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Ministri i Ministrisë së Administratës Publike, 

 

 

Në mbështetje të Nenit 3 paragrafit 9 dhe 10 të 

Ligjit Nr. 04/L-184 Për Administrimin e Punës 

në Zyrë (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës / Nr. 18 / 28 Maj 2013, Prishtinë), 

nenit 8 nën paragrafi 1.4 të Rregullores 

Nr.02/2011 për fushat e përgjegjësisë 

administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe 

Ministrive si dhe nenit 38 paragrafit 6 të 

Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 

(Gazeta Zyrtare nr.15, 12.09.2011). 

 

Nxjerr: 

 

 

RREGULLORE (MAP) NR. 01/2015 PËR 

SHENJAT UNIKE TË KLASIFIKIMIT TË 

DOKUMENTEVE DHE AFATET E 

RUAJTJES SË TYRE 

 

 

Neni 1 

Qëllimi 

 

Me këtë rregullore, rregullohen shenjat unike të 

klasifikimit të dokumenteve, përmbajtja e 

grupeve kryesore si dhe afati i ruajtjes së 

dokumenteve. 

 

Neni 2 

Fushëveprimi 

 

Dispozitat e kësaj rregulloreje zbatohen nga të 

gjitha Institucionet e Republikës së Kosovës. 

Minister of the Ministry of Public 

Administration, 

 

Pursuant to article 3 paragraph 9 and 10 of the 

Law No. 04/L-184 on Office Work 

Administration (Official Gazette of the 

Republic of Kosovo No. 18 / 28 May 2013, 

Prishtina), article 8 subparagraph 1.4 of 

Regulation No. 02/2011 on the Areas of 

Administrative Responsibility of the Office of 

the Prime Minister and Ministries, and article 

38 paragraph 6 of the Rules of Procedure of 

the Government No. 09/2011 (Official Gazette 

no. 15, 12.09.2011), 

Hereby issues: 

 

 

REGULATION (MPA) NO. 01/2015 ON 

UNIQUE MARKS FOR 

CLASSIFICATION OF DOCUMENTS 

AND THE TIME OF THEIR 

PRESERVATION 

 

Article 1 

Purpose  

 

This regulation shall govern unique marks for 

classification of documents, the content of key 

groups and the time of their preservation. 

 

 

Article 2 

Scope   

 

Provisions of this regulation shall apply to all 

Institutions of the Republic of Kosovo.   

Ministar Ministarstvo Javne Uprave, 

 

 

Na osnovu člana  3 stava  9 i 10 Zakona br. 

04/L-184 za Upravljanje Rada u  Kancelariji 

(Službeni list  Republike  Kosova / br. 18 / 28 

Maj 2013god., Priština), člana 8 pod stava  1.4 

Uredbe br.02/2011 za oblasti upravne 

odgovornosti u Kancelariji  Premijera  i  

Ministarstva kao i člana 38 stava 6 Uredba 

Rada Vlade br. 09/2011 (Službeni list  br.15, 

12.09.2011god.). 

 

 

Donosi sledeče: 

 

 

UREDBA (MJU) BR. 01/2015  O  

ZAJEDNIČKIM ZNACIMA ZA   

KLASIFIKOVANJE  DOKUMENTACIJE  

I  ROK SAČUVANJA ISTIH 

 

 

Član 1 

Svrha 

 

Navedenom Uredbom, sredjuju se zajednički 

znaci  za  klasifikovanje   dokumentacije sastav 

glavnih  grupa kao i rok sačuvanja istih 

dokumenata. 

 

Član 2 

Delokrug  

 

Odredbe ove Uredbe  se sprovedu u svim  

Institucijama  Republike  Kosova. 
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Neni 3 

Përkufizimet 

 

Të gjitha shprehjet që përdoren në këtë 

rregullore kanë kuptimin e njëjtë me shprehjet e 

përdoren në nenin 2 të  Ligjit Nr. 04/L-184 Për 

Administrimin e Punës në Zyrë. 

 

Neni 4 

Shenjat unike të klasifikimit të  

dokumenteve 

  

1. Shenjat unike për klasifikimin e 

dokumenteve janë,  karakteristikat identifikuese 

numerike që i vendosen një akti apo lënde në 

bazë të përmbajtjes së tyre, për qëllime të 

ruajtjes organizimit dhe gjetjes më të lehtë të 

tyre. 

 

2.   Klasifikimi i shenjave unike bëhet përmes 

ndarjes së tyre në grupe kryesore, grupe dhe 

nëngrupe të cilët shprehen në numra. 

 

Neni 5 

Grupet Kryesore  Grupet dhe Nëngrupet 

 

1. Grupet kryesore shërbejnë për klasifikimin e 

akteve dhe lëndëve në bazë të përmbajtjes së 

tyre.  Grupet kryesore shprehen në numra dhe 

janë nga 0 ( zero) deri në 9 ( nëntë).  

 

2. Grupet shërbejnë si nënndarje brenda një 

grupi kryesor me qëllim të konkretizimit të një 

grupi kryesor. Një grup kryesor mund të ndahet 

deri në 10 (dhjete) grupe. 

 

Article 3  

Definitions  

 

Expressions used in this Regulation shall have 

the same meaning as expressions used under 

article 2 of the Law No. 04/L-184 on Office 

Work Administration. 

 

Article 4 

Unique marks for classification of  

documents 

 

1. Unique marks for classification of 

documents are the following: numerical 

identification peculiarities put on an act or case 

according to their content, for the purpose of 

their preservation, organization and to easy 

find them. 

 

2.   Classification of unique marks shall be 

done by dividing them in main groups, groups 

and subgroups expressed in numbers. 

 

Article 5 

Main groups, groups and subgroups 

 

1. Main groups serve for classification of acts 

and cases based on their content. Main groups 

are expressed in numbers from 0 ( zero) to nine 

9 (nine).  

 

2. Groups serve as subdivision within a main 

group in order to concretise a main group. 

Main group may be divided into 10 (ten) 

groups.  

 

Član 3  

Definicija 

 

Svaki izraz koji se upotrebljava u ovu Uredbu 

ima isti  značaj i isti izraz  i  upotrebljava   se 

na osnovu  člana  2 Zakona br. 04/L-184 

Upravljanje poslova u kancelariji. 

 

Član 4 

Zajednički znaci za  klasifikovanje 

dokumentacije  

 

1. Zajednički znaci za  klasifikovanje   

dokumentacije su  karakteristike brojnih  

identifikovanja   koja se ubacuju  na jednom  

aktu ili predmetima na osnovu  njihovog  

sastava, sa ciljem sačuvanja organizovanja i 

prema potrebi olalkšava se pronadjenjenje 

istih. 

2.   Klasifikovanje zajedničkih znakova izvrši 

se preko njihove dodele i to: glavne grupe, 

grupe i podgrupe koje se izraze putem brojeva. 

 

Član 5 

Glavne Grupe, Grupe i pod grupe 

 

1. Glavne Grupe služe za  klasifikovanje  akata 

i predmeta  na osnovu  njihovih sastava.  

Glavne Grupe  izraze se  brojevima , počevši 

od  0 (nule) do  9 (devet).  

 

2. Grupe služe kao pod podela unutar Glavne 

Grupe  sa ciljem  konkretizovanja  jedne  

Glavne grupe. Glavne Grupe  može da se deli  

na 10 (deset) grupa. 
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3. Nëngrupi është nënndarje edhe më detale e 

një grupi. Një grup ndahet deri në 10 (dhjete) 

nëngrupe. Nëngrupi është vet shenja unike e 

klasifikimit. 

 

4. Nëse një grup nuk përmban nëngrupe atëherë 

si shenjë unike e klasifikimit  është numri i 

grupit. 

 

5. Nëse grupi kryesor nuk përmban grupe, 

atëherë shenjë unike e klasifikimit është numri i 

grupit kryesor.  

 

6. Grupet kryesore , grupet dhe nëngrupet, sipas 

përmbajtjes  janë paraqitur në shtojcën I të 

kësaj rregulloreje. 

 

Neni 6  

Afati i ruajtjes së dokumenteve 

 

1. Afati i ruajtje së dokumenteve nënkupton 

kohën gjatë së cilës institucionet janë të 

obliguara t`i ruajnë dokumentet. Afati 

përcaktohet në bazë të shtojcës I të kësaj 

rregulloreje për veç kur përcaktohet ndryshe me 

ligj.  

 

2. Institucionet e Republikës së Kosovës mund 

të caktojnë afat më të gjatë të ruajtjes se sa ai i 

përcaktuar në shtojcën i, mirëpo në asnjë rast ai 

nuk mund të jetë më i shkurtë. 

 

3. Nëse afati i ruajtjes është caktuar sipas 

lëndës apo dosjes, të gjitha dokumentet që 

gjenden në lëndë apo dosje ruhen sipas atij 

 

3. Subgroup is a detailed subdivision of a 

group. A group may be divided into ten (10) 

subgroups. The subgroup is itself a unique 

classification mark. 

 

4. If a group does not contain subgroups, a 

unique classification mark is the group 

number. 

 

5. If the main group does not contain groups, 

the unique classification mark is the number of 

the main group. 

 

6. The main groups, groups and subgroups, 

according to the content, are presented under 

annex I of this regulation.  

 

Article 6  

Document’s preserving time  

 

1. Document’s preserving time implies the 

time during which the institutions are obliged 

to preserve documents. The time shall be 

determined based on the annex I of this 

regulation, unless otherwise specified by law.   

 

 

2. Institutions of the Republic of Kosovo may 

determine on having a longer preservation time 

than the one specified under Annex I, but it 

cannot be shorter. 

 

3. If the time of preservation is set according to 

the case or file, all documents of this case or 

file shall be preserved according to that time.  

 

3. Podgrupa je  pod podela i poseduje  detale 

jedne  grupe. Jedna  grupa može se deliti do     

10 (deset)) pod grupa. Pod grupa je sama 

zajednička oznaka    klasifikovanja. 

 

4. Ako jedna  grupa ne sadrži  pod grupe onda  

kao   zajednička oznaka    klasifikovanja  je 

broj grupe. 

 

5. Ako Glavna grupa ne sadrži  grupe, onda  

kao   zajednička oznaka    klasifikovanja  je 

broj  onda  kao   zajednička oznaka    

klasifikovanja  je glavne grupe.  

6. Glavna grupa, grupa i podgrupe, prema 

sastavu su postavljene u anexu  I ove Uredbe. 

 

 

Član 6  

Rok sačuvanja dokumentacije 

 

1. Rok sačuvanja dokumentacije označava 

vreme tokom koje  institucije se obavezuju  da 

sačuvaju  dokumentaciju. Rok se odredjuje  na 

osnovu  anexu  I ove Uredbe jedino ako je 

drugačije odredjeno  zakonom.  

 

 

2. Institucije u Republici  Kosova mogu da 

odredjuju duži rok sačuvanja sa odredjivanjem 

u anexu zatim ni u kom slučaju  on  ne  može  

biti  kraći rok. 

 

3. Ako se rok msačuvanja  se  odredjuje prema 

predmetu ili dosijea, svaki  dokumenat koji se 

nalazi u predmetu  ili dosijeu očuvaju se prema 



 5 

afati. 

 

Neni 7 

Hyrja në fuqi  

 

Kjo rregullore hyn në fuqi 7(shtatë) ditë pas 

nënshkrimit nga Ministri i Ministrisë së 

Administratës Publike. 

 

Mahir Yagcilar 

 

____________________ 

Ministër i Ministrisë së Administratës Publike  

 

 

                                           Datë: 14 / 09 /2015 

 

 

 

 

 

 

 

Article 7 

Entry into force  

 

This regulation shall enter into force 7 (seven) 

days upon signed by the Minister of Ministry 

of Public Administration. 

 

Mahir Yagcilar 

 

____________________ 

Minister of Ministry of Public Administration  

 

 

                                          Date: 14/ 09 /2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

istog roka. 

 

Član 7 

Nastupanje  na snagu  

 

Ova Uredba  nastupa  na snagu    7(sedam) 

dana nakon potpisivanja od strane  Ministra 

Ministarstva Javne Uprave. 

 

Mahir Yagcilar 

 

____________________ 

Ministar  Ministarstva Javne Uprave   

 

 

                                      Datum: 14 / 09 /2015 
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Përmbajtja 

(Lloji i dokumentit) 

 

 

Afati i ruajtjes   

 

1 2   3                                 4 5 

0 
 

 

 

 

 

 

Rregullimi shtetëror dhe organizimi i pushtetit në institucionet 
e Republikës së Kosovë. 

 
Përhershëm 

0 00 
 

 

Rregullimi shtetëror dhe politik në përgjithësi. Përhershëm 
 

0 01  Rregullimi kushtetues - Kushtetuta.  Përhershëm 

0 01 010 Mbrojtja e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë. Përhershëm 

0 01 011 

Shpallja e akteve normative. 
 

Përhershëm 
 

Informata, analizat ,udhëzuesit si dhe dokumentet e tjera që 
kanë të bëjnë me  zbatimin e akteve normative.         
 

0 01 012 
Harmonizimi më kushtetutë dhe ligje i akteve  normative si 
dhe aktet  mbi kompetencën. 
 

 
 Përhershëm 

0 01 013 Aktet  që kane të bëjnë me Zgjedhjet Qendrore dhe komunale. Përhershëm 

0 01 014 

Referendumi, aktet.  Përhershëm 
 

Iniciativa për zbatimin e referendumit.                                                         
 
 

5 vite 

Vendimi për shpalljen e referendumit                                                                          

Formimi i organeve  për zbatimin e referendumit dhe 
udhëheqja me votim  .               

Publikimi i akteve të nxjerra ne referendum .                                               Përhershëm                     

0 01 015 

Përcaktimi i territoreve dhe Rajoneve (aktet normative dhe 
aktet tjera që nxjerrën për zbatimin e tyre) .                                                                                                                                  Përhershëm 

 
 

Kufiri shtetëror, rajonal, komunal dhe përcaktimi i emrave të 
vendbanimeve, rrugëve dhe numrave të shtëpive. 

0 01 016 
Në përgjithësi për institucionet publike, për sistemin komunal 
dhe të drejtat e qytetarëve(banorëve) të komunave.                

Përhershëm 

0 01 017 

Simbolet shtetërore, 
 
 

 
 
 

Përhershëm                                                                          
 

Stema, Flamuri, Himni dhe aktet që kanë të bëjnë me to 

simbolet dalluese të Institucioneve Qendrore dhe Komunale 
dhe aktet që kanë te bëjnë me to.      

0 02  

Aktet që kanë të bëjnë me organizimin e organeve publike, 
(Kuvendi të Kosovës, Presidencës, Qeverisë, Organeve të 
Gjyqësisë dhe Prokurorisë, të Institucioneve  Kushtetuese dhe 
Agjencive të Pavarura, Organeve të Administratës Shtetërore, 
Organeve të Vetëqeverisjes Lokale  dhe bartësve tjerë të 
autorizimeve publike. 

     Përhershëm 



Organizimi dhe sistematizimi i brendshëm, emërimet 
(zgjedhjet) e udhëheqësve të ndryshëm.                                                                                                                              
 

Në përgjithësi për themelimin dhe shuarjen e Organeve 
Publike.                                                  
 

Komisionet dhe kolegjiumet, caktimi i komisioneve dhe 
emërimi i anëtareve 

Caktimi i përfaqësuesve ligjor dhe mbikëqyrës.                                                            

Vendimet për shenjat në njësite e brendshme organizative                                          

Vendimet për udhëheqjen e librave të protokollit  dhe të librave 
tjerë. 

0 02 020 

Aktet e  institucioneve të Republikës së Kosovës: 
Të Presidentit të Kosovës, Kuvendit të Kosovës, Institucioneve 
dhe Agjencive të Pavarura, Organeve të Administratës 
Shtetërore,  Kryetarëve të Komunave, Kuvendeve Komunale, 
Bashkësive Lokale, komisioneve dhe grupeve punuese si dhe 
trupave tjerë etj.                                                                                         
Aktet që kanë të bëjnë me njohjen e Pavarësisë së Shtetit të 
Kosovës .                        
 

 
Përhershëm 

0 02 021 

Aktet e njësive organizative të institucioneve të Republikës së 
Kosovës.  

Përhershëm Aktet Noteriale te Noterisë. 

Aktet e Gjykatave ,Prokurorive Publike dhe Avokaturave. 

0 02 022 
Aktet e organeve që ofrojnë shërbime publike,( Shëndetësisë, 
Shkencës, Arsimit,  Kulturës, dhe të Punës etj.)  

 
Përhershëm                     

0 02 023 

Nga sektori i qarkullimit të mallrave, të prodhimtarisë, 
komunikacionit dhe lidhjeve, veprimtarive komunale, 
veprimtarit botuese, shtypi, filmat etj.                                
Shoqatat ekonomike dhe shoqatat tjera te ndryshme .                                                          

Përhershëm 
 

Odat Ekonomike  .                                                                                                     

Bankat  .                                                                                                                      

Lotaritë.                                                                                                                         

Sigurimet .                                                                                                                     

Policat e sigurimit .                                                                                                             10 vjet 

0 02 024 
Organizatat dhe shoqatat joqeveritare. 

                Përhershëm 
 Organizatat dhe shoqatat e ndryshme. 

0 02 025 Aktet e  ndryshme të partive politike.                 Përhershëm 

0 03  
Në përgjithësi për punën administrative dhe zbatimin e ligjit 
mbi procedurën e përgjithshme administrative dhe procedurat 
e veçanta administrative. 

                Përhershëm 
 

0 03 030 

Në përgjithësi për punën në zyrë .                                                                                                     Përhershëm 

Aktet që kanë të bëjnë me pajisjet, lokalet e punës dhe orenditë, 
kompjuterët e punës dhe mjetet tjera ndihmëse .                   

                        5 vjet 



Aktet që kanë të bëjnë me shpalljet në mjetet e informimit dhe 
tabelat e shpalljeve.                                                                   

               Përhershëm 

Korrespodenca informative, të karakterit urgjent, interno, të 
rëndësisë së vogël .  

                       3 vjet                                                                                                                           

Në përgjithësi për evidencat e vulave ,vulat rrumbullakëta, 
vulat katrore  dhe vulat e thata. 

              Përhershëm                                            
 
 
 
 
 
 

Planet ose sistemet e klasifikimit  .                                                                                         

Aktet normative që kanë të bëjnë me njësinë e administrimit të 
dokumenteve-arkivin .                            

Shërbimet e teknologjisë informative dhe shërbimet telefonike. 

                       5 vjet Shërbimi i postë shpërndarjes (korrierët), shërbimet e sigurimit 
(kujdestarisë)  dhe shërbimet e recepcionit. 

Punët e blerjes dhe furnizimit .                                                                                                                    7 vjet   

0 03 031 
Çështjet lidhur me shtypin, puna redaktuese, shtypin dhe 
shumëzimin, lidhja dhe ndarja .                                                                                                                                         Përhershëm 
Në përgjithësi për mediat elektronike edhe të shkruara .                                           

0 03 032 

Vërtetimi i teksteve të ndryshme dhe fotokopjeve nga origjinali 
i nënshkrimeve dhe përshkrimeve . 

               Përhershëm                                                                                 

Fotokopjet e vërtetuara nga origjinali .                                                                                
                       5 vjet 

Vërtetimet e certifikatave të gjendjes ekonomike.                                                               

Deklaratat e ndryshme me dëshmitar.               10 vjet 

0 03 033 

Dorëzimi dhe pranimi i punëve. 
              Përhershëm 

 
 

Procesverbalet mbi dorëzim- pranimin e materialit arkivor  
arkivit kompetent në formën e shkruar dhe elektronike. 

Procesverbalet për asgjësim te materialit arkivor 

0 03 034 

Puna me palë, dhënia e informacioneve dhe qasja në 
dokumente publike. 

                   20 vjet 

Vizitat dhe pritja e delegacioneve të ndryshme të vendit dhe të 
huaj. 

 

Evidenca e vizitorëve.                       3 vjet 

0 03 035 
Mbikëqyrja administrative.               Përhershëm 

 

Procesverbalet dhe aktet administrative.                   10 vjet 

0 03 036 

Zbatimi i ligjit të procedurës së përgjithshme administrative 
dhe procedurat e veçanta. 

Përhershëm 

Aktet administrative të shkallës së parë dhe të dytë.                       10 vjet 

Procesverbalet e organeve kolegjiale.               Përhershëm 

0 04  
Çështjet për ndihmën juridike.                Përhershëm 

Dhënia e ndihmë juridike falas qytetarëve .                5 vjet                                                                                                            

0 05  Përgjithësisht për statistikat (organizimin dhe metodat).                Përhershëm 

0 05 050 
Në përgjithësi për lëndët statistikore. 

 
               Përhershëm 

Njësit raportuese, regjistri  i adresave ekonomike dhe anketat 
etj. 

0 05 051 
Shërbimet teknike statistikore. 

 
                Përhershëm 

Informatat statistikore, publicistika statistikore dhe arkiva 
statistikore. 

0 05 052 Përgjithësisht për statistikën dhe raportimi.  



Statistika demografike, statistika e popullsisë, statistika e 
punës.                          

 
 
 
 
 
 
 

               Përhershëm 

Raportet mbi të punësuarit, statistika administrative (raportet 
mbi lëndët në procedurë    administrative) etj. 

Statistika për gjykatat, statistikat për vendbanime dhe 
kadastrave. 

Statistika për mbrojtjen sociale, shëndetësor, arsimit, kulturës 
etj.                            

Statistika administrative-territorialë dhe statistika për të 
ardhurat personale etj.           

Raportet përfundimtare te auditivit. 

Raportet periodike te auditivit.                       7 vjet 
 Rekomandimet. 

Raportet e inspekcionit periodike. 
 

                     5 vjet 
Raportet e organit kompetent për zgjedhjen e çështjeve 
juridike. 

Raportet statistikore nga marrëdhënia  e punës.               10 vjet 

0 05 053 

Përgjithësisht për statistikën e ekonomisë. 

              Përhershëm 
 

Statistika e industrisë, xehetarisë, elektroekonomisë. 

Statistika e bujqësisë, pylltarisë, gjuetisë dhe peshkatarisë. 

Statistika e zejtarisë, çmimeve, financiare, investimeve etj. 

Statistika e komunikacioni dhe lidhjeve. 

Statistika ndërtimore, banesore dhe komunale. 
 

Statistika e tregtisë, hotelerisë dhe turizmit, regjistri statistikor i 
automjeteve. 
 

Statistika e tregtisë, hotelerisë dhe turizmit, regjistri statistikor i 
automjeteve. 

Pasurit bujqësore, shoqërore dhe private. 

Statistika e standardit jetësor. 

0 05 054 
Statistika tjera.  

Përhershëm Statistika hidrometeorologjikë dhe sizmologjikë. 

0 06  

Mbledhjet, seancat, konferencat dhe tubimet. Përhershëm 

Betimi solemn i Deputeteve të Kuvendit. 
 5 vjet 

Ftesat për mbledhje me shtojca. 

Procesverbalet e mbledhjeve. Përhershëm 
 Aktet nga mbledhja konstituive. 

Ftesat për tubime të qytetarëve përgjigjeje në pyetjet e tyre dhe 
procesverbalet. 

10 vjet 

0 07 
 

 

Përgjithësisht për kërkesat (parashtresat tjera) dhe ankesat 
jashtë procedurës administrative. 

5 vjet 
Të gjitha kërkesat individuale, parashtresat dhe ankesat jashtë 
procedurës administrative.       

Informata te karakterit të përgjithshëm.                                                                     

3 vjet Komunikimi me institucione, persona juridike dhe fizik. 

Kërkesat dhe propozimet e qytetarëve, iniciativave etj.                                                            

0 08  
Në përgjithësi për lëndët fetare. Përhershëm 

Kërkesat e bashkësive fetare ne përgjithësi për lende fetare.  5 vjet                                                                                        

0 09  Të tjera nga ky grup kryesor prej 00  deri më 08. 



 

1   Puna dhe marrëdhënia e punës, shoqatat dhe sigurimi social. Përhershëm 

1 10  
Në përgjithësi për punësimin e punëtorëve dhe kujdesi i të pa 
punësuarave. 

Përhershëm 

1 10 100 

Orientimi profesional i të rinjve dhe të rriturve. Përhershëm 

Kërkesat dhe shkresat tjera për aftësim profesional. 
5 vjet 

Planet dhe programet për aftësimin profesional. 

Evidencat për dhënien e provimeve profesionale. Përhershëm 

1 10 101 

Në përgjithësi për punësimin e punëtorëve tonë në vend. Përhershëm 

Kërkesat për punësim.  5 vjet 

Vendimet, Akt Emërimet , Kontratat për Punësim. Përhershëm 
 

1 10 102 

Në përgjithësi për punësimin e punëtoreve tonë jashtë vendit 
(ne misionet diplomatike dhe konsullatë). 

 Përhershëm 

Kërkesat për punësim. 5 vjet 

Aktet administrative për punësim.  Përhershëm 
 

1 10 103 

Në përgjithësi për marrëdhënien  e punës të punëtoreve të 
jashtëm (shtetasit e huaj) në Republikën e Kosovës. 

Përhershëm 

Kërkesat për punësim.  5 vjet 

Të ardhurat personale të tyre. Përhershëm 
 

1 10 104 
Përgjithësisht për të drejtat në kohën e papunësisë. Përhershëm 

Kërkesat dhe shkresat e ndryshme. 5 vjet 

Aktet administrative. Përhershëm 

1 11  

Marrëdhëniet e punës në përgjithësi dhe ndarja e të ardhurave 
personale. 

Përhershëm 

Kërkesat për marrëdhënie të punës . 5 vjet 

Vendimet dhe kontratat e punës. Përhershëm 

1 11 110 
Statutet, rregulloret dhe aktet mbi marrëdhëniet e punës.  Përhershëm 

Aktet juridike për statute dhe rregullore e akte tjera.  10 vjet 

Aktet normative. Përhershëm 

1 11 111 
Konkurset, shpalljet e vendeve të punës, lajmërimet, paraqitja 
në konkurs, zgjedhja e kandidatëve. 

 
 5 vjet    

Kërkesat lidhur me punësimin e praktikantëve 3 vjet     

1 11 112 

Themelimi i marrëdhënies së punës dhe mirësjellja në punë. Përhershëm 

Caktimi në detyra të punës. 
10 vjet                                                                          

Përhershëm 
Marrëdhëniet e punës  së përhershme më kohë të pa caktuar, të 
caktuar dhe punë provuese. 

Betimi. 5 vjet 

Emërtimi i institucioneve publike.  

Përhershëm  Emërimi dhe zgjedhja e funksionarëve publik ,gjyqtarëve, 
prokurorëve etj. 

Dosjet personale nga marrëdhënia e punës. 50 vjet 

Kontratat për punë. 3 vjet 

Libri amë i punëtorëve. Përhershëm 
 Regjistrat e punëtorëve. 

Testet, kërkesa dhe shkresa tjera për punësim dhe ndërprerje të 
marrëdhënies së punës. 

                             5 vjet 
 

Ankesat e punëtorëve. 



Kontratat në vepër dhe kontrata për shërbimet e veçanta 

1 11 113 

Përvoja e punës (stazhi i punës) dhe referencat 50 vjet 

Certifikatat për përvojën e punës. 3 vjet 

Evidence për marrëdhënie të punës (bursistët, praktikantët etj.)  

Puna praktike e nxënësve dhe studenteve 3 vjet 

1 11 114 

Shpërblimet sipas dispozitave nga marrëdhëniet e punës Përhershëm 

Shpenzimet e udhëtimit, shtesat nga pagat, mëditjet etj. 10 vjet                      

Lista e udhëtimit te nëpunësve 5 vjet 

Faturat e udhëtimit (shpenzimet zyrtare) 3 vjet 

Libri udhëtimit të automjeteve dhe raporti për shpenzimet e 
karburanteve. 

5 vjet 
 

Shpërblimet për punë, ndihmë në të holla për raste të 
ndryshme. 

Urdhër udhëtimet. 

1 11 115 
Në përgjithësi për mbrojtjen e grave, të rinjve dhe të invalidëve 
etj. 

50 vjet 

1 11 116 

Përgjithësisht për disiplinën ne pune. 10 vjet 

Shkeljet në detyra të punës (mos respektimi punës)  5 vjet 

 Keqpërdorimet në detyra të punës, korrupsioni dhe shkelje të 
tjera gjatë punës. 

20 vjet 

Vërejtjet. 5 vjet 

Lëndët e procedurës disiplinore. 
5 vjet 

 
Lëndët lidhur me hapjen e procedurës disiplinore dënuese të 
gjykatave kompetente. 

Dokumentacioni tjetër lidhur me kontestet e punës. 10 vjet 

1 11 117 
Në përgjithësi për realizimin e të drejtave dhe detyrimeve të 
punëtorëve  (ankesat, kontestet etj.) 

 
10 vjet                               

1 11 118 Ndërprerja e marrëdhënies së punës. Përhershëm 

1 11 119 Në përgjithësi për kuadrat dhe evidencat. Përhershëm 

1 12  

Përgjithësisht për të ardhurat personalë në institucione.  Përhershëm 

Shkresat rreth pagesës së punëtoreve.                                                                      5 vjet 
 Aktet administrative për ndarjen e mjeteve për pagesa. 

Vlerësimi i koeficienteve – gradave. Përhershëm 
 Lista e pagave . 

Ndalesa administrative, honorarët. 10 vjet    
 
 
 
 

Raporti për pagesën e të ardhurave .                                                                        

Shkresat tjera lidhur me të ardhurave personale . 

Dëshmitë e shënimeve për pagesën e bërë.                                                                                                   7vjet 

Aktet administrative për kompensimet në rastin e vdekjes së 
një anëtari të ngushtë të familjes. 5 vjet 

Aktet administrative për kompensim të ushqimit . 

1 13  Orari i punës (orari i rregullt, orari i caktuar, puna e natës etj.) 5 vjet 

1 13 130 

Pushimet (pushimet ditore, javore, vjetore, festat shtetërorë) . 5 vjet 

Kërkesat dhe vendimet për pushime.  3 vjet 

Shenjat e pushimeve mjekësore. 
5 vjet 

 
Aktet administrative për orarin e shkurtuar të punës. 

Aktet administrative për kohën pas orarit dhe punës 



plotësuese. 

Kërkesat dhe aktet administrative për shfrytëzim të pushimit 
vjetor. 

Kërkesat dhe aktet administrative për pushime, me dhe pa 
pagesë dhe pushimet mjekësore . 

Plani i shfrytëzimit të pushimit vjetor. 

Aktet administrative për zëvendësimin e punëtorëve. 

1 13 131 

Mungesat nga puna me pagesë dhe pa pagesë. 5 vjet 

Raportet mbi mungesat e punëtorëve.                          5 vjet 

Evidencat tjera për punëtorë (mungesat, pushimet mjekësore, 
vonesat etj.) 

3vjet 

1 14  Shoqatat, organizatat e ndryshme etj.  Përhershëm 

1 15  Përgjithësisht për seminaret, kurset profesionale dhe trajnimet. Përhershëm 

1 15 150 
Provimet profesionale dhe aftësimi profesional. Përhershëm  

Kërkesat dhe shkresat. 5 vjet 

Evidencat. Përhershëm                                         

1 15 151 

Kurset dhe seminaret për aftësimin profesional. Përhershëm 

Kërkesat, shkresat dhe planet e aftësimit. 5 vjet                       

Evidencat. Përhershëm 

Programet e kurseve dhe seminareve për aftësim profesional. 5 vjet 

1 15 152 
Provimet profesionale. Përhershëm 

Fletëparaqitjet, kërkesat dhe shkresat për provim profesional. 5 vjet                        

Evidencat. Përhershëm                                                                             

1 15 153 

Udhëtimet për studime dhe specializime. Përhershëm                                                                                                        
 Evidencat. 

Kërkesat dhe shkresat(lëndë lidhur me specializime, 
kualifikime etj.) 

10 vjet 

1 15 154 
Aftësimi profesional dhe rikualifikimi. Përhershëm 

Planet e aftësimit profesional dhe arsimimit të kuadrit. 5 vjet 

1 15 155 
Profesionet. Përhershëm 

 Evidencat. 

Kërkesat dhe shkresat. 10 vjet 

1 15 156 Financimi i aftësimit profesional dhe kompensimi.  10 vjet 

1 16  

Mbrojtja në punë 
Programi i masave të mbrojtës në punë nga zjarri. 
Programi i aftësimit të punëtorëve nga lëmia e mbrojtjes në 
punë, dhe nga zjarri. 
Raportet vjetore për mbrojtje në punë. 

 Përhershëm 
 

Certifikatat për aftësimin e punëtorëve për mbrojtje në punë 
dhe kundër zjarrit. 

50 vjet 

Pyetësorë, kërkesa dhe shkresat tjera, nga lëmia e mbrojtjes në 
punë dhe nga zjarri. 

3 vjet 

1 16 160 Masat higjienike, teknike dhe mbrojtëse gjatë punës. Përhershëm 

1 16 161 
Mjetet mbrojtëse.  10 vjet 

 Lëndët lidhur me furnizimin e mjeteve mbrojtëse. 

1 16 162 
Paraqitjet e fillimit dhe të ndërprerjeve të punës (aparateve, 
makinave dhe stabilimenteve të ndryshme etj. 

5 vjet 
 

1 16 163 
Fatkeqësitë në punë dhe lëndët për lëndimet në punë .                                                50 vjet  

Evidencat për lëndimet në punë.                                                                                Përhershëm  



Procesverbalet e kontrollit për gjendjen e mbrojtjes në punë. 10 vjet 
 

Procesverbalet dhe aktet administrative e inspekcionit për 
mbrojtje në punë. 

Përhershëm 

1 16 164 
Procesverbalet, aktet administrative dhe shikimet me të cilat 
urdhërohet eliminimi i parregullsive shtetërore. 

50 vjet                                                                                                                                    

1 17  

Mirënjohjet, Falënderimet, Dekoratat, shpërblimet. Përhershëm 

Propozimet  me arsyetim dhe iniciativa për ndarjen e 
mirënjohjeve publike. 

3 vjet 

Aktet administrative për ndarje të mirënjohjeve publike. Përhershëm 
 Aktet administrative për shpërblimet të tjera.  

Aktet administrative për dekorime. 
5 vjet 

 
Propozimet për dekorime të personaliteteve dhe organizatave 
vendore. 

1 18  

Përgjithësisht  për sigurimet sociale. Përhershëm                

Shkresat dhe aktet administrative. 5 vjet                       

Evidencat. 50 vjet 

Kërkesa, pyetësor etj.  5 vjet 

1 18 180 

Sigurimi shëndetësor (paraqitjet dhe ç ‘regjistrimet e 
punëtorëve në institucione shëndetësore). 

 
Përhershëm 

Shkresat dhe aktet administrative.  5 vjet 
 
 

                    50 vjet 

Kërkesa, pyetësor dhe shkresat të tjera rreth realizimit të 
drejtave shëndetësore  etj. 

Evidencat e formularëve për të dhënat shëndetësorë. 

1 18 181 

Sigurimi pensional, pensioni i pleqërisë, pensioni familjar dhe 
stazhi pensional (paraqitjet dhe ç ‘regjistrimet në institucione 
pensionale). 

 
Përhershëm 

Evidencat e tyre. 50 vjet 

Kërkesa dhe shkresat etj.  5 vjet 

1 18 182 

Sigurimi invalidor, pensioni invalidor, shpërblimi në të holla 
për dëmtim trupor, shtesat në ndihmë dhe kujdesej si dhe 
lehtësirat për blerje të automjetit dhe mjeteve tjera speciale. 

Përhershëm 
 
 

Kërkesa dhe shkresat e ndryshme për këto çështje. 5 vjet 

Evidencat. 50 vjet 

1 18 183 
Stimulimi për rritjen e fëmijëve . Përhershëm 

Shkresat dhe kërkesat.  5 vjet 
 Dokumentacioni për stimulimi për rritjen e fëmijëve.   

1 18 184 

Sigurimi i kategorive të veçanta . 
 Përhershëm 

 
 
 

Sigurimi i vazhduar në vend, sigurimi i vazhduar për kohën 
qëndrimit në botën e jashtme, sigurimi invalidor e vullnetar 
dhe bujqve e personave që ushtrojnë 
veprimtari private të pavarur. 

 Kërkesa dhe shkresat. 5 vjet 

1 19  
Përgjithësisht për bashkëpunimin ndërkombëtar në lëmin e 
punës, marrëdhënieve të punës, dhe të tjera nga kjo sferë. 

 
Përhershëm                                                                                                                                             

 

2   
Çështjet e brendshme dhe të jashtme  (për gjendjen civile dhe evidencat), siguria 
publike, administratë publike dhe gjyqësia. 

2 20  Gjendja civile dhe evidencat. Përhershëm                                                                                                                                                                    

2 20 200 Në përgjithësi për lindjet dhe evidencat për lindje. Përhershëm 



Librat amë të lindjes, evidencat dhe dublikatë.  

Kërkesat për lëshimin e certifikatave. 5 vjet 

Aktet administrative. Përhershëm 

2 20 201 
Emrat, mbiemrat dhe numrat personal. 

Përhershëm 
 

Lëndët për korrigjime dhe ndërrime të emrit dhe mbiemrit 
personal .  

2 20 202 

Në përgjithësi për kurorëzimet dhe evidencat e ndryshme për 
këtë çështje. 
Librat amë për kurorëzime, evidencat dhe dublikate. 

Përhershëm 
 

Kërkesat për dhënien e certifikatave.  5 vjet 

Aktet administrative. Përhershëm 

2 20 203 

Vdekjet në përgjithësi. Përhershëm 
 Librat amë e te vdekurve, evidencat dhe dublikatë. 

Kërkesat për lëshimin e certifikatave. 5 vjet 

Aktet dhe shkresat.  10 vjet 

2 20 204 

Shtetësia në përgjithësi.                Përhershëm 
 Libri amë ,evidencat dhe dublikatë. 

Kërkesat për certifikata te shtetësisë.                                                                         10 vjet 

Aktet  administrative. 
Përhershëm 

Ndërrimi i shtetësisë .                                                                                                  

2 20 205 

Letërnjoftimet, të paraqiturit për vendbanime dhe 
vendqëndrimin. 

Përhershëm 
 

Regjistri i kërkesave të pranuara dhe letërnjoftimeve të 
lëshuara. 

Kartoteka. 

Kartonët e personave të vdekur. 10 vjet 

Kartonët e letërnjoftimit të ndërruar.  5 vjet 

Kartonët e vendbanimit dhe çregjistrimet e personave të 
vdekur. 

10 vjet 

Kërkesat për certifikate të vendbanimit.   5 vjet 

2 20 206 
Regjistrat e zgjedhësve. Përhershëm 

 Regjistrat e votuesve.. 

2 20 207 

Dhënia e pasaportave dhe vizave. 

10vjet 
 

Përhershëm 

Evidencat për lëshuarjen e dokumenteve të udhëtimit dhe 
vizave. 

Evidencat për ndalimin e lëshuarjes së dokumenteve të 
udhëtimit dhe vizave. 

Regjistri i dokumenteve të udhëtimit të humbura. 

Regjistri i dokumenteve të udhëtimit të shpallura të 
pavlefshme. 

2 20 208 
Kombësitë (nacionaliteti). Përhershëm 

 Evidencat dhe aktet administrative. 

2 21  Çështjet e brendshme dhe rendi publik-policia. Përhershëm 

2 21 210 

Eksplozivi, municioni dhe armët. Përhershëm 
 Evidencat dhe aktet administrative. 

Kërkesat për lëshuarjen e armeve.  5 vjet 

2 21 211 
Gjirimi, skicimi  edhe të filmuarit. 
 

Përhershëm 
 

Evidencat dhe aktet administrative. 



Lëndët me marrjen e materialit te fotografuar ,skicuar dhe 
filmuar. 

10 vjet 

2 21 212 
Tubimet publike dhe fetare, shoqatat e qytetarëve, organizatat 
e qytetarëve etj. 

               Përhershëm 
 

Partitë politike dhe bashkimi i qytetareve. 

2 21 213 
Dorëzimi  dhe shpërndarja e shtypit, dhe publikacionet   e  tjera 
të huaja. 

Përhershëm 

2 21 214 Rendi publik-Policia. Përhershëm 

2 21 215 Përdormi i armës së zjarrit në detyrën zyrtare. Përhershëm 

2 21 216 
Përdorimi i pendrekut, forcës fizike dhe mjeteve tjera të 
detyrimit në detyrë zyrtare.  

Përhershëm 

2 21 217 

Mbrojta nga zjarri .                                                                                                     Përhershëm 
 Evidencat dhe aktet administrative                                                                                       

Kërkesat dhe shkresat të tjera nga lëmia e mbrojtjes në punë 
dhe nga zjarri.         

3vjet 
 

Certifikatat për aftësimin e punëtoreve të mbrojtjes kundër 
zjarrit dhe në punë .       

50 vjet 

Procesverbalet dhe aktet administrative për mbrojtje kundër 
zjarrit.                                         

Përhershëm 

Procesverbalet e kontrollit për gjendjen e mbrojtjes në punë, 
nga zjarri .                     

10 vjet 
 

2 21 218 
Kundërvajtjet. 10 vjet 

 Lëndët për kundërvajtjet e ndryshme. 

2 22  Siguria e komunikacionit. Përhershëm 

2 22 220 Siguria, rregullimi dhe kontrolli i komunikacionit. Përhershëm 

2 22 221 Kontrolli dhe rregullimi i komunikacionit në rrugë. Përhershëm 

2 22 222 

Lejet e vozitjes. Përhershëm 

Evidencat  dhe dosjet. 50 vjet 
 Kartonët e vozitësve. 

Kërkesat dhe aktet administrative për marrjen e lejeve të 
vozitjes. 

10 vjet 

2 23  Kriminaliteti në përgjithësi. 

2 23 230 Kriminaliteti i përgjithshëm . Përhershëm 

2 23 231 Kriminaliteti ekonomik. Përhershëm 

2 23 232 Delikuenca e të miturave. Përhershëm 

2   23 
 233 

 

Veprimtaria e hetimit. 
Përhershëm 

2 23 
234 

 

Ekspertiza kriminalistike. Përhershëm 
 Evidencat kriminalistike. 

2 24  Ekzekutimi i dënimeve dhe masat edukativo- përmirësuese. Përhershëm 

2 24 240 Falja e dënimeve. Përhershëm 

2 25  Sigurimi shtetëror-inteligjencë- përgjithësisht. Përhershëm 

2 26  
Pozita juridike dhe qëndrimi i të huajve në Republikën e  
Kosovës. 

Përhershëm 
 

2 27  Kontrolli i komunikacionit rrugor në kufirin e shtetit. Përhershëm 



2 28  Lëndët që nuk përfshihen në grupet prej 20-27.  

 

 
                                                                            

 

 

3 30  
Zhvillimi ekonomik në përgjithësi. 

Përhershëm 
 

Planet e zhvillimit ekonomik afat mesëm dhe afatgjatë. 

Lëvizjet ekonomike dhe zhvillimi ekonomik. 

3 31  
Xehetaria, industria, elektroekonomia, teknologjia  dhe 
 zejtaria  .                              

3 31 310 Në përgjithësi për xehetarin dhe inspeksioni i xehetarisë. Përhershëm 

3 31 311 

Përgjithësisht për Industrinë-projektet industriale.                    Përhershëm  

Nxitja e zhvillimit të ekonomisë së vogël.                       5 vjet 

Planet e deponimeve investuese.                       10 vjet 

Të tjera nga lëmia ndërmarrëse.                         5 vjet 
 Procesverbalet, aktet administrative dhe konkluzionet . 

3 31 312 Në përgjithësi për elektroekonomin. Përhershëm 

   Kërkesat dhe aktet administrative për elektroekonomi.                         10 vjet 

3 31 313 
Në përgjithësi për zejtarinë. Përhershëm 

Licencat e punës për biznese.  10 vjet 

Evidencat për biznese. Përhershëm 

3 32  
Bujqësia, pylltaria, veterinaria, hidroekonomia, gjuetia, 
peshkataria. 

Përhershëm 

3 32 320 

Bujqësia. Përhershëm 

Lëndët në lidhje për lejimin e kafshëve ose ndalimin e tyre. 5 vjet 

Lëndët në lidhje me lejet për lëvrim ose për mos lëvrim të 
tokave. 

 20 vjet 

Kërkesat dhe shkresat, procesverbalet dhe aktet 
administrative. 

10 vjet 

Inspeksioni i bujqësisë .  5 vjet  

3 32 321 
Në përgjithësi për bujqësinë dhe mbrojtjen e bimëve. Përhershëm 

Inspeksioni për bujqësi dhe bimëve. 5 vjet 
 Kërkesat, procesverbalet dhe aktet administrative. 

3 32 322 

Në përgjithësi për pylltarin. Përhershëm 

Inspeksioni për pylltari. 5 vjet 

Lejet për prerje të pyjeve dhe për mbrojtje. 10 vjet 
 Kërkesat, procesverbalet dhe aktet administrative. 

3 32 323 
Veterinaria në përgjithësi. Përhershëm 

Inspeksioni i veterinarisë. 5 vjet 

Kërkesat, procesverbalet dhe aktet administrative. 10 vjet  

3 32 324 
Gjuetia dhe peshkataria përgjithësisht. Përhershëm 

Inspeksioni i gjuetisë dhe peshkatarisë. 5 vjet 

Kërkesat, procesverbalet dhe aktet administrative.  10 vjet 

3 32 325 

Hidroekonomia në përgjithësi Përhershëm 
 
 
 

Regjistrim i lejeve nga lemia e hdiroekonomise. 

Planet për mbrojtje kundër vërshimeve dhe evidencat. 
 



Fatkeqësitë elementare dhe inspeksioni i hidroekonomisë.                        10 vjet 
 Procesverbalet dhe aktet administrative. 

3 33  
Tregtia, grumbullimi ,furnizimi, hoteleria dhe turizmi i 
 Artizanateve. 

3 33 330 

Tregtia(planet dhe aktet nga lëmia e tregtisë). Përhershëm                  

Lokalet dhe orari i tyre. 5 vjet                                                                     
 Aktet për ndërprerjen e punës së lokaleve.  

Lejet për punë.  Përhershëm 

Kërkesat për fillimin e punës së lokaleve.  5 vjet 

Aktet për tregti me shumicë dhe pakicë. 10 vjet 

3 33 331 
Grumbullimi dhe furnizimi .  Përhershëm 

Kërkesat dhe aktet tjera për këtë çështje.  5 vjet 

3 33 332 

Hoteleria dhe turizmi.                  Përhershëm 

Kërkesat dhe aktet e ndryshme për leje për hoteleri dhe 
turizëm. 

                          5 vjet 
 

Lejeve për shitje, ndërprerje të punës, ndalesës së muzikës etj. 

Ankesat  e ndryshme për hoteleri dhe turizëm. 

Veprimtaria turistik në përgjithësi. 

Orari i punës së lokaleve hoteliere. 

3 33 333 Tregtia grumbullimi dhe furnizimi. Përhershëm 

3 33 334 

Inspeksioni i tregut. 5 vjet 

Kontrolli në lemin e qarkullimit të mallit. 10 vjet 

Fletëparaqitjet prokurorive publike për deliktet  ekonomike. 

5 vjet 
 Kërkesat për ngritjen e procedurës administrative 

ndëshkimore. 

Procesverbalet dhe aktet administrative. Përhershëm 
 

10 vjet 
                 10 vjet 

Raportet vjetore. 

Kërkesat dhe shkresat. 

3 34  
Komunikacioni dhe lidhjet Përhershëm 

Komunikacioni hekurudhor( kërkesat dhe aktet etj.) 
 

5 vjet 
 

3 34 340 
Komunikacioni detar(i brendshëm dhe i jashtëm).                             Përhershëm 

Kërkesat dhe aktet e ndryshme.                                                                                         5 vjet 

3 34 341 
Komunikacioni i lumenjve dhe liqeneve. Përhershëm 

Kërkesat dhe aktet në lidhje me sigurimin dhe përcjelljen.                                              5 vjet 

3 34 342 
Komunikacioni ajror. Përhershëm 

Kërkesat dhe aktet ne lidhje me sigurimi dhe përcjelljen .                                             5 vjet 

3 34 343 

Komunikacioni rrugor . Përhershëm 

Vendosja e shenjave të komunikacionit. 5 vjet 

Planet dhe analizat për rregullimin(sigurimin) e 
komunikacionit. 

Përhershëm 

Kërkesat dhe aktet tjera në lidhje me komunikacionin.                           10 vjet 
 Procesverbalet dhe aktet administrative. 

Aktet e përgjithshme për trafikun rrugor. 5 vjet 

Aktet për mirëmbajtje të rrugëve dhe infrastrukturës rrugore. 10 vjet 

Aktet për rrugë lokale dhe të paklasifikuara. Përhershëm 

Aktet tjera për rrugët lokale.  5 vjet 



3 34 344 

Telekomunikimit, interneti, radio dhe TV .                   Përhershëm 

Kërkesat dhe aktet në lidhje me PT-në, internetit, radio dhe 
TV.                          10 vjet    

 Dërgimi  i telefonave dhe lidhjeve të internetit (kërkesat). 

3 34 345 
Komunikacioni urban dhe ndërurban. Përhershëm 

Shfrytëzimi i mjeteve transportuese. 3 vjet 

Kërkesat dhe aktet. 5 vjet    

3 34 346 

Kontroll dhe inspeksioni në komunikacion dhe lidhje.  Përhershëm 
 Aktet për caktimin e vendqëndrimeve për taksistë. 

Procesverbalet dhe aktet administrative. 10 vjet 

Dosjet e taksisteve. Përhershëm 

Urdhëresat për vendosjen e sinjalizimit  

Kërkesat dhe aktet  10 vjet 
 
 

Kontrollat dhe mbikëqyrja për transportimin në vijat publike 
dhe private  etj. 

3 35  
Urbanizmi dhe mbrojtja e ambientit dhe veprimtarit 
komunale. 

Përhershëm 

3 35 350 

Plani urbanistik. 

Përhershëm 
 

Lëndët për pëlqimin urbanistik. 

Planet urbanistike me dokumentacion përcjellës. 

Kushtet urbanistike për rregullimin e hapësirës. 

Planet zhvillimore dhe ekzekutive. 

3 35 351 

Ndërtimtaria dhe lejet e ndërtimit. 

Përhershëm 
 

Lëndët për leje ndërtimore. 

Lëndët për vija ndërtimore. 

Dokumentacioni teknik-projektet. 

Ndryshimet dhe plotësimet e lejeve  ndërtimore dhe vendimi 
për ndërtim. 

Aktet për koncesione dhe leje. 

Kontratat për financim për ndërtim. 5 vjet 

Kontratat për ndërtim dhe mbikëqyrje për ndërtime. 5 vjet 

Aktet lidhur me mirëmbajtjen e objekteve. 5 vjet 

Kontratat lidhur me shërbimet tjera.                             10 vjet 

3 35 352 

Veprimtarit komunale dhe mbrojtje e ambientit. 

Përhershëm 
 

Ndriçimi publik dhe gazi. 

Ujësjellësi dhe kanalizimi. 

Mirëmbajtja e pastërtisë, parqet dhe liqeneve. 

Varrezat . 

Kërkesat për ujin e pijshëm. 
 5 vjet 

 
Kërkesat për hapjen e puseve. 

Aktet lidhur me kadastrën e ujit në qytet. 

Evidencat për kadastrën e ujit në qytet. 
Përhershëm 

 
Masat për mbrojtjen e ambientit hapësinor. 

Aktet në përgjithësi për mbrojtjen e ambientit. 

Të tjerat për mbrojtjen e ambientit hapësinor. 5 vjet 

Aktet për kompensimet komunale.  10 vjet 

Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbërta. 5 vjet 

3 35 353 Lokacionet . Përhershëm 



Lëndët lidhur me lokacionet.  

Konkurset për ndarjen e lokaleve.  5 vjet 

Vendimet për lokalet të përkohshme lëvizëse (kioske)etj.  15 vjet 

3 35 354 
Inspeksioni i ndërtimtarisë. 

Përhershëm 
 

Raportet dhe procesverbalet dhe vendimet. 

Vendimi për rrënimin e objektit të ndërtuara pa leje. 

3 35 355 
Inspeksioni i punëve komunale. Përhershëm 

                    5 vjet Raportet vjetore të punës. 

Procesverbalet dhe aktet administrative.  5 vjet 

3 36  Çështjet banesore.                                                                                                                                                                                                                               

3 36 360 

E drejta banesore dhe qiratë. 

Përhershëm 
 

Aktet e përgjithshme për ndarjen e banesave. 

Lëndët për ndarjen e banesave, ndërrimin dhe shfrytëzimin. 

Evidencat dhe regjistrat. 

Qiratë dhe evidencat. 

Pagesa e qirasë së banesave. 5 vjet 
 Kontratat për qira të lokaleve afariste.  

Punët banesore-blerjet, të drejtat e  vlerësimi. 

Përhershëm 
 

Aktet në lidhje me strehimoret publike. 

Kontratat për marrje me qira të strehimoreve dhe 
procesverbalet. 

Aktet të cilat rregullohen marrëdhëniet e qirasë në banesa. 

3 36 361 

Lokalet e punës. 

Përhershëm 
 
 

Lejet për lokale të punës .                                                                                        

Aktet administrative për mbikëqyrjen rreth lidhjes së 
kontratave për lokale afariste.                 

Kontratat për marrje të lokaleve afariste dhe procesverbalet 
për pranim-dorëzim.   

Aktet për shndërrimin e banesave në ato lokale afariste . 

Aktet për shitjen e lokaleve afariste.                                                                        
                            10 vjet 

 
Dokumentacioni nga konkursi për blerje, shitje, ndërrim, 
marrje me qira dhe rekonstruim të lokaleve.                                                                                         

Vërejtjet , paditë dhe ankesat etj. për lokalet afariste.                                                        15 vjet 

3 37  

Ne përgjithësi për prokurimin publik. 7 vjet 
 

Dosjet e tenderit. 
10 vjet Aktet administrative dhe Kontratat. 

3 38  
Çmimet dhe standardi jetësor. Përhershëm 

Politika e çmimeve dhe standardi jetësor.  5 vjet 

3 39  
Panairet dhe ekspozitat ekonomike (të brendshme dhe 
ndërkombëtare). 

Përhershëm 

3 39 390 
Zbulimet dhe të arriturat teknike (në përgjithësi  për 
teknologji). 

Përhershëm 

3 39 391 Standardet. Përhershëm 

3 39 392 Kontrolli i masave dhe i metaleve të çmueshme.  Përhershëm 

 

4   Financat publike dhe pasuria shtetërore . Përhershëm 

4 40  Sistemet financiare dhe buxhetore.  Përhershëm                                                                              



Përgjithësisht mbi planifikimin e buxhetit  te Republikës se 
Kosovës. 

 
 

4 40 400 
Buxheti, alokimet, planet financiare dhe fondet. Përhershëm 

Kërkesat për mjete financiare.  10 vjet 

Urdhërpagesa. 7 vjet 

4 40 401 

Realizimi i buxhetit, planeve financiare dhe i fondeve. Përhershëm 

Evidencat e realizimit të buxhetit.                                                                                      10 vjet  
 

Propozimet, vërejtjet dhe rekomandimet për çështjet 
buxhetore. 

          3 vjet 

Raportet periodike.                                                                                                 
          3 vjet 

Planet  periodike. 

4 40 402 
Pasqyra financiare se bashku me shtojca. Përhershëm 

Plani i investimeve kapitale. 10 vjet 

4 40 403 Veprimtaria e kontabilitetit. Përhershëm 

4 40 404 
Menaxhimi i pasurisë   Përhershëm 

Blerjet, inventarizimi etj. 10 vjet 

   4 
 

41  
 

 
 

Përgjithësisht për te hyrat, Kontributet, Tatimet dhe Fondet. 
                Përhershëm 

    

4 41 410 

Material shpenzues –evidencat, flete ngarkesat etj. Përhershëm 

Blerësi-furnizuesi , faturat , dokumentet përcjellëse , evidenca 
e furnizimit dhe raportet për furnizim. 

7 vjet 

Aktet administrative për emërimin e komisionit për pranim.                         7 vjet 
 Kontratat për punë, furnizim më mall  dhe shërbime. 

4 41 411 Tatimi mbi vlerën e shtuar ne përgjithësi . Përhershëm 

4 41 412 

Te hyrat publike financiare. përhershëm 

Të hyrat dhe kontributet nga te hyrat publike. 
7 vjet 

 
Aktet për lirimin ( lehtësirat) nga  kontributit nga të hyrat. 

Shkresat lidhur më të hyrat publike. 

4 41 413 
Fondet në përgjithësi.                   

Përhershëm 
 

Fondi i pajisjeve, rezervave, rrezikut, investimeve dhe 
rezervave të përbashkëta etj. 

4 41 414 

Kontributet nga të ardhurat , sipas raporteve civil o- juridike, 
sigurimi social, për ndërtimin e banesave, honorarët e 
ndryshme dhe shfrytëzimin e tokës .                                                                     

Përhershëm 

 Evidenca e kontributeve dhe tatimit .                                                                         
Përhershëm 

Raporti vjetor për pagesën e kontributeve dhe tatimeve.                                      

Aktet për caktimin e  tatimit dhe kontributeve. Përhershëm 

4 41 415 

Raporti i llogarisë, rebalancët. 

Përhershëm Elaborati për regjistrimin e mjeteve.                                                                        

Llogaria përfundimtare e organit me shtojca .                                                        

Urdhëresa për bartjen e mjeteve nga pozicioni i llogarisë.                                     7 vjet 

Dokumentacioni që shërben për llogaritje të konotacionit  dhe 
pagesës. 

3 vjet 
Llogarit, raportet e arkës-periodike dhe formularët ndihmës 
për llogari të ndryshme.           



Listat llogaritare të pagesave .                                                                                

 

4 42  Sistemi bankar dhe kreditor .                                                                    

4 42 420 Kreditimi afatshkurtër. Përhershëm 

4 42 421 Kreditimi afatgjatë. Përhershëm 

4 42 422 
Financimi, qarkullimi i pagesave, planet kontabël etj. Përhershëm 

 

Të gjitha transaksionet bankare. 10 vjet 

4 42 423 
Sigurimi – aktet . Përhershëm 

Policat e sigurimit. 10 vjet 

Dokumentacioni për sigurimin bankar. 10 vjet 

4 43  
Tatimi dhe kontributet, taksat ,lojërat e fatit dhe doganat 
 e akcizat .                                                                                   

4 43 430 

Përgjithësisht për të hyrat e  kadastrave. Përhershëm 
 Tatimet dhe ngarkesat  nga prodhuesit bujqësor. 

Certifikatat për pagesën e tatimit. 

 3 vjet 
 

Shlyerja e tatimit. 

Lirimi nga tatimi. 

Ankesat në tatim. 

Lehtësimi në tatim. 

Raporti vjetor për pagesën e kontributeve dhe tatimeve. Përhershëm 

4 43 431 

Në përgjithësi për tatimet nga bizneset .  
Përhershëm Regjistri i bizneseve qe obligohen në tatimit. 

Aktet administrative për përcaktimin e obligimit tatimor.  7 vjet 

Te hyrat nga gjobat . 5 vjet 

Fletëparaqitjet për fillimin e procedurës.  7 vjet 

4 43 432 

Tatimet në përgjithësi. Përhershëm 

Tatimi në pronë, tatimi në bujqësi, tatimi në trashëgimi dhe 
dhurata.                  7 vjet 

 
Certifikatat e tatimit. 

Evidencat e tatimit. Përhershëm 

4 43 433 
Përmbarimi i dhunshëm i tatimit dhe shpenzimet e 
përmbarimit te dhunshëm . 

 7 vjet 

4 43 434 
Taksat në përgjithësi . Përhershëm 

Taksat administrative, gjyqësore etj. 7 vjet 

4 43 435 

Kontabiliteti tatimor dhe evidencat.                                                                       

10 vjet 

Veprimtaria e kontabilitetit .                                                                                  

Ditari transaksionit .                                                                                               

Libri kryesor (libri i të ardhurave dhe shpenzimeve, libri i 
pronave, libri i obligimeve të pronarëve).                                                                                      

   4 43 436 
Lotaria dhe lojërat e tjera te fatit . Përhershëm  

 Evidencat dhe lejet për punë. 

4 44  
Në përgjithësi për sistemin e menaxhimit te financave publike 
ne Kosove. 

Përhershëm 

4 44 440 Bilancet e ekonomisë.  Përhershëm 



4 44 441 Bilancet shtetërore . Përhershëm 

4 45  Financimi i konsumit .  Përhershëm 

4 45 450 
Pagimi i faktuarve për sigurimi shëndetësorë.  10 vjet 

Evidencat e të gjitha faturave të arritura. 10 vjet 

Financimi i sigurimit social.  10 vjet 

4 45 451 
Financimi i shkencës, arsimit dhe kulturës. Përhershëm 

 Caktimi dhe sigurimi i mjeteve. 

4 45 452 
Financimi i ndërtimit të banesave, qeverisjes së banesave, 
financimin të shërbimeve komunale etj. 

 
Përhershëm 

4 45 453 
Financimi i OJQ-ve  (odat ekonomike etj.) 
 

Përhershëm 
 

4 45 454 
Financimi  jo ekonomik. 

Përhershëm Mjetet për ndërtimin e objekteve komunale.     

4 46  Pasuria shtetërore dhe publike (lëndët Juridiko-pasurore).  

4 46 460 
Aktet mbi procedurën e konfiskimeve dhe sekuestrimin e 
pasurisë. 

 
Përhershëm                                                                                                                

4 46 461 
Përgjithësisht për procesion e privatizimit të pronës shoqërore.                                                                   

Përhershëm                                                                                                                

4 46 462 
Bartja e të drejtave të shfrytëzimit , fitimi i pronës në pasurin 
shoqërore dhe braktisja e pronës. Përhershëm                                                                                                        

 

4 46 463 

Kontraktimi i tokave dhe ndërtesave. 

Përhershëm 
 
 

Shitja e tokës, shitja e ndërtesave dhe pjesëve të tyre, blerja e 
pasurisë së paluajtshme, ndërrimi i pasurisë së paluajtshme, 
shitja dhe falja e pasurisë së 
paluajtshme, qiratë dhe lejimi i qarkullimit të pasurisë së 
paluajtshme. 

Kompensimi për tokat e marra. 

Përcaktimi i kompensimit për paluajtshmeri. 

Heqja dorë nga e drejta në prone dhe posedim. 

Shkresat lidhur me paluajtshmeris. 

Procesverbalet për vlerësimin e paluejshmeris. Përhershëm 

Përgjithësisht për koncesionet .          Përhershëm 
 

4 46 464 
Shpronësimi. 
 

Përhershëm  
 

4 46 465 
Uzurpimet. Përhershëm 

 

4 46 466 
Hulumtimi i prejardhjes së pasurisë. Përhershëm 

 Deklarimi i pasurisë. 

4 47  

Mbikëqyrja e veprimtarisë financiare . Përhershëm 

Inspektimi financiar.  10 vjet 

Auditimi  i brendshëm(raportet përfundimtarë). 15 vjet 

Auditimi i jashtëm (raportet përfundimtarë).  15 vjet 

Rekomandimet.  15 vjet 

Raportet periodike.  7 vjet 



4 48  Financimet e Jashtme. Përhershëm 

4 48 480 
Bilancet devizorë dhe të pagesave. 

Përhershëm 
 

Bilancet ekonomike dhe financiare. 

Bilancet shtetërorë. 

4 48 481 Marrëdhëniet kreditore me botën e jashtme. Përhershëm 

4 48 482 
Afarizmi devizor. Përhershëm 

 Regjimi devizor në mallra dhe jo mallra. 

4 48 483 Doganat  dhe akcizat. Përhershëm 

 

5   Shëndetësia dhe mërqinja sociale .                                                                         

5 50  

Shëndetësia në përgjithësi  dhe analizat për gjendjen në 
shëndetësi. 

Përhershëm 
 

Raportet dhe planet shëndetësore. 

Aktet administrative për zbatimin e mbrojtjes shëndetësore. 5 vjet 

Shkresat të ndryshme nga lëmia shëndetësore. 3 vjet 

5 50 500 Masat për mbrojtjen e ambientit dhe shëndetit të publik. Përhershëm 

5 51  Përgjithësisht për shëndetësinë preventive dhe kurative. Përhershëm 

5 51 510 

Përgjithësisht për veprimtarit e ambulancave-poliklinike dhe 
dispanserive. 

                Përhershëm Shtëpitë e shëndetit (QKMF-të), dispanseritë e medicinës dhe 
punës, ambulancat  stomatologjike, poliklinikat, ndihmat e 
shpejta (emergjencat) dhe dispanseritë etj.     

5 51 511 
Përgjithësisht për veprimtarin shëndetësore stacionare. Përhershëm 

 Spitalet, shtëpitë e fëmijëve, shtëpitë e maternitetit etj. 

5 51 512 

Veprimtarit higjienike- epidemiologjike dhe shërbimi i 
kontrollimit të te  vdekurve, vaksinimi kundër sëmundjeve. 

 
Përhershme 

 Aktet për mbrojtjen kundër sëmundjeve ngjitëse. 

Ndihma të vdekurve. 5 vjet                                                                                                                     

5 51 513 Përgjithësisht për veprimtarit e institucioneve speciale. Përhershme 

5 51 514 
Përgjithësisht për veprimtarit e vend shërbimeve dhe vend 
këndelljeve  natyrore etj. 

Përhershëm 

Lëndët nga kjo çështjeje.  10 vjet 

5 51 515 
Për Barnatoret dhe mbikëqyrja e tyre, dhe qarkullimit në 
përgjithësi dhe prodhimtarisë se ilaçeve, përdorimi i helmeve. 

Përhershëm                                   

5 51 516 Për transfuzioni në përgjithësi. Përhershëm 

5 52  Hulumtimet në përgjithësi për shëndetësi. Përhershme 

5 53  
Inspektimet sanitare dhe shëndetësorë ose format tjera të 
mbikëqyrjes për këtë çështje. 

Përhershëm 

Procesverbalet dhe aktet administrative dhe aktet tjera.  5 vjet 

5 54  

Shpenzimet e shërbimeve shëndetësore. Përhershëm 

Udhëzimet dhe shpjegimet. 10 vjet 
 Aktet e ndryshme  dhe kontratat e pagesave .                                                                     

5 55  
Përgjithësisht për mirëqenie  sociale (planet dhe analizat). Përhershëm 

Aktet për mirëqenie sociale.  10 vjet 

Raportet për mirëqenie sociale. Përhershëm 

5 55 550 Organizimi i shërbimit social. Përhershme 

5 55 551 Qendrat për punë sociale. Përhershëm 



Vendimet e qendrës për punë sociale.  10 vjet 

Formularët e plotësuar për ndihem sociale. 5 vjet 

Shkresat tjera nga lëmia sociale. 3 vjet 

5 55 552 Rehabilitimi . Përhershëm 

5 55 553 Ndihma sociale në të holla.  50 vjet 

5 56  Mirëqenia e të rinjve, familjeve dhe të rriturave. Përhershëm 

5 56 560 

Mirëqenia e të rinjve dhe familjeve  .                                                                           

       Përhershëm 

Adoptimi. 

Mirëqenia në institucionet sociale e fëmijëve  pa përshtatje 
shoqërore, fëmijët më të meta fizike dhe shpirtërore, 
shkurorëzimet, fëmijët jo legjitim dhe alimentacionet etj.         

5 56 561 

Mirëqenia e të rriturave. Përhershëm 

Mirëqenia në institucione, të shpërngulurit, të kthyerit, te 
riatdhesuarit , azil kërkuesit.  10 vjet 

 Dukurit negative për shoqërinë, lëshimi i të dënuarve. 
 

5 57  
Përgjithësisht për kujdestari . Përhershme 

 
 

5 57 570 
Dosjet personale të kujdestarive, të përhershme dhe të 
caktuara. 

50 vjet 

5 57  571 
Kujdestarit për të rriturit dhe fëmijët.                 Përhershëm 

  
 

5 58  
Mirëqenia e luftëtarëve të UÇK-së, invalidëve ushtarak të 
luftës. 

Përhershëm 

5 58 580 
Cilësia e invalidit dhe shtresat e tjera. Përhershme 

Kërkesat dhe vërtetimet e ndryshme (certifikatat). 5 vjet 

Evidencat. Përhershëm 

5 58 581 Paaftësia e pjesshme dhe e përhershme. Përhershme 

5 58 582 
Mirëqenia shëndetësore,  klimatike dhe në Banjë.  15 vjet 

Kërkesat për shërim, në vendet klimatike dhe banjë. 3 vjet 

5 58 583 Kontrollimi dhe dhënia e  udhëzimeve.  15 vjet 

5 58 584 Dosjet e invalidëve.  40 vjet 

5 58 585 Viktimat e luftës. Përhershëm 

5 58 586 Mirëqenia e luftëtarëve dhe dosjet e tyre. Përhershëm 

5 59  
Bashkëpunimi më institucione shëndetësorë, brenda vendit 
dhe jashtë vendit  .    

Përhershëm 

5 59 590 Bashkëpunimi ndërkombëtar i institucioneve shëndetësore. Përhershëm 

5 59 591 
Bashkëpunimi ndërkombëtar i institucioneve për çështje 
sociale. 

Përhershëm 

5 59 592 Të tjera nga kjo  sferë në përgjithësi. 

 

6   Shkenca, arsimi, kultura dhe sporti. 

6 60  Edukimi parashkollor (analizat e gjendjes). Përhershëm 



Raportet mbi shtëpitë e fëmijëve ku kalojnë ditën.  

Shkresat lidhur me edukimin para shkollor. 5 vjet 

6 61  

Arsimi në përgjithësi . 
Përhershëm 

 
 

Përgjithësisht për plan programet, teksteve mësimore etj. 

Materiali analitik-profesional  në lëmin e arsimit. 

Aktet  për themelimin e institucioneve arsimore. 

Aktet për shkolla nga komuna. 

                      5 vjet 
 

Korrespodenca të ndryshme jo të rëndësishme të 
institucioneve shkollore  .     

Financimi i arsimit parashkollor, fillor,  i mesëm dhe 
urdhëresat për pagesën e mjeteve.                                                                                                       

6 61 610 

Arsimimi fillor në përgjithësi . 
Përhershëm 

 
Evidencat dhe lëndët. 

Analizat e gjendjes për edukim fillor. 

Fletëparaqitjet për mos vijimin e nxënësve në shkolla fillore. 10 vjet 

6 61 611 
Arsimimi i mesëm (analizat e gjendjes). Përhershëm 

 Evidencat dhe lëndët. 

Kërkesat(fletëparaqitjet) për regjistrim ne shkolla te mesme. 10 vjet 

6 61 612 
Arsimimi universitar. Përhershëm 

 Evidencat dhe lëndët. 

6 61 613 Nostrifikimi i diplomave. Përhershme 

6 61 614 Akreditimi i institucioneve universitare në përgjithësi. Përhershëm 

6 61 615 
Inspeksioni i arsimit dhe mbikëqyrja në arsim në përgjithësi. Përhershëm 

Aktet dhe procesverbalet etj. 10 vjet 

Kërkesat dhe ankesat e ndryshme.  5 vjet 

6 62  
Arsimimi i të rriturve . Përhershëm 

 Evidencat. 

6 63  
Bibliotekat, arkivat, muzetë, galeritë, ekspozitat dhe 
 mbrojtja e monumenteve të kulturës.  

6 63 630 
Arkivat dhe bibliotekat. Përhershëm 

Veprimtaria e tyre.  5 vjet 

6 63 631 
Galeritë, muzetë dhe ekspozitat. Përhershëm 

Veprimtaria e tyre. 5 vjet 

6 63 632 
Ekspozitat . Përhershëm 

Veprimtaria e tyre.  5 vjet 

6 63 633 

Mbrojtja e monumenteve  të kulturës . 

Përhershëm 
Të ardhurat qiraja  e monumenteve. 

Planet, programet dhe raportet e punëve, në mbrojtjen e 
monumenteve të kulturës, të luajtshme dh e të paluajtshme. 

Mendimet dhe ekspertiza profesionale lidhur me mbrojtjen e 
monumenteve të kulturës etj.     

10 vjet 

Dokumentet për mbrojtjen e monumenteve të kulturës, 
konservimi etj.             

Përhershëm 
Proceset dhe urdhëresat për gjendjen e monumenteve të 
kulturës të te gjitha llojeve.                

6 64  
Teatri, baleti, operat, filharmonia, koret, orkestrat, 
 ansamblet, filmi, radio, televizioni, etj.                                                              

6 64 640 
Teatri, baleti, operat, paraqitja amatore, profesionale dhe 
skenike. 

Përhershëm 



Veprimtaria e tyre  5 vjet 

6 64 641 
Filharmonia, koret, orkestrat. Përhershëm 

Veprimtaria e tyre.  5 vjet 

6 64 642 
Filmi, radio, televizioni. Përhershëm 

Veprimtaria e tyre.  5 vjet 

6 64 643 
Ansamblet  . Përhershëm 

Veprimtaria e tyre. 5 vjet 
 Veprimtaria muzikore. 

6 64 644 Shfaqjet dhe manifestimet e  ndryshme kulturore.  10 vjet 

6 65  Në përgjithësi për veprimtarin botuese. 

6 65 650 
Shtypi dhe letërsia. Përhershëm 

Veprimtaria e tyre. 5 vjet 

6 65 651 

Veprimtaria botuese. 
Përhershme 

 
Paraqitja, regjistrimi dhe ndryshimet në evidencën e gazetave 
dhe revistave. 

Veprimtaria e tyre. 5 vjet 

6 65 652 
Arti figurativ. Përhershme 

Veprimtaria e tyre.  5 vjet 

 
 

 

6 66  

Edukata  fizike dhe sportive .                                           
 

Përhershme 
 

Komunikim  më rëndësi të vogël .                                                                   3 vjet 

Bashkëpunimi i jashtëm(kontratat, komisionet) me shoqatat, 
shkollat etj.         

                                5 vjet 

Dokumentacioni  projektues dhe dokumentacioni lidhur me 
infrastrukturën .     

Përhershëm    

Investimet për mirëmbajtjen e objekteve sportive .                                             10 vjet 

Kontratat për pranimin e programit nga sporti dhe raportet 
për realizimin e programeve.   

5 vjet 

Evidencat për të gjitha çështjet sportive(klubeve sportive, 
shoqatave, edukata fizike.     

Përhershëm Garat sportive dhe procesverbalet për punë e komisioneve 
për lejimin e nevojave publike në sport dhe edukatë fizike.                                                      

Aktet e klubeve sportive dhe shoqatave.                                                               

Programet e nevojave publike, të sportit dhe edukatës fizike.                                15 vjet 

Kërkesat publike nga lëmia e sportit.                                                                                         5 vjet                                                                          

6 67  

Bursat dhe kredit për shkollim. 
10 vjet 

 
Kontratat me dokumentacion për ndarjen e bursave, për  
nxënës  dhe student. 

Evidence për shfrytëzimin e bursave. Përhershëm 

6 68  Në përgjithësi për  arsimin në bashkëpunimin më botën. Përhershëm 

6 69  
Në përgjithësi bashkëpunimi në lëmin e shkencës, kulturës, 
sportit dhe të teknikës me botën e jashtme. 

Përhershëm 

6 69 690 
Këmbimi  i për formuesve të artit. 50 vjet                                                                                

 

6 69 691 
Kontratat  mbi bashkëpunimin kulturore.                                                                     Përhershëm 

Programi i nevojave publike në kulturë .                                                                          10 vjet 



Shënimet statistikore dhe raportet e shfrytëzuesve të 
nevojave publike në kulturë.         

        Përhershëm   

Aktet lidhur më këshillat në kulturë me shtojca                                                               15 vjet   

Raportet e shfrytëzimit të programit dhe kontratat për 
pranimin e programit dhe realizimit .                                                                                                      

              5 vjet Aktet lidhur me veprimtarinë e institucioneve kulturore.                                     

Aktet lidhur me veprimtarinë në kulturë te shoqatave të 
qytetarëve.                   

Kontratat për shfrytëzimin e lokaleve.                                                                              3 vjet 

Korrespodenca të ndryshme për këto çështje. 
            5 vjet 

 Financimet, pagesat dhe lejet.                                                                                                 

6 69 692 Përkthimet dhe Lektorimët. Përhershëm 

 

7 70  
Gjyqësia, Prokurorit , Avokaturat, Noterit, Ndërmjetësimi, 
 dhe Përmbarimi. 

7 70  
Në përgjithësi për punët gjyqësore.  Përhershëm      

Kërkesat për inicimin e procedurës kundërvajtës .  3 vjet                                                                          

7 70 701 
Lirimi me kusht, faljet dhe amnistia.  Përhershëm 

 Dekretet dhe aktet administrative. 

7 70 702 Transferimi i personave të dënuar. Përhershëm 

7 70 703 
Dëmshpërblimet e personave  të pafajshëm Përhershëm 

Aktet administrative. Përhershëm 

7 70 704 
Kërkesat për vizita të personave të dënuar.                 10 vjet                   

Evidencat. Përhershëm                                                                                                                                                                                                    

7 71  
Për lëndë kontestimore dhe jashtë kontestimeve, penale dhe lëndët e evidencave të 
tokave.                
 

7 71 710 Lëndët e  kontestimeve . Përhershëm 

7 71 711 

Lëndët jashtë kontestimeve.                                                              

         Përhershëm 

Trashëgimia, lajmërimi për të vdekurit, marrja e aftësisë për 
të vepruar, zhdukja e letrave më vlerë, ndarja e pasurisë se 
përbashkët, përmirësimi dhe përtrirja e mexhave të tokës, 
mbajtja e personave në vend shërimi të burgut, të lejuarit e 
martesës ndërmjet personave jo madhor etj.                                                      

Lëndët jashtë procedurës civile (regjistrimi i trashëgimisë pa 
trashëgimtarë).       

Dokumentet mbi ndarjen e pasurisë së përbashkët                                             

Lëndët nga procedura përkatësie , me marrëdhëniet në mes 
prindërve dhe fëmijëve.                     

7 71 712 
Lëndët penale .                

Përhershëm 
 

Procedurat paraprake (hetimet) hulumtimet, para gjykimet 
etj. 

7 71 713 Lënda e evidencës së palujtshmërisë. Përhershëm 

7 72  Regjistrat ( përgjithësisht për regjistrat në Gjykata). Përhershëm 

7 73  Kontestet  kushtetuese dhe administrative . Përhershëm 

7 73 730 Kontestet kushtetuese . Përhershëm 

7 73 731 Kontestet administrative.  Përhershëm 

7 73 733 Lëndë e arbitrazhit.  Përhershëm 



7 74  
Gjyqtarët e përkohshëm, dispozitat gjyqësore dhe përkthyesit 
gjyqësor. 

Përhershëm       

7 75  
Avokatura  Shtetërorë.  Përhershëm                                                                                                                      

  Mbrojtja sipas detyrës zyrtare. 

7 76  Bashkëpunimi më botën e jashtme në lidhje më juridikaturën. Përhershëm 

7 76 760 Kontratat e dyanshme mbi ndihmën juridike ndërkombëtarë. Përhershëm 

7 76 761 
Kontratat e shumë anshme për ndihmën ndërkombëtarë 
juridike. 

Përhershëm 

7 76 762 
E drejta ndërkombëtare private. 

Përhershëm 
 

Detyrimeve familjare, trashëguese, reale,  të punës, 
proceseve,  jashtë kontestimore dhe procedurës përmbarues. 

7 76 763 E drejta ndërkombëtare publike. Përhershëm 

7 77  Mbikëqyrja e punës së gjykatave dhe prokurorive. 
  Përhershëm 

7 78  Noterit, Ndërmjetësimi, dhe Përmbarimi. 

7 78 780 Përgjithësitë  për noteritë. Përhershëm 

7 78 781 Përgjithësitë për ndërmjetësimin. Përhershëm 

7 78 782 

Përgjithësitë  për përmbarimin. 

Përhershëm Lendet Përmbaruese. 

Detyrimet monetare dhe jo monetare. 

7 79  Te tjera nga ky grup.             Përhershëm 

 

8 80  Mbrojtja dhe forcat e armatosura. 

8 80  
Mbrojtja dhe  forcat e armatosura në të gjitha sferat - ose 
qeshjet tjera. 

Përhershëm 
 

Përgatitjet, planet dhe dispozitat e luftës etj. 

8 81  
Mbrojtja, organizimi, stërvitjet, armatimi, pajisjet. Përhershëm 

 Mbrojtja territoriale. 

8 82  Përgjithësisht për emergjencat, mbrojtjen dhe shpëtimin. Përhershëm 

8 83  Stërvitjet për mbrojtje dhe vetëmbrojtje. Përhershëm 

8 84  Shërbimi ushtarak. Përhershëm 

8 84 840 
Rekrutimet, evidencat dhe regjistrat, kontrollimet mjekësorë 
etj. 

Përhershëm 

8 84 841 Formacione rezerve. Përhershëm 

8 84 842 Gradimet . Përhershëm 

8 84 843 Policia ushtarake. Përhershëm 

8 84 844 
 Evidencat e mjeteve ushtarake. Përhershëm             

 

8 84 845 Evidenca e kafshëve dhe mjeteve transportuese. Përhershëm 

8 84 846 Të tjera nga kjo sferë. 

8 85  Veprimtaria e shërbimit informativ ushtarak. Përhershëm 

8 86  
Alarmimi, lidhjet dhe lajmërimet.  Përhershëm 

Evidencat dhe lëndët për këto  çështje. 10 vjet 

8 87  Fatkeqësitë elementare . Përhershëm 

 



9 90  Lëndët që nuk përfshihen në grupet kryesore prej 0-8. Përhershëm 

9 91  Ndihma teknike dhe ndihmat tjera teknike ndërkombëtare. Përhershëm 

9 92  
Hidrometeorologjia, hidrologjia, meteorologjia, shërbimi 
sinoptik dhe i prognozës, agrometeorologjia etj. 

Përhershëm 9 93  
Punët e jashtme të cilat nuk janë përfshire në grupet kryesore 
prej o-8. 

9 94  Punët gjeodezike kadastrale. 

9 94 940 

Përpilimi i planeve dhe matja e tokave. Përhershëm 

Kontrollimi dhe verifikimi i elaborateve të matjeve dhe 
planeve, punët themelor gjeodezike (triangulacioni, 
poligometriaprecise dhe nivelimi etj.), përcaktimi i kufijve të 
komunave kadastrale, gjirimi i detajeve dhe  
punimi i planeve dhe i hartave origjinale, pertrirja  e matjeve 
etj. 

Përhershëm 

9 94 941 

Kadastri  i tokave. 

Përhershëm 

Përpilimi i operative kadastrale, pertrirje e klasifikimit, 
kadastral dhe bonifikimi i tokave në procedurën matjeve. 

Ofrimi i të dhënave të matjeve  të tokës në shikim e terenit, 
përpunimi i të dhënave të llogaritja e re e të hyrave 
kadastrale dhe përcjellja e punimeve në përpilimin e 
kadastrit të tokave, lënda dhe marrja  e punëve 

9 94 942 

Mbajtja e matjeve dhe kadastrimi i tokës. 

Përhershëm 
Mbajtja e aparateve kadastrale, dhënia e përshkrimeve dhe 
ekstrakteve(certifikatave) të operativ  kadastrale dhe 
përcaktimi i bazës për përcaktimin e kontributit nga 
veprimtaria bujqësore. 

Kërkesat për certifikata të pronësisë dhe kopjeve të planit. 3 vite 

Evidencat dhe aktet administrative. 
Përhershëm 

Matjet e përgjithshme gjeodete. 

Grumbullimi i dokumentacionit gjeodezik 10 vjet 

9 94 943 

Dokumentacioni teknik i matjeve, planeve dhe hartave. Përhershëm 

Dorëzimi i planeve dhe i elaborateve të matjeve të organeve 
kompetente për punë të gjeodezisë. 

Dhënia e planeve dhe elaborateve të ruajtjeve në shfrytëzim 
të përkohshme. 

Dhënia e kopjeve të planit dhe elaborateve të matjeve dhe 
shpërblim. 

9 94 944 
Evidencat e pasurive te paluajtshëm. Përhershëm 

Heqja nga cilësia e të mirave publike. 

Deklaratat tabulare. 

9 94 945 

Matjet e tokave për nevojat e veçanta të institucioneve 
publike, organizatave, bashkësive, shoqatave etj.                                                             

Përhershëm 

Matjet për nevojat e ndërtimit të objekteve dhe matja për 
nevojat e komasacionit, arondimit dhe parcelimit të tokës, 
punët për hartimin e planeve të rregullimit dhe të nivelimit. 

Kontrollimet, procesverbalet, akt administrativ më të cilat 
urdhërohen evitimi i parregullsive. 

9 94 946 
Dhënia e planeve dhe kopjeve të planeve dhe elaborateve të 
matjeve.               

Përhershëm 

Dokumentacioni teknik i planeve , matjeve, dhe i hartave.                          



Dorëzimi i planeve dhe elaborateve të matjeve të gjeodezisë 
institucioneve publik kompetente për këtë lëmi( për kohë të 
pacaktuar edhe për kohë të caktuar).                           

9 94 947 

Kadastri i formave të veçanta Përhershëm 

Vërtetimi i mbi gjirimin e instalimeve dhe objekteve 
nëntokësore. 

Dhënia në shfrytëzim e të dhënave për instalime dhe objekte 
nëntokësore etj. 

9 94 948 

Dokumentacioni gjeoteknik. Përhershëm 

Raportet mbi veçoritë teknike të tokës dhe elaboratet dhe 
dhënia e shënimeve nga dokumentacioni gjeoteknik, të 
dhënat mbi përcjelljen e lëvizjeve se uljeve të terreneve dhe 
objekteve.                                                     

Përpilimi i hartave gjeologjike, hidrologjike, inxhinierie dhe 
gjeomekanikë etj. 

9 94 949 
Rregullacionet. Përhershëm 

Protokolli i rregulacionit dhe kontrolli i themeleve, i 
objekteve dhe ndërtesave. 

 

 

 

 

 

 

 

 


