SHËRBIMET QË OFRON SISTEMI ONE STOP SHOP
KATEGORIA E SHËRBIMIT
1.Taksa vendore dhe aktivitete të tjera financiare (Zyra Taksa-tregje)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Kërkesë për mbyllje aktiviteti (çrregjistrim aktiviteti)
Kërkesë për reduktim të taksës familjare
Kërkesë për rrregjistrim subjekti në zyrën e taksave dhe tarifave vendore
Kërkesë për shpërblim lindjeje
Rishikim ose origjim të taksave dhe tarifave vendore
Vërtetim për shlyerje të detyrimevë (taksave e tarifave) vendore
Vërtetim për tender
Vërtetim që banori nuk ushtron aktivitet privat

2.Shërbime sociale (nihma ekonomike)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Kërkesë për dhënie mendimi për kujdestari ligjore
Kërkesë për pranimin e femijëve në institucionet rezidenciale
Kërkesë për pranimin e personave me aftësi ndryshe në institucionet rezidenciale
Vërtetim që personi trajtohet me ndihmë ekonomike
Vërtetim që personi trajtohet me pagesë kujdestarie
Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për aftësi ndryshe
Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për paraplegjik dhe tetraplegjik
Vërtetim që personi trajtohet me pagesë verbërie
Vërtetim që personi trajtohet me pagesën e shtresës së invaliditetit

3.Protokoll / Arkiva
a. Kërkesë për fotokopje dokumenti njëhsuar me origjinalin

4.Planifikimi,menaxhimi ,zhvillimi dhe kontrolli I territorit (Urbanistika)
a. Aplikim për fragment të hartës së gjendjes ekzistuese
b. Kërkesë për tu paisur me informacion mbi treguesit zhvillimit të zonës
c. Proçedura për njoftime dhe punime të vogla
5.Kërkesë/ Ankesë e përgjithshme
a. Ankesë
b. Kërkesë
c. Kërkesë për informacion
6.Hapësire Publike /Mjedis (Shërbimet)
a.
b.
c.
d.

Kërkesë për tu pajsur me leje non stop karburant
Kërkesë për tu pajisur me leje për shitës ambulant
Kërkesë për tu pajisur me leje për të shfrytëzuar hapsirën publike
Kërkesë për tu pajisur me leje për vendosje reklamash

e. Kërkesë për vendosje lojrash në hapësirë publike
7.Çështje ligjore / Asete (Zyra juridike)
a. Kërkesë për marje me qëra të aseteve të bashkisë
b. Kërkesë për strehim
8.Burimet Njerëzore
a. Aplikim për punë
b. Proçedura për marrjen e një vërtetimi banimi
c. Proçedurë për marjen e autorizimit për përfaqësim për tërheqje
9.Buqësi, Zhvillim rural ,Pyjet dhe kullotat. Natyra Biodiversiteti (Pyjorja)
a. Kërkesë për marrje me qira te kullotave e livadheve për kullotje e kositje bari
b. Kërkesë për marrje në përdorim të një sipërfaqe të caktuar të fondit pyjor për ushtrim aktiviteti
ekonomik
c. Kërkesë për pajisje me AMTP
d. Proçedura për konfirmim kufizimi prone private me pronë shtet
e. Vërtetim fakti që nuk ka qënë anëtar I ish-kooperativës Buqësore deri me 01.08.1991
f. Vërtetim mbi përcaktimin e kategorisë së tokës bujqësore
g. Vërtetim mbi tokën në pronësi/ përdorim
h. Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor ose blektoral
i. Vërtetim që banori është pajisur me tokë bujqësore sipas ligjit nr.7501
j. Vërtetim qe kanë tokë për subvencione
10.Administrimi dhe menaxhimi I institucioneve të arsimit paraunversitar
a. Kërkesë për bursë studimi
b. Kërkesë për vërtetim rregjistrimi të fëmijëve në kopështe/ çerdhe
c. Vërtetim trajtimi me bursë.
11.Transporti publik vendor
a.
b.
c.
d.
e.

Rinovimi I liçences për agjenci transporti ndërkombëtar udhëtarësh
Rinovimi I liçences për agjenci udhëtaresh dhe shërbimi I taksisë Brenda vëndit
Rinovimi I çertifikatës për transport mallrash Brenda vendit për llogari të vet
Rinovimi I liçencës për transport udhëtarësh me taksi
Rinovim I çertifikatës të lëshuar për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të vet
Brenda vendit
f. Rinovimi I çertifikatës për kryerjen e shërbimeve vajtje- ardhje, të transportit të udhëtarëve
Brenda vëndit
g. Rinovimi I liçensës per kryerjen e shërbimeve vajtje- ardhje, të transportit të udhëtarëve Brenda
vëndit
h. Rinovimi I çertifikatës për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të transportit te
udhëtarëve Brenda vëndit
i. Rinovimi I liçensës për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara , të transportit të
udhëtarëve Brenda vëndit

j. Rinovimi I çertifikatës për transporti mallrash për të tretë dhe me qëra brënda vëndit
k. Rinovimi iliçensës për transport mallrash për të tretë dhe me qëra Brenda vëndit
l. Rinovimi I çertifikatës për kryerjene eshërbimeve të rregullta rrethqytetëse të transportit rrugor
të udhëtarëve.
m. Autorizim qarkullimi
n. Liçensë për agjeni transport ndërkombëtar udhëtarësh
o. Liçensë për agjenci transport udhëtarësh dhe shërbime tasksi Brenda vëndit
p. Çertikikatë për transport mallrash brend avëndit per llogari të vet
q. Lices për transport udhëtarësh me taksi

