
SHËRBIME MË TË MIRA  
JETË MË CILËSORE 

PËR QYTETARË

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

implemented by:

Natural Resource Management
Rural Economy
Local Governance and Civil Society

Tel:  +381(0) 38 51 77 15
Tel:  +381(0) 38 51 66 44
Fax: +381(0) 38 51 88 33
info@intercoopkos.org

Nazim Gafurri str. 33 
Po Box no.2 
 10000 Pristina, Kosovo
http://www.intercoopkos.org/logos

Në QSHQ mund t’i merrni edhe shumë shërbime 
tjera siç janë ato për:

 SHËRBIMET PUBLIKE 
 SHËRBIMET KADASTRALE
 SHËRBIMET E URBANIZMIT
 SHERBIMET E KULTURËS

Në QSHQ pos shërbimeve mund të merren edhe 
informacione për shërbimet komunale, nivelin e 
ngarkesave, tarifave, taksave dhe gjobave komunale si 
dhe rreth dokumentacionit të nevojshëm për shërbimin 
e kërkuar.
Të gjitha informacionet tjera dhe çmimet për secilin 
shërbim mund të merren çdo ditë pune në periudhat 
kohore 8:00 – 12:00 dhe 13:00 – 16:00, përmes:
Telefonit të qendrës +381 (0) 280 371 252,
Adresës elektronike të qendrës: 
q.sh.q@mun.gov.ks-gov.net  
web faqes së komunës: 
http://kk.rks-gov.net/kamenice
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Qendra për shërbime të qytetarëve
Përmirësimi i shërbimeve për 
qytetarë është qëllimi kryesor i 

udhëheqësisë komunale

Komuna e Kamenicës është  
e organizuar në 11 drejtori 
1) Drejtoria e administratës së përgjithshme, 2) Drejtoria 
e Arsimit, 3) Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe financa, 
4) Drejtoria për urbanizëm dhe planifikim hapësinor, 5) 
Drejtoria për Kadastër, gjeodezi dhe pronë, 6) Drejtoria 
për shëndetësi dhe mirëqenie, 7) Drejtoria për shërbime 
publike, 8) Drejtoria për kulturë, rini dhe sport, 9) Drejtoria 
për emergjencë dhe siguri, 10) Drejtoria për bujqësi, pylltari 
dhe zhvillim rural, 11) drejtoria e inspekcionit
Qendra për shërbime për qytetarë është themeluar me 
qëllim të krijimit të një zyre me një ndalesë për të gjitha 
shërbimet që janë kompetencë e komunave.
Qendra për shërbime për qytetarë do të zvogëlon periudhën 
e pritjes së qytetarëve, do të përmirëson eficiencën e 
shërbimeve dhe do të rrisë transparencën ndaj qytetarëve 
në fushë të dhënies së shërbimeve dhe aktiviteteve të 
administratës.  
Komunikimi “Online” në mes të Drejtorive dhe qendrës për 
shërbime për qytetarë do të zvogëlon  gjithashtu periudhën 
e marrjes së shërbimit për ta. Mekanizmat e Komunikimit 
“Online” gjithashtu do të ndërtojnë kanale që komuna të 
ofrojë shërbime “online” qytetarëve.
Në këtë informatorë janë të shënuara llojet e shërbimeve 
komunale: lëshimit të dokumenteve publike, përpilimit 
të shkresave dhe ofrimit të shërbimeve profesionale 
sipas kërkesës së palëve apo sipas detyrës zyrtare, leje 
për pronësi të automjeteve, përdorimit apo shfrytëzimit 
të pronës komunale, leje për ndërtimin dhe rrënimin e 
objekteve për shfrytëzimin e burimeve natyrore etj.
Ngarkesat, tarifat dhe taksat janë përcaktuar me rregullore 
komunale. Pagesa për shërbimet që i kryen komuna ndaj 
qytetarëve janë vendosur në pajtim me parimet e mbulimit 
të shpenzimeve, duke përfshirë shpenzimet për punë, 
material, transport etj. 
Me qëllim të rritjes së cilësisë së ofrimit të shërbimeve 
komunale, Qeveria Lokale e Komunës së Kamenicës në 
përkrahje të programit LOGOS ka zhvilluar dhe konsoliduar 
Zyrën për Shërbim me Qytetarë (One Stop Shop). Në 
këtë zyre do të ofrohen të gjitha shërbimet administrative 

komunale sipas kërkesës së qytetarëve, pra qytetari tani të 
gjitha shërbimet i ka në një vend: marrjen e informacioneve, 
dorëzimin e kërkesës dhe pranimin e përgjigjes-shërbimit.
QSHQ në fushëveprimin e sajë pos pranimit të kërkesave, 
ofrimit të informacioneve ofron dy lloje të shërbimeve  
varësisht nga kërkesat e qytetarëve dhe atë:
1.  Shërbime për të cilat nuk udhëhiqet ndonjë procedurë 

e gjatë administrative – këto shërbime qytetarët mund 
t’i marrin kryesisht brenda ditës dhe se në këtë grup 
bëjnë pjesë kryesisht shërbimet e administratës së 
përgjithshme.

2. Shërbime për të cilat duhet të udhëhiqet procedurë e 
administrative – në pajtueshmëri edhe me Ligjin për 
procedura administrative këto shërbime ipen në një 
periudhë deri në 30 ditë.

LLOJET E SHËRBIMEVE TË  
CILAT OFROHEN NË QSHQ
A. SHËRBIMET PËR TË CILAT NUK UDHËHIQET NDONJË 
PROCEDURË E GJATË ADMINISTRATIVE:
I. ÇERTIFIKATAT DHE DOKUMENTET TJERA ZYRTARE 
TË ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME
1. Çertifikata e lindjes ..................................................... 1€                                                           
2. Çertifikata e kurorëzimit .............................................. 1€
3. Çertifikata e vdekjes ................................................... 1€                 
4. Çertifikata mbi Statusin martesor ............................... 3€
5. Çertifikata mbi vendbanimin ....................................... 2€
6. Çertifikata mbi gjendjen familjare ............................... 2€
7. Çertifikata për përkujdesje familjare  .......................... 2€
8. Çertifikata mbi gjendjen familjare jashtë vendit .......... 5€

9. Çertifikata për shtetësi ................................................ 3€
10. Lëshimi i aktvdekjes ................................................. 3€ 
11. Çertifikata për realizimin e shpenzimeve të varrimi .. 10€
12. Vërtetim për martesë jashtë kurorës  

( bashkësi jashtëmartesore) ..................................... 5€
13. Vërtetimi i autorizimeve ............................................ 5€
14. Vërtetimi i fotokopjeve duke u krahasuar me 

dokumentin origjinal (1 faqe me tekst) ...................... 1€
15. Vërtetim për rregullimin e dokumenteve-vazhdimin  

e pensionit (një herë në vit) jashtë vendit ................. 5€
16. Vërtetim për konfirmim të adresës ............................ 2€
17. Vërtetim për lajmërim – ç’lajmërim vendbanimi ........ 3€
18. Çertifikata mbi lidhjen afërsinë familjare ................... 2€
19. Vërtetim për konfirmim të nacionalitetit .................... 2€
20. Vërtetim për vendqëndrim të përkohshëm ............... 3€
21. Vërtetim i deklaratës të pritjes – vizitorëve familjar .. 5€
22. Vërtetimi se Komuna nuk është e interesuar  

për blerjen e paluajtshmërisë .................................... 3€
23. Deklaratë e dëshmitarëve ......................................... 2€
24. Çertifikata mbi mjetet për jetesë, shtesa fëmijërore  

dhe personi në jetë (për Kosovë 2€) ......................... 5€
25. Lëshimi i dokumenteve që  

shfrytëzohen jashtë Kosovës .................................... 5€
26. Vërtetim identiteti ...................................................... 10€

B. SHËRBIMET PËR TË CILAT UDHËHIQET  
PROCEDURË E RREGULLT ADMINISTRATIVE:
I. ÇERTIFIKATAT DHE DOKUMENTET TJERA ZYRTARE 
TË ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME
1. Ndërrimi i emrit dhe  mbiemrit personal .......................20€
2. Germëzimi i emrit dhe mbiemrit ...................................3€
3. Regjistrimi i mëvonshëm në LAL dhe LAV ...................5€
4. Kurorëzimi jashtë objektit të Komunës .........................60€
5. Ankesa kundër aktvendimit të shkalles së parë ...........2€
6. Lëshimi i kopjes së dokumentit nga arkivi i Komunës ..1€
7. Vërtetime dhe dokumente  tjera zyrtare ........................2€
8. Ceremonitë e kurorëzimit .............................................10€
9. Ceremoni tjera të mbajtura nga zyrtarët komunal ........10€


