
 

                       "Sistemi i Integruar i Zyrës me një Ndalesë " 
 

 

Sistemi i Integruar i Zyrës me një Ndalesë përfaqëson çdo zyrë ku qytetarët dhe/ ose bizneset mund 

të aplikojnë për të përfituar një shërbim të caktuar. Modeli i zyrës me një ndalesë është zgjeruar 

në mënyrë progresive në shumë sektorë të ndryshëm dhe mundëson portën e vetme për të gjithë 

ndërveprimin midis qytetarëve/ bizneseve dhe Administratës Publike. Qytetarët dhe bizneset do të 

kenë mundësi që në një vend të vetëm të mund: 

 

· Të marrin informacion në lidhje me një shërbim, 

 

· Të aplikojnë për një sherbim te ri, 

 

· Të ndjekin statusin e shërbimit, 

 

· Të përfitojnë rezultatin e shërbimit. 

 

Sistemi i Zyrës me një Ndalesë përdoret nga punonjësit e Administratës Publike (sportelist, 

përgjegjës sektori, specialist, drejtora drejtorie, protokollues etj) me synimin për: 

 

· Përmirësimin e cilësise së shërbimeve administrative, 

 

· Monitorimin e ekzekutimit të shërbimeve, 

 

· Reduktimin e kohës së ekzekutimit të shërbimit, 

 

· Rritjen e transparencës në ofrimin e shërbimeve 

 

 

Shërbimet që ofrohen në Sistemin e Integruar të Zyrës me një Ndalesë në 

Bashkinë Mirditë 

 

1. Shërbime të Përgjithshme 

- Kërkesë e Përgjithshme 

- Kërkesë për Informacion 

- Ankesë 

 

 
2. Protokoll/Arkive 

Kërkesë për fotokopje dokumenti arkivor njehsuar me origjinalin. 



3. Bujqesi, Zhvillim rural, Pyjet, Natyra dhe Biodersiviteti 

-Procedura për konfirmim kufizim prone private me pronë shteti. 

-Kërkesë për marrje në perdorim të një siperfaqe te caktuar te fondit pyjor per ushtrim aktiviteti 

ekonomik. 

-Vërtetim qe kanë tokë për subvencione. 

-Vërtetim fakti qe ka qene anetar i ish-Kooperatives Bujqesore deri me 01.08.1991. 

-Vërtetim mbi tokën në pronësi/përdorim. 

-Vërtetim mbi përcaktimin e kategorisë së tokës bujqësore. 

-Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor ose blegtoral. 

-Vërtetim që banori është pajisur me tokë bujqësore sipas ligjit nr.7501. 

-Kërkesë për marrje me qira të kullotave e livadheve për kullotje e kositje. 

 

 
4. Cështje ligjore/Asete 

-Kërkesë për marrje me qira të aseteve të bashkisë. 

-Kërkesë për strehim. 

 

 
5. Burime Njerëzore 

-Procedurë për marrjen e autorizimit për përfaqësim për tërheqje pensioni apo ndihme ekonomike. 

 

6. Taksat vendore dhe aktivitete te tjera financiare 

-Kërkesë për shpërblim lindjeje. 

-Rishikim ose korrigjim të taksave dhe tarifat vendore. 

-Vërtetim për tender. 

-Vërtetim që banori nuk ushtron aktivitet privat. 

- Kërkesë për regjistrim subjekti në zyrën e taksave dhe tarifave vendore. 

- Kërkesë për reduktim të taksës familjare. 

- Vërtetim për shlyerje te detyrimeve (taksave e tarifave) vendore. 



 

7. Hapesirë Publike/Mjedis 

-Kërkesë per t'u pajisur me leje non stop karburante. 

-Kërkesë për vendosje lojërash në hapësirë publike. 

-Kërkesë për t'u pajisur me leje për shitës ambulant. 

-Kërkesë për t'u pajisur me leje për të shfrytëzuar hapësirën publike. 

-Kërkesë për t'u pajisur me leje për vendosje reklamash. 

 

 
8. Administrimi dhe menaxhimi i institucioneve të arsimit parauniversitar 

-Kërkesë për vërtetim regjistrimi të fëmijëve në kopshte/cerdhe. 

-Vërtetim trajtimi me bursë. 

-Kërkesë për bursë studimi. 

 

 

 

9. Shërbime sociale 

-Kërkesë për pranimin e personave me aftësi ndryshe në institucionet rezidenciale. 

-Kërkesë për dhënie mendimi për kujdestari ligjore. 

-Kërkesë për pranimin e femijëve në institucionet rezidenciale. 

-Vërtetim që personi trajtohet me ndihmë ekonomike. 

-Vërtetim që personi trajtohet me pagesë kujdestarie. 

-Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për paraplegjikë dhe tetraplegjikë. 

-Vërtetim që personi trajtohet me pagesë verbërie. 

-Vërtetim që personi trajtohet me pagesën e shtesës së invaliditetit. 

-Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për aftësi ndryshe. 

-Kërkesë për pranimin e personave të moshuar në institucionet rezidenciale. 



10. Planifikimi, menaxhimi, zhvillimi dhe kontrolli i territorit 

- Aplikim për fragment të hartës së gjendjes ekzistuese. 

- Kërkesë për tu pajisur me informacion mbi treguesit e  zhvillimit të zonës. 

- Procedura për njoftim për punime të vogla. 

 

 
11. Transporti publik vendor 

- Rinovim i liçencës për agjenci transporti ndërkombëtar udhëtarësh. 

- Rinovim i liçences për agjenci transport udhëtaresh dhe shërbimi taksi brenda vendit. 

- Rinovim i çertifikatës për transport mallrash brenda vendit per llogari te vet. 

- Rinovim i liçencës për transport udhëtarësh me taksi. 

- Rinovim i çertifikatës të lëshuar për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të vet 

brenda vendit. 

- Rinovim i çertifikatës për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të udhëtarëve brenda 

vendit. 

- Rinovim i liçencës për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të udhëtarëve brenda 

vendit. 

- Rinovim i çertifikatës për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të transportit të 

udhëtareve brenda vendit 

- Rinovim i liçencës për kryerjen e shërbimeve te rregullta të specializuara, te transportit te 

udhëtareve brenda vendit. 

- Rinovim i çertifikatës për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit. 

- Rinovim i çertifikatës për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit. 

- Rinovim i çertifikatës për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetëse të transportit rrugor të 

udhëtarëve. 

- Rinovim i liçencës për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të transportit rrugor të 

udhetarëve brenda vendit. 

- Rinovim i çertifikatës për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të transportit rrugor të 

udhëtarëve brenda vendit. 

- Rinovim i liçencës për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetës të transportit rrugor të 

udhëtarëve brenda vendit . 

- Rinovim i liçencës për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetës të transportit rrugor. 



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

- Autorizim qarkullimi. 

- Licencë për agjenci transporti ndërkombëtar udhëtarësh. 

- Licencë për agjenci transport udhëtaresh dhe shërbimi taksi brenda vendit. 

- Certifikatë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet. 

- Licencë për transport udhëtaresh me taksi. 

- Certifikatë e lëshuar për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të vet brenda. 

- Certifikatë e lëshuar për operacione të transportit të udhëtareve për llogari të vet brenda vendit. 

- Certifikatë për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të udhetareve brenda vendit. 

- Licencë për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të udhetareve brenda vendit. 

- Licencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të transportit të udhëtarëve brenda 

vendit. 

- Licencë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit. 

- Certifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit. 

- Certifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të transportit rrugor të udhetarëve brenda 

vendit. 

- Licencë për kryerjen e shërbimeve te rregullta qytetës të transportit rrugor të udhëtarëve. 

- Certifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetës të transportit rrugor të udhëtarëve. 

- Licencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetës të transportit rrugor të udhëtarëve. 


