aplikim. Protokolluesi
mund të protokollojë
edhe me fraksion
dokumentat shtesë
për cdo aplikim

Njofton për kryerjen
e pagesës aplikantin ,
dorëzon faturën dhe
merr mandatin e
arkëtimit

Figura 1: Detyrat për secilin rol në sistem

10

Lista e kategorive dhe shërbimeve përkatëse
Shërbimet pjesë e Sistemit One Stop Shop janë ndarë në disa kategori bazuar në ligjin
139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”. Ky ligj është baza kryesore ligjore që bën
identifikimin e funksioneve të njësive bazë të qeverisjes vendore duke mundësuar edhe
plotësimin e qasjes së përdorur me kategoritë e mëposhtme:

Kërkesa / Ankesa të përgjithshme

Transporti publik vendor

3 shërbime

31 shërbime

Planifikim, menaxhim, zhvillim dhe
kontrolli i territorit

Shërbime sociale
9 shërbime

4 shërbime

Adminsitrimi dhe menaxhimi i
institucioneve të arsimit
parauniversitar

Hapësirë Publike / Mjedis
4 shërbime

3 shërbime

Taksat vendore dhe aktivitete të
tjera financiare

Bujqësi, Zhvillim rural, Pyjet dhe
kullotat, Natyra dhe Biodiversiteti

8 shërbime

8 shërbime

Burime Njerëzore

Cështje ligjore / Asete

3 shërbime

4 shërbime

Protokoll/ Arkivë
1 shërbim
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Figura 2: Lista e kategorive të shërbimeve

Më poshtë paraqitet ndarja e shërbimeve për cdo kategori, strukturat përgjegjëse për cdo
shërbim si dhe përshkruhen në detaje hapat proceduralë të ofrimit të cdo shërbimi.

Shërbimi
1
2
3
4

Struktura përgjegjëse

KËRKESA / ANKESA TË PËRGJITHSHME
Ankesë
Në varësi të objektit të ankesës
Kërkese e përgjithshme
Në varësi të objektit të kërkesës
Kërkesë për informacion
Sporteli One Stop Shop
TRANSPORTI PUBLIK VENDOR
Licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta rreth
qytetës të Transportit rrugor të udhëtarëve brenda
vendit
Certifikate për kryerjen e shërbimeve të rregullta
rreth qytetës të Transportit rrugor të udhëtarëve
brenda vendit
Licence për Transporti mallrash për të tretë dhe me
qira brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit
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Certifikate për Transporti mallrash për të tretë dhe me
qira brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

8

Licence për Transporti udhëtarësh me taksi

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

9

Certifikate për Transporti mallrash brenda vendit për
llogari të vet

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

10

Autorizim qarkullimi

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

11

Licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës
të Transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

12

Certifikate për kryerjen e shërbimeve të rregullta
qytetës të Transportit rrugor të udhëtarëve brenda
vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

5

6

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit
Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

12

13

Licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta të
specializuara, të Transportit të udhëtarëve brenda
vendit
Certifikate për kryerjen e shërbimeve të rregullta të
specializuara, të Transportit të udhëtarëve brenda
vendit
Licence për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të
Transportit të udhëtarëve brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

16

Certifikate për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të
Transportit të udhëtarëve brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

17

Certifikate e lëshuar për operacione të Transportit të
udhëtarëve për llogari të vet brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

18

Licence për agjenci Transporti udhëtaresh dhe
shërbimi taksi brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

19

Kërkesë për t'u pajisur me leje për vend parkim të
rezervuar

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

20

Rinovim licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta
rreth qytetës të transportit rrugor të udhëtarëve
brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

21

Rinovim licence për transporti mallrash për të tretë
dhe me qira brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

22

Rinovim licence për transporti udhëtarësh me taksi

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

23

Rinovim licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta
qytetës të transportit rrugor të udhëtarëve brenda
vendit
Rinovim licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta
të specializuara, të transportit të udhëtarëve brenda
vendit
Rinovim licence për kryerjen e shërbimeve vajtjeardhje, të transportit të udhëtarëve brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

14

15

24

25

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit
Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit
Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit
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26

Rinovim licence për agjenci transporti udhëtaresh dhe
shërbimi taksi brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

27

Rinovim certifikate për kryerjen e shërbimeve të
rregullta rreth qytetës të transportit rrugor të
udhëtarëve brenda vendit
Rinovim certifikate për transporti mallrash për të tretë
dhe me qira brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

29

Rinovim certifikate për transporti mallrash brenda
vendit për llogari të vet

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

30

Rinovim certifikate për kryerjen e shërbimeve të
rregullta qytetës të transportit rrugor të udhëtarëve
brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

31

Rinovim certifikate për kryerjen e shërbimeve të
rregullta të specializuara, të transportit të udhëtarëve
brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

32

Rinovim certifikate për kryerjen e shërbimeve vajtjeardhje, të transportit të udhëtarëve brenda vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

33

Rinovim certifikate e lëshuar për operacione të
transportit të udhëtarëve për llogari të vet brenda
vendit

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

28

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i
Licensimit / Specialisti i Transportit

PLANIFIKIM, MENAXHIM, ZHVILLIM DHE KONTROLLI I TERRITORIT
34

Kërkesë për fragment të hartës së gjendjes ekzistuese

Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe
Zhvillimit të Territorit / Sektori i
Hartografisë dhe Gjeoinformacionit (GIS)

35

Pajisje me informacion teknik mbi treguesit zhvillimit

36

Njoftim për punime të vogla

Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe
Zhvillimit të Territorit / Sektori i
Planifikimit të Territorit dhe Administrimit
të Lejeve
Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe
Zhvillimit të Territorit / Sektori i
Planifikimit të Territorit dhe Administrimit
të Lejeve / Sektori i të Ardhurave
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37

Kërkesë për leje për vendosje reklamash

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i të
Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)

SHËRBIME SOCIALE
38

Kërkesë për pranim të personave të moshuar në
institucionet rezidenciale

Sektori Social dhe Strehimit / Specialisti
(Punonjësi social)

39

Kërkesë për pranim të fëmijëve në institucionet e
përkujdesit shoqëror

Sektori Social dhe Strehimit / Specialisti
(Specialist per mbrojtjen e te drejtave te
femijeve)

40

Kërkesë për dhënie mendimi për kujdestari ligjore

Sektori Social dhe Strehimit / Specialisti
(Specialist per mbrojtjen e te drejtave te
femijeve)

41

Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për aftësi
ndryshe
Vërtetim që personi trajtohet me pagesën e shtesës së
invaliditetit
Vërtetim që personi trajtohet me pagesë verbërie

42
43
44
45
46

Sektori Social dhe Strehimit / Njësia
Administrative
Sektori Social dhe Strehimit / Njësia
Administrative
Sektori Social dhe Strehimit / Njësia
Administrative
Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për
Sektori Social dhe Strehimit / Njësia
paraplegjikë dhe tetraplegjikë
Administrative
Vërtetim që personi trajtohet me pagesë kujdestarie
Sektori Social dhe Strehimit / Njësia
Administrative
Vërtetim që personi trajtohet me ndihmë ekonomike
Sektori Social dhe Strehimit / Njësia
Administrative
ADMINSITRIMI DHE MENAXHIMI I INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

47

Kërkesë për bursë studimi

Agjencia Kulturë-Arsim-Sport / Sektori
Kulturës dhe Arsimit

48

Vërtetim trajtimi me bursë

Agjencia Kulturë-Arsim-Sport / Sektori
Kulturës dhe Arsimit

49

Vërtetim regjistrimi në çerdhe/kopësht

Agjencia Kulturë-Arsim-Sport / Sektori
Kulturës dhe Arsimit

HAPËSIRË PUBLIKE / MJEDIS
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50

Kërkesë për t'u pajisur me leje për shfrytëzim të
hapësirës publike

51

Kërkesë për vendosje lojërash në hapësirë publike

52

Kërkesë për t'u pajisur me leje non-stop –karburante

53

Kërkesë për t'u pajisur me leje për shitës ambulant

Drejtoria e Planifikimit, Kontrolit dhe
Zhvillimit Territorit / Sektori i Planifikimit
të Territorit dhe Administrimit të Lejeve /
Sektori i të Ardhurave (Regjistrim,
vleresim, borxh)
Drejtoria e Planifikimit, Kontrolit dhe
Zhvillimit Territorit / Sektori i Planifikimit
të Territorit dhe Administrimit të Lejeve /
Sektori i të Ardhurave (Regjistrim,
vleresim, borxh)
Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i të
Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)
Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i të
Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)

TAKSAT VENDORE DHE AKTIVITETE TË TJERA FINANCIARE
54

Kërkesë për mbyllje aktiviteti (cregjistrim aktiviteti)

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i të
Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)

55

Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i të
Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)

56

Kërkesë për reduktim të taksës familjare

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i të
Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)

57

Kërkesë për regjistrim të subjekteve në zyrën e
tarifave vendore

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i të
Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)

58

Vërtetim që banori nuk ushtron aktivitet privat

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i të
Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)

59

Vërtetim për tender

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i të
Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)

60

Rishikim ose korrigjim të taksave vendore

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i të
Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh) /
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit
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61

Kërkesë për shpërblim lindjeje

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit /
Sektori i Financës

BUJQËSI, ZHVILLIM RURAL, PYJET DHE KULLOTAT, NATYRA DHE BIODIVERSITETI
62

Kërkesë për marrjen me qira të kullotave e livadheve
publike për kullotje e kositje bari

63

Kërkesë për marrje ose dhënie në përdorim të një
sipërfaqe të caktuar pyjore dhe kullosore për një
aktivitet të caktuar ekonomik
Vërtetim që banori është pajisur me tokë bujqësore
sipas Ligjit No. 7501
Vërtetim mbi tokën në pronësi/përdorim
Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor dhe blegtoral

64
65
66
67
68
69

Agjencia e Pyje Kullota / Sektori i Pyjeve
dhe Kullotave
Agjencia e Pyje Kullota / Sektori i Pyjeve
dhe Kullotave
Sektori i Bujqësisë / Njësia Administrative
Sektori i Bujqësisë / Njësia Administrative
Sektori i Bujqësisë / Njësia Administrative

Vërtetim mbi përcaktimin e kategorisë së tokës
Sektori i Bujqësisë / Njësia Administrative
bujqësore
Vërtetim fakti Anëtar i ish kooperativës bujqësore deri Sektori i Bujqësisë / Njësia Administrative
me 01 Gusht 1991
Vërtetim që kanë tokë për subvencione
Sektori i Bujqësisë / Njësia Administrative
BURIME NJERËZORE

70

Aplikim për punë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe
Çështjeve ligjore / Sektori i Personelit

71

Vërtetim banimi

72

Drejtoria e të Ardhurave / Sektori i të
Ardhurave / Njësia Administrative
Njësia Administrative

Autorizim përfaqësimi për tërheqjen e pensionit ose
ndihmës ekonomike
CËSHTJE LIGJORE / ASETE

73

Kërkesë për strehim

Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe
Cështjeve Ligjore / Sektori Social dhe i
Strehimit

74
75

Kërkesë për pajisje me AMTP
Procedura për konfirmim kufizim prone private me
prone shteti

Sektori i Bujqësisë
Sektori i Bujqësisë / Njësia Administrative
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76

Kërkesë për marrje me qira të aseteve të bashkisë

Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe
Zhvillimit të Territorit / Sektori i Pronave
Publike dhe Menaxhimit t ë Aseteve

PROTOKOLL/ ARKIVË
77

Kërkesë për fotokopje dokumenti arkivor njehsuar me
origjinalin

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe
Cështjeve Ligjore / Zyra e Arkiv –
Protokollit

Procedurat për ofrimin e shërbimeve (Workflow)
Sistemi OSSh ofron shërbime cilësore për qytetarët në një mënyrë më të shkurtër dhe më
transparente. Sistemi funksionon nëpërmjet dy fazave të përpunimit të shërbimit:

One Stop Shop
Faza 1: Komunikimi me
aplikuesit nëpermjet
front office

Faza 2: Procesimi i
aplikimit nga zyrat
përgjegjëse në back office.

Figura 3: Fazat e përpunimit të një aplikimi në sistem

Cdo aplikim ka një pikë fillimi dhe mbarimi. Cdo aplikim/ kërkesë kalon në disa hapa, të cilat
fillojnë në sportel dhe përfundojnë po aty me marrjen e përgjigjes nga aplikuesi. Më poshtë
janë detajuar hapat e njejtë në të cilat kalon cdo aplikim duke sjellë risi në mënyrën e ofrimit
të shërbimeve administrative vendore dhe duke i standartizuar në rang kombëtar.
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Figura 4: Hapat e përpunimit të aplikimit për secilën fazë

Identifikimin e hapave të ofrimit të shërbimeve është bërë duke përdorur qasjen e
“përgjithësimit dhe vecantisë”. Arsyeja e ndjekjes së kësaj qasje konsiston në faktin që nga 4
hapa në të cilat kalon ofrimi i shërbimeve, tre prej tyre janë të njëjta për cdo shërbim. Më
poshtë janë pasqyruar të ndara hapat e njëjtë (hapi 1, hapi 2, hapi 4) dhe hapi i ndryshëm
(hapi 3) për të ofruar qartësi vizuale për cdo lexues.
Hapi 1: Sporteli (Pranimi i kërkesës)
Hapi 1.1 Plotësimi i të dhënave të aplikantit
Aplikanti (qytetari/ biznesi) paraqitet në sportel në mënyrë që të marrë shërbimin e kërkuar.
Në rast se aplikanti ka nevojë për informacion në lidhje me shërbimin (dokumentacion,
tarifë etj) para se të kryejë aplikimin, atëherë nëpunësi ndjek procedurën për shërbimin
“Kërkesë për informacion”.
Sportelisti hap sistemin dhe krijon një aplikim të ri duke përzgjedhur kategorinë dhe
shërbimin.
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Sistemi do të shfaqë disa informacione për shërbimin si:
•
•
•

Kodi i shërbimit;
Tarifa e shërbimit (sipas service card);
Afati kohor i përpunimit (sipas service card).

Sportelisti plotëson fillimisht të dhënat e aplikantit duke i kërkuar dokumentin e
identifikimit. Sistemi do të integrohet me Sistemin e Gjendjes Civile dhe merr disa të dhëna
për aplikantin, Në rastin e biznesit, sistemi integrohet Sistemin e Qendrës Kombëtare të
Biznesit dhe merr të dhëna të biznesit si NIPT, etj.
Me pas nëpunësi regjistron menyrat e kontaktit të aplikantit, numër telefoni dhe adresën e
email-it.
Hapi 1.2 Njoftimi i aplikantit
Nëpunësi i kërkon aplikantit informacion në lidhje me mënyrën se si dëshiron të njoftohet
dhe e paraqet atë në sistem. Mënyrat e njoftimit janë:
•
•
•

Email;
Me telefon;
Me sms.

Me pas plotëson mënyrën e dorëzimit të përgjigjes që janë:
•
•
•

Në sportel (dorazi);
Me postë;
Elektronikisht me email.

Hapi 1.3 Kontrolli i sistemit për pagesën e detyrimeve vendore dhe bashkëngjitja e
dokumentave
Sportelisti kontrollon nëse aplikanti është debitor ndaj bashkisë. Nëse po, sistemi bllokon
vijimin e aplikimit deri në shlyerjen e detyrimeve nga ana e aplikantit. Nëse jo, sportelisti
vijon me plotesimin e të dhënave të aplikimit.
Hapi 1.4 Plotësimi i të dhënave të aplikimit
Aplikanti dorëzon të gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Sportelisti kontrollon nëse është
dorëzuar dokumentacioni I kërkuar dhe nuk vazhdon me aplikimin deri në momentin që ky
dokumenatacion do të jetë i plotë. Më pas, sportelisti skanon dhe ngarkon dokumentat në
sistem.
Aplikanti pajiset me kodin unik të kërkesës. Me anë të këtij kodi, aplikanti ka mundësi të
ndjekë statusin e kërkesës së tij në faqen zyrtare të bashkisë.
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Së fundmi, nëpunësi shkarkon formularin e aplikimit të plotësuar. Formulari i aplikimit
firmoset nga të dy palët dhe një kopje i dorëzohet aplikantit, ndërsa kopja tjetër së bashku
me dokumentacionin dërgohen në protokoll.
Hapi 2: Protokolli
Dokumentat dhe formulari i aplikimit protokollohen manualisht nga zyra e protokollit. Më
pas specialisti i protokollit vendos në sistem numrin e protokollit të praktikës dhe i dërgohet
strukturës përkatëse që do përpunojë dokumentacionin.
Në rastet kur është i pamundur skanimi në sportel, nëpunësi mund të vazhdojë aplikimin
dhe dokumentacioni mund të skanohet dhe ngarkohet në sistem nga specialistët e
protokollit.
Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Hapi 4: Dorëzimi i përgjigjes (Mbyllja e aplikimit)
Aplikanti paraqitet për të marrë përgjigjen e aplikimit të tij. Firmoset nga të dy palët
formulari standart i dorëzimit të dokumentit.
Aplikantit i dorëzohet dokumenti përfundimtar me firmën dhe vulën e institucionit.
Sportelisti mbyll cështjen në sistem.
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Mëposhtë paraqitet një përshkrim i detajuar të përpunimit të secilit shërbim sipas
kategorive përkatëse nga zyrat përgjegjëse.

1. Kategoria: Kërkesa / Ankesa të përgjithshme
1.1. Ankesë
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Kryetari i Bashkisë / Personi i deleguar
o Në varësi të objektit të ankesës, aplikimi përpunohet nga strukturat
përgjegjesë (Drejtori Zbatuese, Sektor)

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Procesi i punës (workflow) është fleksibël në rastin e këtij shërbimi, sepse ankesat që i
adresohen bashkisë janë të ndryshme dhe kërkojnë përpunim nga struktura të ndryshme.
Protokolli do të dërgojë aplikimin tek Kryetari i Bashkisë/Personi i deleguar, i cili në varësi të
objektit të ankesës do ta dërgojë për përpunim tek Drejtoria Zbatuese përkatëse, e cila
analizon ankesën dhe e dërgon për ndjekje me komentet përkatëse tek sektori përkatës, i
cili gjithashtu analizon ankesën dhe përzgjedh specialistin për ndjekje me komentet
përkatëse.
Specialisti i sektorit analizon përmbajtjen e ankesës dhe dokumentacionit shoqërues. Në
rast se ka nevojë për verifikime në terren, njoftohen strukturat përkatëse për verifikim sipas
rastit. Specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes. Në rastin e verifikimeve në terren,
bashkangjit në sistem edhe procesverbalin e terrenit.
Dokumenti i përgjigjes aprovohet nga të gjithë strukturat sipas hierarkisë dhe në fund
firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokumenti i përgjigjes
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1.2. Kërkese e përgjithshme
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Kryetari i Bashkisë / Personi i deleguar
o Në varësi të objektit të kerkesës, aplikimi përpunohet nga strukturat
përgjegjesë (Drejtori Zbatuese, Sektor)

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Procesi i punës (workflow) është fleksibël në rastin e këtij shërbimi, sepse kërkesat që i
adresohen bashkisë mund të jenë të ndryshme dhe kërkojnë përpunim nga struktura të
ndryshme.
Protokolli do të dërgojë aplikimin tek Kryetari i Bashkisë/Personi i deleguar, i cili në varësi të
objektit të kërkesës do ta dërgojë për përpunim tek Drejtoria Zbatuese përkatëse, e cila
analizon kërkesën dhe e dërgon për ndjekje me komentet përkatëse tek sektori përkatës, i
cili gjithashtu analizon kërkesën dhe përzgjedh specialistin për ndjekje me komentet
përkatëse.
Specialisti i sektorit analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues.
Specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes. Dokumenti i përgjigjes aprovohet nga të gjithë
strukturat sipas hierarkisë dhe në fund firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokumenti i përgjigjes

1.3. Kërkesë për informacion
Rolet e përfshira në këtë shërbim


Front Office
o Sportelisti
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Qytetari paraqitet në sportel dhe kërkon një informacion të caktuar. Sportelisti gjeneron nga
sistemi skedën e shërbimit, e printon dhe ia dorëzon aplikuesit. Më pas mbyll kërkesën në
sistem.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Skeda e shërbimit

2. Kategoria: Transporti Vendor
*Shënim: Shërbimet e kategorisë Transporti Vendor ndjekin të njejtën procedurë për
ofrimin e shërbimit për secilin grup shërbimesh (licencat, certifikatat, autorizim, leje,
rinovimet). Kjo kategori mundëson dhënien e licensave për kryerjen e një shërbimi sipas
legjislacionit shqiptar. Cdo licensë shoqërohet me certifikatat përkatëse të mjeteve të
transportit. Gjithashtu, kjo kategori përfshin edhe autorizim për qarkullim dhe leje për
parkim të rezervuar.
Procedura për ofrimin e secilit grup shërbimesh detajohet si mëposhtë:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta rreth qytetës të Transportit rrugor të
udhëtarëve brenda vendit
Licence për Transporti mallrash për të tretë dhe me qira brenda vendit
Licence për Transporti udhëtarësh me taksi
Licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të Transportit rrugor të
udhëtarëve brenda vendit
Licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të Transportit të
udhëtarëve brenda vendit
Licence për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të Transportit të udhëtarëve
brenda vendit
Licence për agjenci Transporti udhëtaresh dhe shërbimi taksi brenda vendit

Rolet e përfshira në këto shërbime



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i Licensimit
o Specialisti i Transportit
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o Kryetari i Bashkisë
Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Licensimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunimin të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë së të Ardhurave shikon
praktikën dhe mund të bëjë komente. Specialisti i Transportit shqyrton aplikimin dhe
verifikon përmbajtjen e dokumentacionit. Në rast se konstaton mungesë ose pasaktësi në
dokumentacion njofton sportelin, i cili më pas njofton aplikantin për veprimet që duhet të
kryejë. Në rast se dokumentacioni është i plotë dhe i rregullt, specialisti kryen një verifikim
nëse aplikanti përmbush kriteret për përfitimin e licencës në lidhje me Kodin Rrugor të
Republikës së Shqipërisë dhe procedurat e lëshimit të licencave, autorizimeve dhe
certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor.
Pas verifikimeve të dokumentacionit specialisti përgatit praktikën dhe e dërgon sipas
shkallëve të hierarkisë për t’u miratuar ose për t’u refuzuar. Në rast se ka pasur garë për
marrjen e lejes, atëherë i bashkangjitet edhe vendimi i komisionit të shqyrtimit të licencave.
Praktika shqyrtohet nga përgjegjësi i sektorit dhe drejtori i drejtorisë sipas shkallëve të
hierarkisë të përcaktuara në strukturën organizative. Në rast parregullsie ose konstatim
gabimesh, cdo strukturë ka të drejtë të bëjë komente dhe të kthejë mbrapsht praktikën
sipas shkallëve të hierarkisë në zbritje për rishikim. Kryetari i Bashkisë njihet me praktikën
përfundimtare dhe jep aprovimin ose refuzimin e tij. Specialisti i Transportit njihet me
përgjigjen e eprorëve.
Në rastin e vendimit pozitiv, specialisti i Transportit llogarit tarifën e detyrimit financiar dhe
përgatit faturën dhe e ngarkon në sistem. Kjo faturë i dorëzohet aplikantit nëpërmjet
sportelit për të kryer pagesën e shërbimit. Pas kryerjes së pagesës aplikanti dorëzon në
sportel mandatin e arkëtimit nëpërmjet të cilit vërteton likujdimin e detyrimit finaciar.
Sportelisti ngarkon mandatin e arkëtimit në sistem me shënimin “Paguar”. Specialisti i
Transportit pasi njihet me likujdimin e detyrimit financiar, përgatit dokumentin e licencës, i
cili firmoset nga Kryetarit i Bashkisë. Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar
merr vulën e institucionit.
Në rast përgjigjeje negative, specialisti përgatit përgjigjen e refuzimit të licensës me
argumentet përkatesë, e cila firmoset nga Kryetari i Bashkisë ose nga personi i deleguar.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Licenca
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2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Certifikate për kryerjen e shërbimeve të rregullta rreth qytetës të Transportit rrugor
të udhëtarëve brenda vendit
Certifikate për Transporti mallrash për të tretë dhe me qira brenda vendit
Certifikate për Transporti mallrash brenda vendit për llogari të vet
Certifikate për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të Transportit rrugor të
udhëtarëve brenda vendit
Certifikate për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të Transportit të
udhëtarëve brenda vendit
Certifikate për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të Transportit të udhëtarëve
brenda vendit
Certifikate e lëshuar për operacione të Transportit të udhëtarëve për llogari të vet
brenda vendit

Rolet e përfshira në këto shërbime



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i Licensimit
o Specialisti i Transportit
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Licensimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunimin të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë së të Ardhurave shikon
praktikën dhe mund të bëjë komente. Specialisti i Transportit shqyrton aplikimin dhe
verifikon përmbajtjen e dokumentacionit. Në rast se konstaton mungesë ose pasaktësi në
dokumentacion njofton sportelin, i cili më pas njofton aplikantin për veprimet që duhet të
kryejë. Në rast se dokumentacioni është i plotë dhe i rregullt, specialisti kryen një verifikim
nëse aplikanti përmbush kriteret për përfitimin e certifikatës në lidhje me Kodin Rrugor të
Republikës së Shqipërisë dhe procedurat e lëshimit të licencave, autorizimeve dhe
certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor.
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Në rastin kur dokumentacioni është i saktë, specialisti i Transportit llogarit tarifën e
detyrimit financiar dhe përgatit faturën dhe e ngarkon në sistem. Kjo faturë i dorëzohet
aplikantit nëpërmjet sportelit për të kryer pagesën e shërbimit. Pas kryerjes së pagesës
aplikanti dorëzon në sportel mandatin e arkëtimit nëpërmjet të cilit vërteton likujdimin e
detyrimit finaciar. Sportelisti ngarkon mandatin e arkëtimit në sistem me shënimin
“Paguar”. Specialisti i Transportit pasi njihet me likujdimin e detyrimit financiar, përgatit
dokumentin e certificates, i cili firmoset nga Kryetarit i Bashkisë ose nga personi i deleguar.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.

Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Certifikata

2.15. Autorizim qarkullimi
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i Licensimit
o Specialisti i Transportit
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Licensimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunimin të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë së të Ardhurave shikon
praktikën dhe mund të bëjë komente. Specialisti i Transportit shqyrton aplikimin dhe
verifikon përmbajtjen e dokumentacionit. Në rast se konstaton mungesë ose pasaktësi në
dokumentacion njofton sportelin, i cili më pas njofton aplikantin për veprimet që duhet të
kryejë. Në rast se dokumentacioni është i plotë dhe i rregullt, specialisti kryen një verifikim
nëse aplikanti përmbush kriteret për përfitimin e autorizimit në lidhje me Kodin Rrugor të
Republikës së Shqipërisë dhe procedurat e lëshimit të licencave, autorizimeve dhe
certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor.
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Pas verifikimeve të dokumentacionit, specialisti përgatit praktikën dhe e dërgon sipas
shkallëve të hierarkisë për t’u miratuar ose për t’u refuzuar. Praktika shqyrtohet nga
përgjegjësi i sektorit dhe drejtori i drejtorisë sipas shkallëve të hierarkisë të përcaktuara në
strukturën organizative. Në rast parregullsie ose konstatim gabimesh, cdo strukturë ka të
drejtë të bëjë komente dhe të kthejë praktikën sipas shkallëve të hierarkisë në zbritje për
rishikim. Kryetari i Bashkisë njihet me praktikën përfundimtare dhe jep aprovimin ose
refuzimin e tij. Specialisti i Transportit njihet me përgjigjen e eprorëve.
Në rast përgjigjeje pozitive, specialisti i Transportit llogarit tarifën e detyrimit financiar dhe
përgatit faturën dhe e ngarkon në sistem. Kjo faturë i dorëzohet aplikantit nëpërmjet
sportelit për të kryer pagesën e shërbimit. Pas kryerjes së pagesës aplikanti dorëzon në
sportel mandatin e arkëtimit nëpërmjet të cilit vërteton likujdimin e detyrimit finaciar.
Sportelisti ngarkon mandatin e arkëtimit në sistem me shënimin “Paguar”. Specialisti i
Transportit pasi njihet me likujdimin e detyrimit financiar, përgatit dokumentin e
autorizimit, i cili firmoset nga Kryetarit i Bashkisë ose nga personi i deleguar. Praktika
protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Në rast përgjigjeje negative, specialisti përgatit përgjigjen e refuzimit të autorizimit me
argumentet përkatesë, e cila firmoset Kryetari i Bashkisë ose personi i deleguar. Praktika
protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.

Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Autorizim qarkullimi

2.16. Kërkesë për t'u pajisur me leje për vend parkim të rezervuar
Rolet e përfshira në këto shërbime



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i Licensimit
o Specialisti i Transportit
o Kryetari i Bashkisë
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Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Licensimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunimin të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë së të Ardhurave shikon
praktikën dhe mund të bëjë komente.
Specialisti i Transportit shqyrton aplikimin dhe verifikon përmbajtjen e dokumentacionit. Në
rast se konstaton mungesë ose pasaktësi në dokumentacion njofton sportelin, i cili më pas
njofton aplikantin për veprimet që duhet të kryejë. Në rast se dokumentacioni është i plotë
dhe i rregullt, specialisti kryen një verifikim nëse aplikanti përmbush kriteret për përfitimin e
lejes në lidhje me Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë dhe procedurat e lëshimit të
licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor.
Pas verifikimeve të dokumentacionit, specialisti përgatit praktikën dhe e dërgon sipas
shkallëve të hierarkisë për t’u miratuar ose për t’u refuzuar. Praktika shqyrtohet nga
përgjegjësi i sektorit dhe drejtori i drejtorisë sipas shkallëve të hierarkisë të përcaktuara në
strukturën organizative. Në rast parregullsie ose konstatim gabimesh, cdo strukturë ka të
drejtë të bëjë komente dhe të kthejë praktikën sipas shkallëve të hierarkisë në zbritje për
rishikim. Kryetari i Bashkisë njihet me praktikën përfundimtare dhe jep aprovimin ose
refuzimin e tij. Specialisti i Transportit njihet me përgjigjen e eprorëve.
Në rast përgjigjeje pozitive, specialisti i Transportit llogarit tarifën e detyrimit financiar dhe
përgatit faturën dhe e ngarkon në sistem. Kjo faturë i dorëzohet aplikantit nëpërmjet
sportelit për të kryer pagesën e shërbimit. Pas kryerjes së pagesës aplikanti dorëzon në
sportel mandatin e arkëtimit nëpërmjet të cilit vërteton likujdimin e detyrimit finaciar.
Sportelisti ngarkon mandatin e arkëtimit në sistem me shënimin “Paguar”. Specialisti i
Transportit pasi njihet me likujdimin e detyrimit financiar, përgatit dokumentin e lejes, i cili
firmoset nga Kryetarit i Bashkisë ose nga personi i deleguar. Praktika protokollohet dhe
dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Në rast përgjigjeje negative, specialisti përgatit përgjigjen e refuzimit të lejes me argumentet
përkatesë, e cila firmoset Kryetari i Bashkisë ose personi i deleguar. Praktika protokollohet
dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Leje për parkim të rezervuar
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2.17. Rinovim licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta rreth qytetës të transportit
rrugor të udhëtarëve brenda vendit
2.18. Rinovim licence për transporti mallrash për të tretë dhe me qira brenda vendit
2.19. Rinovim licence për transporti udhëtarësh me taksi
2.20. Rinovim licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të transportit rrugor
të udhëtarëve brenda vendit
2.21. Rinovim licence për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të
transportit të udhëtarëve brenda vendit
2.22. Rinovim licence për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të
udhëtarëve brenda vendit
2.23. Rinovim licence për agjenci transporti udhëtaresh dhe shërbimi taksi brenda vendit
Rolet e përfshira në këto shërbime



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i Licensimit
o Specialisti i Transportit
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Licensimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunimin të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë së të Ardhurave shikon
praktikën dhe mund të bëjë komente.
Specialisti i Transportit shqyrton aplikimin dhe verifikon përmbajtjen e dokumentacionit. Në
rast se konstaton mungesë ose pasaktësi në dokumentacion njofton sportelin, i cili më pas
njofton aplikantin për veprimet që duhet të kryejë. Në rast se dokumentacioni është i plotë
dhe i rregullt, specialisti kryen një verifikim nëse aplikanti përmbush kriteret për rinovim në
lidhje me Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë dhe procedurat e lëshimit të licencave,
autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor.
Pas verifikimeve të dokumentacionit, specialisti përgatit praktikën dhe e dërgon sipas
shkallëve të hierarkisë për t’u miratuar ose për t’u refuzuar. Praktika shqyrtohet nga
përgjegjësi i sektorit dhe drejtori i drejtorisë sipas shkallëve të hierarkisë të përcaktuara në
strukturën organizative. Në rast parregullsie ose konstatim gabimesh, cdo strukturë ka të
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drejtë të bëjë komente dhe të kthejë mbrapsht praktikën sipas shkallëve të hierarkisë në
zbritje për rishikim. Kryetari i Bashkisë njihet me praktikën përfundimtare dhe jep aprovimin
ose refuzimin e tij. Specialisti i Transportit njihet me përgjigjen e eprorëve.
Në rastin e vendimit pozitiv, specialisti i Transportit llogarit tarifën e detyrimit financiar dhe
përgatit faturën dhe e ngarkon në sistem. Kjo faturë i dorëzohet aplikantit nëpërmjet
sportelit për të kryer pagesën e shërbimit. Pas kryerjes së pagesës aplikanti dorëzon në
sportel mandatin e arkëtimit nëpërmjet të cilit vërteton likujdimin e detyrimit finaciar.
Sportelisti ngarkon mandatin e arkëtimit në sistem me shënimin “Paguar”. Specialisti i
Transportit pasi njihet me likujdimin e detyrimit financiar, përgatit dokumentin e rinovimit
të licencës, i cili firmoset nga Kryetarit i Bashkisë. Praktika protokollohet dhe dokumenti
përfundimtar merr vulën e institucionit.
Në rast përgjigjeje negative, specialisti përgatit përgjigjen e refuzimit të licensës me
argumentet përkatesë, e cila firmoset nga Kryetari i Bashkisë ose nga personi i deleguar.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokumenti i licencës (i rinovuar)

2.24. Rinovim certifikate për kryerjen e shërbimeve të rregullta rreth qytetës të
transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit
2.25. Rinovim certifikate për transporti mallrash për të tretë dhe me qira brenda vendit
2.26. Rinovim certifikate për transporti mallrash brenda vendit për llogari të vet
2.27. Rinovim certifikate për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të transportit
rrugor të udhëtarëve brenda vendit
2.28. Rinovim certifikate për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të
transportit të udhëtarëve brenda vendit
2.29. Rinovim certifikate për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të
udhëtarëve brenda vendit
2.30. Rinovim certifikate e lëshuar për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari
të vet brenda vendit
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Rolet e përfshira në këto shërbime



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i Licensimit
o Specialisti i Transportit
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Licensimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunimin të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë së të Ardhurave shikon
praktikën dhe mund të bëjë komente. Specialisti i Transportit shqyrton aplikimin dhe
verifikon përmbajtjen e dokumentacionit. Në rast se konstaton mungesë ose pasaktësi në
dokumentacion njofton sportelin, i cili më pas njofton aplikantin për veprimet që duhet të
kryejë. Në rast se dokumentacioni është i plotë dhe i rregullt, specialisti kryen një verifikim
nëse aplikanti përmbush kriteret për rinovim në lidhje me Kodin Rrugor të Republikës së
Shqipërisë dhe procedurat e lëshimit të licencave, autorizimeve dhe certifikatave për
ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor.
Në rastin kur dokumentacioni është i saktë, specialisti i Transportit llogarit tarifën e
detyrimit financiar dhe përgatit faturën dhe e ngarkon në sistem. Kjo faturë i dorëzohet
aplikantit nëpërmjet sportelit për të kryer pagesën e shërbimit. Pas kryerjes së pagesës
aplikanti dorëzon në sportel mandatin e arkëtimit nëpërmjet të cilit vërteton likujdimin e
detyrimit finaciar. Sportelisti ngarkon mandatin e arkëtimit në sistem me shënimin
“Paguar”. Specialisti i Transportit pasi njihet me likjudimin e detyrimit financiar, përgatit
dokumentin e certificates, i cili firmoset nga Kryetarit i Bashkisë ose nga personi i deleguar.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokumenti i certifikatës (i rinovuar)
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3. Kategoria: Planifikim, menaxhim, zhvillim dhe kontrolli i territorit
3.1. Kërkesë për fragment të hartës së gjendjes ekzistuese
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të territorit
o Sektori i Hartografisë dhe Gjeoinformacionit (GIS)
o Specialisti
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Hartografisë dhe Gjeoinformacionit (GIS) shqyrton praktikën dhe
përcakton specialistin përgjegjës për përpunimin të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i
Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit shikon praktikën dhe mund të
bëjë komente.
Specialisti verifikon përmbajtjen e dokumentacionit dhe përgatit dokumentin e përgjigjes, i
cili përmban edhe dokumentin hartografik në shkallën dhe formatin e duhur. Praktika
ngarkohet në sistem dhe dërgohet për aprovimin tek përgjegjësi i sektorit dhe më pas tek
drejtori. Cdo strukturë ka drejtë të bëjë komente dhe ta kthejë mbrapsht praktikën sipas
shkallëve të hierarkisë në zbritje për rishikim. Pas aprovimit të drejtorit, praktika dërgohet
për miratim tek Kryetari i Bashkisë, i cili firmos edhe dokumentin e përgjigjes. Praktika
protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokumenti hartografik

3.2. Pajisje me informacion teknik mbi treguesit zhvillimit
Rolet e përfshira në këtë shërbim


Front Office
o Sportelisti
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Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit
o Sektori i Planifikimit të Territorit dhe Administrimit të Lejeve
o Specialisti
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Planifikimit të Territorit dhe Administrimit të Lejeve shqyrton
praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës për përpunimin të mëtejshëm. Ndërkohë,
Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit shikon praktikën dhe
mund të bëjë komente.
Specialisti verifikon përmbajtjen e dokumentacionit dhe përgatit dokumentin e përgjigjes, i
cili përmban edhe informacione hartografike mbi zonën. Praktika ngarkohet në sistem dhe
dërgohet për aprovimin tek përgjegjësi i sektorit dhe më pas tek drejtori. Cdo strukturë ka
drejtë të bëjë komente dhe ta kthejë mbrapsht praktikën sipas shkallëve të hierarkisë në
zbritje për rishikim. Pas aprovimit të drejtorit, praktika dërgohet për miratim tek Kryetari i
Bashkisë, i cili firmos edhe dokumentin e përgjigjes. Praktika protokollohet dhe dokumenti
përfundimtar merr vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokumenti i përgjigjes

3.3. Njoftim për punime të vogla
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit
o Sektori i Planifikimit të Territorit dhe Administrimit të Lejeve
o Specialisti
o Sektori i të Ardhurave
o Kryetari i bashkisë
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Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Planifikimit të Territorit dhe Administrimit të Lejeve shqyrton
praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës për përpunimin të mëtejshëm. Ndërkohë,
Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit shikon praktikën dhe
mund të bëjë komente.
Specialisti verifikon përmbajtjen e dokumentacionit dhe në rast se konstaton mungesë ose
pasaktësi në dokumentacion njofton sportelin, i cili më pas njofton aplikantin për veprimet
që duhet të kryejë. Në rast se dokumentacioni është i plotë dhe i rregullt, specialisti përgatit
dokumentin e përgjigjes dhe e ngarkon në sistem. Dokumenti i përgjigjes dërgohet për
aprovimin tek përgjegjësi i sektorit dhe më pas tek drejtori. Cdo strukturë ka drejtë të bëjë
komente dhe ta kthejë mbrapsht praktikën sipas shkallëve të hierarkisë në zbritje për
rishikim. Pas aprovimit të drejtorit, praktika dërgohet për miratim tek Kryetari i Bashkisë.
Pas miratimit të Kryetarit të Bashkisë, specialisti e dërgon kërkesën tek Sektori i të
Ardhurave për përgatitjen e faturës së pagesës. Sektori i të Ardhurave ngarkon faturën në
sistem. Kjo faturë i dorëzohet aplikantit nëpërmjet sportelit për të kryer pagesën e
shërbimit. Pas kryerjes së pagesës aplikanti dorëzon në sportel mandatin e arkëtimit
nëpërmjet të cilit vërteton likujdimin e detyrimit finaciar. Sportelisti ngarkon mandatin e
arkëtimit në sistem me shënimin “Paguar”. Specialisti i protokollit printon dokumentin
përfundimtar dhe e dërgon për firmosje tek Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokumenti i përgjigjes për punimet që do të kryhen (Autorizim)

3.4. Kërkesë për leje për vendosje reklamash
Rolet e përfshira në këto shërbime



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i të Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)
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o Specialisti
o Kryetari i bashkisë
Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të të Ardhurave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë së të Ardhurave
shikon praktikën dhe mund të bëjë komente.
Specialisti analizon përmbajtjen e dokumentacionit dhe përcakton nëse ka nevojë për
verifikime në terren. Pas verifikimeve (në terren ose jo) specialisti përcakton llojin e
përgjigjes, pozitive ose negative dhe sipas rastit përgatit dokumentin e përgjigjes. Në rastin
e përgjigjes pozitive, specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes (dokumentin e lejes),
llogarit tarifën e detyrimit financiar dhe përgatit faturën për pagesë. Ndërsa në rastin e
përgjigjes negative, specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes së refuzimit për aplikantin.
Në të dyja rastet dokumentet dërgohen për aprovim tek përgjegjësi i sektorit dhe tek
drejtori i drejtorisë, sipas shkallëve të hierarkisë të përcaktuar në strukturën organizative.
Në rast se drejtori aprovon dhënien e lejes, aplikantit i dorëzohet fatura nëpërmjet sportelit
për të kryer pagesën e shërbimit. Pas kryerjes së pagesës aplikanti dorëzon në sportel
mandatin e arkëtimit nëpërmjet të cilit vërteton likujdimin e detyrimit finaciar. Sportelisti
ngarkon mandatin e arkëtimit në sistem me shënimin “Paguar”. Specialisti i protokollit
dërgon të gjithë praktikën për firmosje tek Kryetari i Bashkisë. Më pas, praktika
protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Në rast se drejtori refuzon dhënien e lejes, dokumenti i përgjigjes negative dërgohet për
firmë tek Kryetari i Bashkisë. Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr
vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi




Dokumenti i përgjigjes negative, në rast se është refuzuar dhënia e lejes
Dokumenti i lejes
Fatura
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4. Kategoria: Hapësirë Publike / Mjedis
*Shënim: Shërbimet 4.1 dhe 4.2 ndjekin të njejtën procedurë për ofrimin e shërbimit.
4.1. Kërkesë për t'u pajisur me leje për shfrytëzim të hapësirës publike
4.2. Kërkesë për vendosje lojërash në hapësirë publike
Rolet e përfshira në këto shërbime



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e Planifikimit, Kontrolit dhe Zhvillimit Territorit
o Sektori i Planifikimit të Territorit dhe Administrimit të Lejeve
o Specialisti
o Sektori i të Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Planifikimit të Territorit dhe Administrimit të Lejeve shqyrton
praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë,
Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit shikon praktikën dhe
mund të bëjë komente.
Specialisti analizon përmbajtjen e dokumentacionit dhe përcakton nëse ka nevojë për
verifikime në terren. Pas verifikimeve (në terren ose jo) specialisti përcakton llojin e
përgjigjes, pozitive ose negative dhe sipas rastit përgatit dokumentin e përgjigjes. Në rastin
e përgjigjes pozitive, specialisti përgatit dokumentin e lejes. Ndërsa në rastin e përgjigjes
negative, specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes së refuzimit për aplikantin. Në të dyja
rastet dokumentet dërgohen për aprovim tek përgjegjësi i sektorit dhe tek drejtori i
drejtorisë, sipas shkallëve të hierarkisë të përcaktuar në strukturën organizative.
Në rast se drejtori aprovon dhënien e lejes, praktika dërgohet tek Sektori i të Ardhurave, i
cili llogarit tarifën e detyrimit financiar dhe përgatit faturën për pagesë (në rastet kur ka
kontratë përgatit edhe kontratën dhe e ngarkon në sistem). Aplikantit i dorëzohet fatura
nëpërmjet sportelit për të kryer pagesën e shërbimit. Pas kryerjes së pagesës aplikanti
dorëzon në sportel mandatin e arkëtimit nëpërmjet të cilit vërteton likujdimin e detyrimit
finaciar. Sportelisti ngarkon mandatin e arkëtimit në sistem me shënimin “Paguar”.
Specialisti i protokollit dërgon të gjithë praktikën për firmosje tek Kryetari i Bashkisë. Më
pas, praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
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Në rast se drejtori refuzon dhënien e lejes, dokumenti i përgjigjes negative dërgohet për
firmë tek Kryetari i Bashkisë. Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr
vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.

Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi




Dokumenti i përgjigjes negative, në rast se është refuzuar dhënia e lejes
Kontrata
Fatura

4.3. Kërkesë për t'u pajisur me leje non-stop –karburante
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i të Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)
o Specialisti
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të të Ardhurave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë së të Ardhurave
shikon praktikën dhe mund të bëjë komente.
Specialisti analizon përmbajtjen e dokumentacionit dhe përcakton nëse ka nevojë për
verifikime në terren. Pas verifikimeve (në terren ose jo) specialisti përcakton llojin e
përgjigjes, pozitive ose negative dhe sipas rastit përgatit dokumentin e përgjigjes. Në rastin
e përgjigjes pozitive, specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes (dokumentin e lejes),
llogarit tarifën e detyrimit financiar dhe përgatit faturën për pagesë. Ndërsa në rastin e
përgjigjes negative, specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes së refuzimit për aplikantin.
Në të dyja rastet dokumentet dërgohen për aprovim tek përgjegjësi i sektorit dhe drejtori i
drejtorisë, sipas shkallëve të hierarkisë të përcaktuar në strukturën organizative.
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Në rast se drejtori aprovon dhënien e lejes, aplikantit i dorëzohet fatura nëpërmjet sportelit
për të kryer pagesën e shërbimit. Pas kryerjes së pagesës aplikanti dorëzon në sportel
mandatin e arkëtimit nëpërmjet të cilit vërteton likujdimin e detyrimit finaciar. Sportelisti
ngarkon mandatin e arkëtimit në sistem me shënimin “Paguar”. Specialisti i protokollit
dërgon të gjithë praktikën për firmosje tek Kryetari i Bashkisë. Më pas, praktika
protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Në rast se drejtori refuzon dhënien e lejes, dokumenti i përgjigjes negative dërgohet për
firmë tek Kryetari i Bashkisë. Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr
vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi




Dokumenti i përgjigjes negative, në rast se është refuzuar dhënia e lejes
Dokumenti i lejes
Fatura

4.4. Kërkesë për t'u pajisur me leje për shitës ambulant
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i të Ardhurave (Regjistrim, vleresim, borxh)
o Specialisti
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të të Ardhurave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë së të Ardhurave
shikon praktikën dhe mund të bëjë komente. Specialisti analizon përmbajtjen e
dokumentacionit dhe kryen disa verifikime jashtë sistemit One Stop Shop.
Pas verifikimeve, specialisti përgatit një dokument përgjigje për qytetarin, i cili aprovohet
nga përgjegjësi i sektorit dhe drejtori i drejtorisë, sipas shkallëve të hierarkisë të përcaktuar
në strukturën organizative. Ky dokument dërgohet për firmë tek Kryetari i Bashkisë. Praktika
protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
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Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Bashkia dërgon një shkresë zyrtare për administratën rajonale tatimore, pasi bizneset
ambulantë regjistrohet pranë drejtorisë rajonale tatimore të juridiksionit sipas ndarjes së
organizimit administrativ.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokumenti i përgjigjes

5. Kategoria: Social Services
5.1. Kërkesë për pranim të personave të moshuar në institucionet rezidenciale
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Sektori Social dhe Strehimit
o Specialisti (Punonjësi social)
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit Social dhe Strehimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe
dokumentacionit dhe në rast se konstaton mungesë ose pasaktësi në dokumentacion
njofton sportelin, i cili më pas njofton aplikantin për veprimet që duhet të kryejë. Në rast se
dokumentacioni është i plotë dhe i rregullt, specialisti kryen të gjitha verifikimet e
nevojshme jashtë këtij sistemi dhe harton raportin e vlerësimit për Komisionin
Multidisiplinor i cili pasi verifikon plotësimin e kushteve përgatit relacionin vlerësues për
Këshillin Bashkiak si organ vendimmarrës.
Specialisti ngarkon në sistem relacionin vlerësues të Komisionit dhe vendimin e Këshillit
Bashkiak. Specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes për aplikuesin, bazuar në vendimin e
Këshillit Bashkiak. Ky dokument kalon për miratim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit
hierarkik të përcaktuar në strukturën organizative dhe firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
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Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi




Relacioni vlerësues
Vendimi i Këshillit Bashkiak
Dokumenti i përgjigjes

5.2. Kërkesë për pranim të fëmijëve në institucionet e përkujdesit shoqëror
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Sektori Social dhe Strehimit
o Specialisti (Specialist per mbrojtjen e te drejtave te femijeve)
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit Social dhe Strehimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe
dokumentacionit dhe në rast se konstaton mungesë ose pasaktësi në dokumentacion
njofton sportelin, i cili më pas njofton aplikantin për veprimet që duhet të kryejë. Në rast se
dokumentacioni është i plotë dhe i rregullt, specialisti kryen të gjitha verifikimet e
nevojshme jashtë këtij sistemi dhe harton raportin e vlerësimit për Komisionin
Multidisiplinor i cili pasi verifikon plotësimin e kushteve përgatit relacionin vlerësues për
Këshillin Bashkiak si organ vendimmarrës.
Specialisti ngarkon në sistem relacionin vlerësues të Komisionit dhe vendimin e Këshillit
Bashkiak. Specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes për aplikuesin, bazuar në vendimin e
Këshillit Bashkiak. Ky dokument kalon për miratim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit
hierarkik të përcaktuar në strukturën organizative dhe firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi
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Relacioni vlerësues
Vendimi i Këshillit Bashkiak
Dokumenti i përgjigjes

5.3. Kërkesë për dhënie mendimi për kujdestari ligjore
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Sektori Social dhe Strehimit
o Specialisti (Specialist per mbrojtjen e te drejtave te femijeve)
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit Social dhe Strehimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe
dokumentacionit dhe në rast se konstaton mungesë ose pasaktësi në dokumentacion
njofton sportelin, i cili më pas njofton aplikantin për veprimet që duhet të kryejë.
Në rast se dokumentacioni është i plotë dhe i rregullt, specialisti kryen të gjitha verifikimet e
nevojshme jashtë këtij sistemi dhe harton raportin e vlerësimit për Komisionin
Multidisiplinor i cili pasi verifikon plotësimin e kushteve përgatit vendmin final. Specialisti
ngarkon në sistem vendimin e Komisionit Multidisiplinor dhe përgatit dokumentin e
përgjigjes për aplikuesin, bazuar në këtë vendim. Ky dokument kalon për miratim tek
strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik të përcaktuar në strukturën organizative dhe
firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi




Raport vlerësimi
Vendimi i Komisionit
Dokumenti i përgjigjes

*Shënim: Shërbimet 5.4 – 5.9 ndjekin të njejtën procedurë për ofrimin e shërbimit për
banorët e Njësive Administrative.
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5.4. Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për aftësi ndryshe
5.5. Vërtetim që personi trajtohet me pagesën e shtesës së invaliditetit
5.6. Vërtetim që personi trajtohet me pagesë verbërie
5.7. Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për paraplegjikë dhe tetraplegjikë
5.8. Vërtetim që personi trajtohet me pagesë kujdestarie
5.9. Vërtetim që personi trajtohet me ndihmë ekonomike
Rolet e përfshira në këto shërbime



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Administratori i Njësisë Administrative
o Specialisti i Njësisë Administrative

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Specialisti përgjegjës analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues.
Specialisti kryen verifikime jashtë këtij sistemi sipas rastit. Më pas specialisti përgatit
vërtetimin, i cili gjenerohet nga sistemi.
Pas përpunimit nga specialisti vërtetimi dërgohet tek Administratori, pasi cdo vërtetim i
lëshuar nga Njësia Administrative duhet firmosur dhe vulosur nga Administratori i Njësisë.
Dokumenti protokollohet dhe dërgohet në sportel për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Vërtetim

*Shënim: Shërbimet e mëposhtme ofrohen gjithashtu në Bashkinë Qendër dhe ndjekin të
njejtën procedurë për banorët e saj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për aftësi ndryshe
Vërtetim që personi trajtohet me pagesën e shtesës së invaliditetit
Vërtetim që personi trajtohet me pagesë verbërie
Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për paraplegjikë dhe tetraplegjikë
Vërtetim që personi trajtohet me pagesë kujdestarie
Vërtetim që personi trajtohet me ndihmë ekonomike
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Rolet e përfshira në këto shërbime



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Sektori Social dhe Strehimit
o Specialisti (Specialist per mbrojtjen e te drejtave te femijeve)
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit Social dhe Strehimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm.
Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit dhe kryen verifikimet e
nevojshme jashtë këtij sistemi, si dhe përgatit dokumentin e vërtetimit. Ky dokument kalon
për miratim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik të përcaktuar në strukturën
organizative dhe firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Vërtetim

6. Kategoria: Administrimi dhe menaxhimi i institucioneve të arsimit
parauniversitar
6.1. Kërkesë për bursë studimi
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Agjencia Kulturë-Arsim-Sport
o Sektori Kulturës dhe Arsimit
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o Specialisti
o Kryetari i bashkisë
Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Kulturës dhe Arsimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë Drejtori i Agjencisë Kulturë-Arsim-Sport
mund të shikojë ardhjen e një aplikimi të ri, të lexojë praktikën dhe të bëjë komente sipas
rastit.
Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit dhe përgatit një relacion
për Komisionin. Komisioni pasi analizon kërkesën përgatit një relacion për Këshill Bashkiak, i
cili është organi vendimmarrës për përfitimin e bursave.
Specialisti ngarkon në sistem relacionin vlerësues të Komisionit dhe vendimin e Këshillit
Bashkiak. Specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes për shpallje dhe shkresën përcjellëse
për universitetet në rastin e aplikantit fitues bazuar në vendimin e Këshillit Bashkiak.
Dokumentat kalojnë për miratim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik të
përcaktuar në strukturën organizative dhe firmosen nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi




Relacioni
Vendimi i Këshillit Bashkiak
Dokumenti i përgjigjes

6.2. Vërtetim trajtimi me bursë
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Agjencia Kulturë-Arsim-Sport
o Sektori Kulturës dhe Arsimit
o Specialisti
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
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Përgjegjësi i Sektorit të Kulturës dhe Arsimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë Drejtori i Agjencisë Kulturë-Arsim-Sport
mund të shikojë ardhjen e një aplikimi të ri, të lexojë praktikën dhe të bëjë komente sipas
rastit.
Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit dhe përgatit vërtetimin e
trajtimit me bursë ose dokumentin e përgjigjes së refuzimit në rast se aplikanti nuk trajtohet
me bursë. Në të dyja rastet, dokumentat kalojnë për miratim tek strukturat përgjegjëse
sipas nivelit hierarkik të përcaktuar në strukturën organizative dhe firmosen nga Kryetari i
Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi



Vërtetim trajtimi me bursë
Dokumenti i përgjigjes së refuzimit

6.3. Vërtetim regjistrimi në çerdhe/kopësht
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Agjencia Kulturë-Arsim-Sport
o Sektori Kulturës dhe Arsimit
o Specialisti
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Kulturës dhe Arsimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë Drejtori i Agjencisë Kulturë-Arsim-Sport
mund të shikojë ardhjen e një aplikimi të ri, të lexojë praktikën dhe të bëjë komente sipas
rastit.
Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit dhe përgatit vërtetimin e e
regjistrimit në çerdhe/kopësht ose dokumentin e përgjigjes së refuzimit. Në të dyja rastet,
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dokumentat kalojnë për miratim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik të
përcaktuar në strukturën organizative dhe firmosen nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi



Vërtetim trajtimi me bursë
Dokumenti i përgjigjes së refuzimit

7. Kategoria: Taksat vendore dhe aktivitete të tjera financiare
7.1 Kërkesë për mbyllje aktiviteti (cregjistrim aktiviteti)
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i të Ardhurave (Regjistrim, vlerësim, borxh)
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të të Ardhurave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm të kërkesës. Ndërkohë, Drejtori i të Ardhurave
shikon praktikën dhe mund të bëjë komente.
Specialisti analizon përmbajtjen e dokumentacionit dhe kërkesës dhe kryen verifikimet e
nevojshme. Pas verifikime, specialisti çregjistron subjektin nga sistemi i taksave vendore të
bashkisë dhe përgatit një dokument përgjigjeje për aplikantin. Ky dokument kalon për
miratim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik të përcaktuar në strukturën
organizative dhe firmoset nga Kryetari I Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti I
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
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Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokumenti i përgjigjes

7.2 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i të Ardhurave (Regjistrim, vlerësim, borxh)
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Ardhurave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i të Ardhurave shikon praktikën dhe mund
të bëjë komente.
Specialisti kryen verifikimet e nevojshme nëse individi/subjekti i ka shlyer të gjitha detyrimet
vendore dhe përgatit dokumentin e vërtetimit. Ky dokument kalon për miratim tek
strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik të përcaktuar në strukturën organizative dhe
firmoset nga Drejtori i të Ardhurave.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi
•

Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve

7.3 Kërkesë për reduktim të taksës familjare
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
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o Sektori i të Ardhurave (Regjistrim, vlerësim, borxh)
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë
Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Ardhurave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i të Ardhurave shikon praktikën dhe mund
të bëjë komente.
Specialisti kryen verifikimet e nevojshme dhe vlerëson nëse aplikanti mund të përfitojë nga
reduktimi i taksës familjare. Në rastin pozitiv, pra aplikanti përfiton reduktim të taksës
familjare, specialisti përgatit një shkresë për subjektin përgjegjës për mbledhjen e taksave
dhe një dokument përgjigjeje për aplikantin.
Në rastin negativ, pra aplikanti nuk përfiton nga reduktimi i taksës familjare, specialisti
përgatit dokumentin e përgjigjes së refuzimit për aplikantin. Në të dyja rastet, dokumentat
kalojnë për miratim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik të përcaktuar në
strukturën organizative dhe firmosen nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi



Dokumenti i përgjigjes për aplikantin
Shkresë për subjektin, i cili mbledh taksat vendore

7.4 Kërkesë për regjistrim të subjekteve në zyrën e tarifave vendore
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i të Ardhurave (Regjistrim, vlerësim, borxh)
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
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Përgjegjësi i Sektorit të Ardhurave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i të Ardhurave shikon praktikën dhe mund
të bëjë komente.
Specialisti kryen verifikimet e nevojshme (në QKB dhe informacionet që vijnë nga strukturat
tatimore qendrore). Nëse specialisti e vlerëson të nevojshme, mund të bëjë kërkesë për
verifikime të mëtejshme në terren.
Pas verifikimeve, nëse subjekti është i regjistruar, përditësohen të dhënat e subjektit në
sistemin e taksave vendore. Nëse subjekti nuk është i regjistruar, atëherë të dhënat e tij
regjistrohen në sistemin e taksave vendore.
Specialisti mbyll cështjen në sistem.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Ky shërbim nuk gjeneron dokument përgjigje për aplikantin, por thjesht regjistron
ose përditëson të dhënat e subjektit në sistemin e brendshëm të strukturës
përgjegjëse për taksat dhe tarifat vendore.

7.5 Vërtetim që banori nuk ushtron aktivitet privat
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i të Ardhurave (Regjistrim, vlerësim, borxh)
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Ardhurave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i të Ardhurave shikon praktikën dhe mund
të bëjë komente.
Specialisti kryen verifikimet e nevojshme, në sistemin e brendshëm të bashkisë dhe në QKB
nëse aplikanti ushtron aktivitet privat. Nëse specialisti verifikon se aplikanti ushtron aktivitet
privat përgatit dokumentin e përgjigjes së refuzimit. Nëse specialist verifikon se aplikanti
nuk ushtron aktivitet privat përgatit vërtetimin. Në të dyja rastet, dokumentat kalojnë për
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miratim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik dhe firmosen nga Drejtori i të
Ardhurave.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi



Dokumenti i përgjigjes nëse aplikanti ushtron aktivitet privat.
Vërtetim për aplikantin nëse nuk ushtron aktivitet

7.6 Vërtetim për tender
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i të Ardhurave (Regjistrim, vlerësim, borxh)
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Ardhurave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i të Ardhurave shikon praktikën dhe mund
të bëjë komente.
Specialisti kryen verifikimet e nevojshme në sistemin e brendshëm të bashkisë për taksat
dhe tarifat vendore. Pasi kryhen të gjitha verifikimet, specialisti përgatit vërtetimin për
tender. Ky dokument aprovohet nga strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik dhe
firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Vërtetimi për tender
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7.7 Rishikim ose korrigjim të taksave vendore
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i të Ardhurave (Regjistrim, vlerësim, borxh)
o Specialisti
o Drejtoria e Financës dhe Buxhetit
o Sektori i Financës
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të të Ardhurave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë të Ardhurave shikon
praktikën dhe mund të bëjë komente.
Specialisti analizon dhe verifikon përmbajtjen e dokumentacionit dhe vlerëson nëse
aplikanti plotëson kushtet për rishikim ose korrigjim të taksave dhe tarifave vendore.
-

-

Nëse specialisti vlerëson se taksat dhe tarifat vendore janë të sakta, atëherë
dokumenti i përgjigjes për aplikantin, i cili shpjegon dhe arsyet përse kërkesa e tij
refuzohet. Ky dokument aprovohet nga strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik
dhe firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Nëse specialisti vlerëson se ka një diferencë në favor të subjektit, atëherë rishikohen
dhe rivlerësohen taksat dhe tarifat vendore (detyrimet e aplikantit). Vlerësimi dhe
diferenca në favor të aplikantit aprovohen nga përgjegjësi i sektorit, drejtori i të
Ardhurave dhe nga Kryetari i Bashkisë. Pas aprovimit të Kryetarit të Bashkisë,
kërkesa dërgohet tek përgjegjësi i Sektorit të Financës, i cili pasi shqyton kërkesën
përcakton specialistin për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Financës dhe
Buxhetit shikon praktikën dhe mund të bëjë komente. Specialisti bën regjistrimet
përkatëse dhe përgatit rimbursimin e shumës ose njohjen e detyrimeve për vitin
pasardhës. Specialisti përgatit një dokument përgjigjegje, i cili aprovohet nga
strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik dhe firmoset nga Kryetari i Bashkisë. Në
këtë rast, protokolli dërgon shkresën pranë subjektit të ngarkuar për mbledhjen e
taksave
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Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi



Përgjigje mbi vlerësimin e pagesave të taksave dhe tarifave vendore.
Vërtetim e njohjes së detyrimit (në rast se bashkia është debitorë ndaj aplikantit dhe
i njeh detyrimet për vitin pasardhës).

7.8 Kërkesë për shpërblim lindjeje
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e Financës dhe Buxhetit
o Sektori i Financës
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Financës shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit mund
të shikojë ardhjen e një aplikimi të ri, të lexojë praktikën dhe të bëjë komente sipas rastit.
Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit dhe kryen verifikime sipas
listës së hartuar nga zyra e gjendjes civile. Në rast se aplikanti përfiton nga shpërblimi i
lindjes, specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes (urdhër pagesa). Ky dokument aprovohet
nga strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik të përcaktuar nga struktura organizative
dhe firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi
•

Urdhër pagesa
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8. Kategoria: Bujqësi, Zhvillim rural, Pyjet dhe kullotat, Natyra dhe
Biodiversiteti
8.1. Kërkesë për marrjen me qira të kullotave e livadheve publike për kullotje e kositje
bari
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Agjencia e Pyje Kullota
o Sektori i Pyjeve dhe Kullotave
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Pyjeve dhe Kullotave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Agjencisë së Pyje Kullota mund
të shikojë ardhjen e një aplikimi të ri, të lexojë praktikën dhe të bëjë komente sipas rastit.
Agjencia e Pyje Kullota është përgjegjëse për miratimin e personave fizikë dhe juridikë që
kanë të drejtë të marrin me qira kullota ose livadhe. Shqyrtimi i kërkesave bëhet në
mbledhje të rregullta, të kryesuara nga drejtori i Agjencisë së Pyje Kullotave dhe të
pasqyruara në procesverbalin e mbledhjes. Shqyrtimi përfundon me marrjen e vendimit për
secilën kërkesë. Për kërkesat e pamiratuara, vendimi jep arsyet e mospranimit. Këto
vendime do të ngarkohen në sistem.
Në rastet e miratimit të kërkesës, specialisti përgatit kontratën e dhënies me qira, sipas
kontratës tip të miratuar në këshillin bashkiak, si dhe hartën e kullotës, në të cilën
përfshihen kufijtë e kullotës dhe kufitarët, e cila i bashkëngjitet kontratës. Vendimi me
kërkesat e miratuara dhe të refuzuara, së bashku me kontratat shkojnë tek Kryetari i
Bashkisë për të marrë aprovimin përfundimtar. Më pas këto dokumenta protokollohen dhe
dërgon në sportel për të vazhduar më tej proceduren me aplikantët.
Brenda 10 ditëve nga nxjerrja e vendimit, njoftohen aplikantët për tu paraqitur për lidhjen e
kontratës dhe kryerjen e pagesës. Aplikanti sjell mandatin e pagesës dhe shënohet në sistem
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“u Pagua”. Aplikanti firmos kontratën dhe 1 kopje origjinale e mban ai dhe 1 kopje do të
ruhet në bashki.
Pas nënshkrimit të kontratës dhe pagimit të këstit, Agjencia e Pyje Kullotave harton
procesverbalin e marrjes në dorëzim të kullotës dhe të objekteve të infrastrukturës që
ndodhen në të, i cili nënshkruhet nga përfaqësuesi i autorizuar i strukturës përgjegjëse për
pyjet dhe kullotat në bashki dhe qiramarrësi. Pas këtij momenti kërkuesi mund të futet në
kullotë me bagëti. Ky është një proces i cili ndodh jashtë sistemit One Stop Shop.

Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi



Vendimi me kërkesat e miratuara dhe kërkesat e refuzuara
Kontrata e qirasë

8.2. Kërkesë për marrje ose dhënie në përdorim të një sipërfaqe të caktuar pyjore dhe
kullosore për një aktivitet të caktuar ekonomik
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Agjencia e Pyje Kullota
o Sektori i Pyjeve dhe Kullotave
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Pyjeve dhe Kullotave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Agjencisë së Pyje Kullota mund
të shikojë ardhjen e një aplikimi të ri, të lexojë praktikën dhe të bëjë komente sipas rastit.
Specialisti merr në shqyrtim kërkesat dhe të gjithë dokumentacionin shoqërues nëpërmjet
sistemit. Në rast se specialisti konstaton mungesa apo mangësi në dokumentacion, njofton
aplikantin nëpërmjet sportelit për plotësim të dokumentacionit brenda 5 ditëve pune nga
marrja e kërkesës dhe i jep një afat maksimal prej 10 ditësh pune për plotësim.
Grupi i punës nga Agjencia e Pyje Kullotave kryen verifikime në terren dhe harton studimin
teknik-ekonomik të sipërfaqes objekt përdorimi. Gjithashtu, specialisti përgatit kontratën e
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qirasë të sipërfaqes së fondit pyjor dhe kullosor. Studimi tekniko-ekonomik firmoset nga
grupi i punës, i cili e hartoi, ngarkohet në sistem nga specialisti dhe më pas dërgohet për
aprovim tek Kryetari i Bashkisë, së bashku me kontratat e qirasë. Pas aprovimit, Kryetari i
Bashkisë firmos studimin ekonomik dhe kontratat e qirasë.
Pas protokollimit të dokumenteve, njoftohen aplikuesit për lidhjen e kontratës dhe kryerjen
e pagesës. Aplikanti sjell mandatin e pagesës dhe shënohet në sistem “u pagua”. Aplikanti
firmos kontratën dhe 1 kopje origjinale e mban ai dhe 1 kopje do të ruhet në bashki.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi



Studimi teknik-ekonomik
Kontrata e qirasë

*Shënim: Shërbimet 8.3 – 8.8 ndjekin të njejtën procedurë për ofrimin e shërbimit. Këto
shërbime ofrohen edhe në Njësinë Adminstrative edhe në Bashkinë Qendër.
8.3. Vërtetim që banori është pajisur me tokë bujqësore sipas Ligjit Nr. 7501
8.4. Vërtetim mbi tokën në pronësi/përdorim
8.5. Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor dhe blegtoral
8.6. Vërtetim mbi përcaktimin e kategorisë së tokës bujqësore
8.7. Vërtetim fakti Anëtar i ish kooperativës bujqësore deri me 01 Gusht 1991
8.8. Vërtetim që kanë tokë për subvencione
Rolet e përfshira në këto shërbime kur ofrohen në Njësinë Administrative



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Administratori i Njësisë Administrative
o Specialisti i Njësisë Administrative

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Specialisti përgjegjës analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues.
Specialisti kryen verifikime jashtë këtij sistemi sipas rastit. Më pas specialisti përgatit
vërtetimin, i cili gjenerohet nga sistemi.
Pas përpunimit nga specialisti vërtetimi dërgohet tek Administratori, pasi cdo vërtetim i
lëshuar nga Njësia Administrative duhet firmosur dhe vulosur nga Administratori i Njësisë.
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Dokumenti protokollohet dhe dërgohet në sportel për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Vërtetim

Rolet e përfshira në këto shërbime kur ofrohen në Bashkinë Qendër



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Sektori i Bujqësisë
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Bujqësisë shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunim të mëtejshëm të kërkesës.
Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues. Specialisti
kryen verifikime jashtë këtij sistemi sipas rastit dhe përgatit vërtetimin, i cili aprovohet nga
përgjegjësi i sektorit dhe firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Vërtetim

9. Kategoria: Burime Njerëzore
9.1. Aplikim për punë
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve ligjore
o Sektori i Personelit
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o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë
Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Personelit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë Drejtori i Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve ligjore
mund të shikojë ardhjen e një aplikimi të ri, të lexojë praktikën dhe të bëjë komente sipas
rastit.
Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit dhe përgatit dokumentin e
përgjigjes i cili është pranim i kërkesës, për të vazhduar me tej procedurat e punësimit ose
refuzimit me arsyetim. Ky dokument kalon për miratim tek strukturat përgjegjëse sipas
nivelit hierarkik të përcaktuar në strukturën organizative dhe firmoset nga Kryetari i
Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokumenti i përgjigjes

*Shënim: Shërbim 9.2 dhe 9.3 ndjekin të njejtën procedurë për ofrimin e shërbimit. Këto dy
shërbime ofrohen në Njësitë Administrative.
9.2. Vërtetim banimi
9.3. Autorizim përfaqësimi për tërheqjen e pensionit ose ndihmës ekonomike
Rolet e përfshira në këto shërbime kur shërbimi fillon dhe përfundon në Njësinë
Adminsitrative



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Administratori i Njësisë Administrative
o Specialisti i Njësisë Administrative

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
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Specialisti përgjegjës analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues.
Specialisti kryen verifikime jashtë këtij sistemi sipas rastit. Më pas specialisti përgatit
vërtetimin, i cili gjenerohet nga sistemi.
Pas përpunimit nga specialisti vërtetimi dërgohet tek Administratori, pasi cdo vërtetim i
lëshuar nga Njësia Administrative duhet firmosur dhe vulosur nga Administratori i Njësisë.
Dokumenti protokollohet dhe dërgohet në sportel për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Vërtetim

*Shënim: Shërbimi “Vërtetim banimi” ofrohet edhe në Bashkinë Qendër sipas procedurës
së mëposhtme:
Rolet e përfshira në këto shërbime



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e të Ardhurave
o Sektori i të Ardhurave
o Specialisti
o Kryetari i bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Ardhurave shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i të Ardhurave shikon praktikën dhe mund
të bëjë komente.
Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit dhe kryen verifikimet e
nevojshme jashtë këtij sistemi, si dhe përgatit dokumentin e vërtetimit. Ky dokument kalon
për miratim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik të përcaktuar në strukturën
organizative dhe firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi
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Vërtetim

10.Kategoria: Cështje ligjore / Asete
10.1.
Kërkesë për strehim
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Cështjeve Ligjore
o Sektori Social dhe i Strehimit
o Specialist (Nënpunës zyre strehimi)
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit Social dhe i Strehimit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Burimeve Njerezore dhe
Cështjeve Ligjore shikon praktikën dhe mund të bëjë komente.
Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit dhe në rast se konstaton
mungesë ose pasaktësi në dokumentacion njofton sportelin, i cili më pas njofton aplikantin
për veprimet që duhet të kryejë. Në rast se dokumentacioni është i plotë dhe i rregullt
harton raportin e vlerësimit për Komisionin e Strehimit. Komisioni i strehimit shqyrton listën
e aplikantëve dhe dokumentacionin përkates dhe përgatit relacionin vlerësues për Këshillin
Bashkiak, i cili miraton listën e përfituesve të programit të strehimit.
Specialisti ngarkon në sistem relacionin vlerësues të Komisionit dhe vendimin e Këshillit
Bashkiak. Specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes për aplikuesin, bazuar në vendimin e
Këshillit Bashkiak. Ky dokument kalon për miratim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit
hierarkik të përcaktuar në strukturën organizative dhe firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokument përgjigje, i cili konfirmon vendimet dhe oriention aplikantin në hapat e
mëtejshëm.
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10.2. Kërkesë për pajisje me AMTP
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Sektori i Bujqësisë
o Specialisti
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Bujqësisë shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunim të mëtejshëm. Specialisti verifikon përmbajtjen e dokumentacionit dhe në
rast se konstaton mungesë ose pasaktësi në dokumentacion njofton sportelin, i cili më pas
njofton aplikantin për veprimet që duhet të kryejë. Në rast se dokumentacioni është i plotë
dhe i rregullt, specialisti kryen një verifikim nëse kërkesa për pajisjen me AMTP është në
përputhje me dispozitat ligjore. Ka raste që kryhen verifikime në terren nga topografi për
kufijtë e pretenduar të tokës, megjithatë është bërë praktikë që aplikanti së bashku me
dokumentat e tjera bashkangjit edhe ekpertizën e firmosur nga topografi pasi jo çdo bashki
ka një specialist topograf.
Pas verifikimeve të dokumentacionit, në rast se pranohet kërkesa për pajisje me AMTP,
specialisti plotëson 4 formatet e AMTP-së, pasi 1 do të jetë për qytetarin, 1 do të qendrojë
në ZRPP, 1 në DAMT dhe 1 në bashki.. Së bashku me formatin e AMTP-së, specialisti harton
dhe shkresat përcjellëse për qytetarin dhe për institucione të tjera. Specialisti ngarkon në
sistem këtë set me dokumenta dhe i dërgon për aprovim tek strukturat përgjegjëse sipas
nivelit hierarkik të përcaktuar në strukturën organizative. Kjo praktikë shqyrtohet nga juristi
për çdo verifikim ligjor të mundshëm.
Në rast se nuk pranohet kërkesa, pra aplikanti nuk është përfitues i tokës sipas ligjit dhe
vendimeve bashkiake specialisti harton një shkresë zyrtare për refuzimin e kërkesës. Në të
dyja rastet dokumentat dërgohen për aprovim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit
hierarkik të përcaktuar në strukturën organizative dhe në fund firmosen nga Kryetari i
Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit. Shkresat
përcjellëse dërgohen tek institucionet përkatëse për ndjekje nëpërmjet protokolllit.
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Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit. Aplikantit i dorëzohet shkresa me anë të së cilës njoftohet se
procedura ka kaluar për ndjekje në ZRPP dhe hapat e tjerë për plotësimin përfundimtar të
AMTP-së duhet t’i ndjekë aty.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi




Dokumenti i AMTP-së;
Dokumenti i përgjigjes negative, në rast se është refuzuar dhënia AMTP-së;
Dokumenti / shkresa përcjellëse që njofton qytetarin për të ndjekur çështjen në
ZRPP.

10.3. Procedura për konfirmim kufizim prone private me prone shteti
Rolet e përfshira në këtë shërbim në rastin kur ky shërbim ofrohet nga Njësia
Adminsitrative



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Administratori i Njësisë Administrative
o Specialisti i Njësisë Administrative

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Specialisti përgjegjës analizon përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues.
Specialisti kryen verifikime jashtë këtij sistemi sipas rastit. Më pas specialisti përgatit
vërtetimin, i cili gjenerohet nga sistemi.
Pas përpunimit nga specialisti vërtetimi dërgohet tek Administratori, pasi cdo vërtetim i
lëshuar nga Njësia Administrative duhet firmosur dhe vulosur nga Administratori i Njësisë.
Dokumenti protokollohet dhe dërgohet në sportel për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Vërtetim

Rolet e përfshira në këtë shërbim në rastin kur ky shërbim ofrohet nga Bashkia Qendër



Front Office
o Sportelisti
Back Office
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o
o
o
o

Protokolli
Sektori I Bujqësisë
Specialisti
Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Bujqësisëshqyrton praktikën dhe përcakton specialistin përgjegjës
për përpunim të mëtejshëm të kërkesës. Specialisti analizon përmbajtjen e kërkesës dhe
dokumentacionit shoqërues. Specialisti kryen verifikime jashtë këtij sistemi sipas rastit dhe
përgatit vërtetimin, i cili aprovohet nga përgjegjësi dhe firmoset nga Kryetari i Bashkisë.
Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Vërtetim

10.4. Kërkesë për marrje me qira të aseteve të bashkisë
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit
o Sektori i Pronave Publike dhe Menaxhimit t ë Aseteve
o Specialist
o Kryetari i Bashkisë

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Sektorit të Pronave Publike dhe Menaxhimit t ë Aseteve shqyrton praktikën dhe
përcakton specialistin përgjegjës për përpunimin të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i
Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit shikon praktikën dhe mund të
bëjë komente. Specialisti kryen verifikimet e dokumentacionit dhe vlerëson nëse aplikanti i
plotëson kushtet e duhura për marrjen me qira të pronës publike.
Në rastin kur aplikanti nuk i plotëson kushtet për marrje me qira të aseteve të Bashkisë,
specialisti përgatit dokumentin e përgjigjes së refuzimit, i cili aprovohet strukturat
përgjegjëse sipas nivelit hierarkik të përcaktuar nga struktura organizative dhe firmoset nga
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Kryetari i Bashkisë. Praktika protokollohet dhe dokumenti përfundimtar merr vulën e
institucionit.
Në rastin kur aplikanti i plotëson të gjitha kushtet, specialisti përllogarit vlerën e pagesës që
duhet të kryejë aplikanti dhe përgatit dokumentacionin për Këshillin Bashkiak. Këshilli
Bashkiak është organi, i cili miraton kërkesën për marrjen me qira të aseteve publike. Pas
Vendimit të Këshillit Bashkiak, specialisti përgatit një dokument përgjigje për aplikantin, ku
specifikohen dokumentacioni shtesë dhe hapat që duhet të ndjekë aplikanti. Ky dokument
dërgohet për aprovim tek strukturat përgjegjëse sipas nivelit hierarkik të përcaktuar nga
struktura organizative dhe firmoset nga Kryetari i Bashkisë. Praktika protokollohet dhe
dokumenti përfundimtar merr vulën e institucionit.
Specialisti i Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel
për t’ju dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokument përgjigje, i cili konfirmon vendimet dhe oriention aplikantin në hapat e
mëtejshëm

11.Kategoria: Protokoll/ Arkivë
11.1. Kërkesë për fotokopje dokumenti arkivor njehsuar me origjinalin
Rolet e përfshira në këtë shërbim



Front Office
o Sportelisti
Back Office
o Protokolli
o Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Cështjeve Ligjore
o Zyra e Arkiv – Protokollit
o Arkivuesi
o Drejtoria e Finances dhe Buxhetit
o Sektori i Financës
o Specialist

Hapi 3: Përpunimi në back office nga Strukturat Përgjegjëse
Përgjegjësi i Zyrës së Arkiv – Protokollit shqyrton praktikën dhe përcakton specialistin
përgjegjës për përpunim të mëtejshëm. Ndërkohë, Drejtori i Drejtorisë së Burimeve
Njerezore dhe Ceshtjeve Ligjore shikon praktikën dhe mund të bëjë komente.
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Specialisti shqyrton aplikimin dhe vlerëson numrin e kopjeve dhe formatit të dokumenteve
që do të njesohen me origjinalin. Më pas dërgon kërkesë tek përgjegjësi i Sektorit i Financës
për përgatitje fature. Pergjegjesi i Sektorit të Financave shqyrton kërkesën dhe përcakton
specialistin që do të përgatisë faturën. Ndërkohë, Drejtori i Finances dhe Buxhetit shikon
praktikën dhe mund të bëjë komente.
Bazuar në të dhënat mbi volumin e dokumenteve, specialisti përgatit faturën për pagesë
dhe e ngarkon në sistem. Kjo faturë i dorëzohet aplikantit nëpërmjet sportelit për të kryer
pagesën e shërbimit. Pas kryerjes së pagesës aplikanti dorëzon në sportel mandatin e
arkëtimit nëpërmjet të cilit vërteton likujdimin e detyrimit finaciar. Sportelisti ngarkon
mandatin e arkëtimit në sistem me shënimin “Paguar”.
Specialisti i protokollit përgatit dokumentin e njesuar dhe protokollon praktikën. Specialisti i
Protokollit ngarkon në sistem dokumentin përfundimtar dhe e kalon në sportel për t’ju
dorëzuar aplikantit.
Lista e dokumentave të gjeneruara nga sistemi


Dokumentacioni i njëhsuar me origjinalin
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