
 

     REGJISTRI I KËRKESAVE DHE  I PËRGJIGJEVE TË  VITIT 2021 2022 

 

Nr. Data e regjistrimit të 
kërkesës 

      Objekti Data e kthimit 
të përgjigjes 

Statusi i kërkesës Tarifa 

 
 
1 

 
 
08.07.2021 

 
Kërkesë për Informcion 
Gazetaria   Cilësore 

 
 
12.07.2021 

 
 

Zgjidhur 
 

 
 
Pa pagesë 

 
2 

 
12.07.2021 

 
Kërkesë për Informcion 
Euronews ALBANIA 
 

 
16.07.2021 

 
Zgjidhur 

 
Pa pagesë 

 
3 

 
21.07.2021 

  
Kërkesë për Informcion 

 

 
26.07.2021 

 
Zgjidhur 

 
Pa pagesë 

 
4 

 
03.09.2021 

 
Kërkesë për Informcion 
 

 
10.09.2021 

 
Zgjidhur 

 
Pa pagesë 

 
5 

 
03.09.2021 

 
Kërkesë për Informcion 
 

   
Pa pagesë 

 
6 

 
03.09.2021 

 
Kërkesë për Informcion 
Top Channel 
 

 
16.09.2021 

 
Zgjidhur 

 
Pa pagesë 

 
7 
 

 
02.12.2021 

 
Aurora Shpataj 

 
29.12.2021 

 
Zgjidhur 

 
Pa pagese 

 
8 
 

 
02.12.2021 
 

 
Aurora Shpataj 

 
07.1.2022 

 
Zgjidhur 

 
Pa pagese 

 
9 
 

 
28.12.2021 

 
Aurora Shpataj 

 
07.01.2022 
 

 
Zgjidhur 

 
Pa pagese 

 
10 
 

 
30.12.2021 

 
Aurora Shpataj 

 
21.01.2022 

 
Zgjidhur 

 
Pa pagese 

11 11.01.2022 
 

Inva Hasanaliaj 25.01.2022 Zgjidhur Pa pagese 
 

12 17.01.2022 Albina Hoxhaj 03.02.2022 Zgjidhur Pa pagese 



 
 
13 
 
 

 
 
31.01.2022 
 

 
 
Euronews Albania 

 
 
03.02.2022 

 
 

Zgjidhur 

 
 
Pa pagese 

14 17.02.2022 Denis Tahiri 04.03.2022 Zgjidhur Pa pagese 

 

 

KOORDINATORI PER TE DREJTEN E INFORMIMIT 

ALBERT HYSA 



Nr.  
Rendor 

Data e 
kërkesës 

Objekti i kërkesës Data e 
përgjigjes 

Përgjigje  Mënyra e 
përfundimi
t të 
kërkesës 

Tarifa  

14 17.02.2022 Kërkesë mbi tarifat që 
aplikohen për dhënien e 
informacionit. 

04.03.202
2 

Tarifat janë të njejtat me 
ato që ka publikuar me 
urdhër Komisioneri për 
Informimin dhe Mbrojtjen 
e të Dhënave Personale 
Por Bashkia Belsh 
shumicën e kërkesave 
për informacion i ka 
pasur në menyrë 
elektronike dhe nuk ka 
aplikuar tarifa. 
http://bashkiabelsh.al/trans
parenca/koordinatori-per-
te-drejten-e-informimit/ 

E plotë 
 

Pa 
pagesë 
 

15 30.06.2022 Kërkesë mbi listën 
emërore të punonjësve 
në pozicione drejtuese 
të larguar ,që janë në 
proces hetimor , janë 
dënuar ose  kanë 
refuzuar plotesimin e 
formularit për shkak të 
dekriminalizimit për 
periudhën 01.10.2019 
deri më Qershor 2022. 
 Listën emërore të 
këshilltarëve bashkiak 
që kanë refuzuar 
plotësimin e formularit 
të Dekriminalizimitose 
janë larguar për shkak të 
Dekriminalizimit për 
periudhen 01.10.2019 
deri më Qershor 2022. 

07.07.202
2 

Gjatë periudhës, 
01.10.2019 deri në 
Qershor të vitit 2022 në 
institucionin tonë nuk ka 
pasur asnjë punonjës 
apo drejtues me të tilla 
probleme, përsa I përket 
dekriminalizimit.  

E plotë 
 

Pa 
pagesë 
 

16 30.11.2022 Kërkesë për 

informacion mbi 

buxhetin  e bashkisë 

për vitin 2021-2022 

dhe shpenzimet që 

janë bërë për dekorin 

e festave të fundvitit.  

09.12.202
2 

Për vitin 2021 është 

shpenzuar 0,2% e 

buxhetit vjetor për 

dekorin e festive të 

fundvitit.  

 

 

 

E plotë 
 

Pa 
pagesë 
 

17 06.12.2022 A ju është marrë 

mendim për rishikimn 

   Pa 
pagesë 
 

http://bashkiabelsh.al/transparenca/koordinatori-per-te-drejten-e-informimit/
http://bashkiabelsh.al/transparenca/koordinatori-per-te-drejten-e-informimit/
http://bashkiabelsh.al/transparenca/koordinatori-per-te-drejten-e-informimit/


e kufijve të zones  së 

mrojtur para miratimit 

të VKM Nr. 59, date 

26.1.2022 “ Për 

miratimin e ndryshimit 

të statusit dhe të 

sipërfaqes së 

ekositemev natyre 

Park Kombëtar 

(Kategoria II) të 

zonave të mrojtura 

mjedisore? 

18 06.12.2022 Sa është numri i 

qyetarëve që 

përfitojnë ndihmë 

ekonomike nga 

institucioni juaj? 

Sa është shuma e 

kësaj ndihme 

ekonomike për secilin 

perfitues? 

Cila është 

metodologjia e 

përcaktimit të kësaj 

shume? 

A ka parashikime për 

rritjen e ndihmës 

ekonomike për 

qytetarët përfitues?  

09.12.202
2 

Numri i familjeve me 

ndihmë ekonomike në 

muajin e fundit është 

699. 

Shuma e ndihmës 

ekonomike është në 

bazë të anëtarëve të 

familjes. 

Shuma është e 

përcaktuar me VKM 

dhe është sistëmi i 

ndihmës ekonomike 

që bën llogarit. 

Rritja e fundit e 

ndihmës ekonomike 

është bërë në muajin 

shtator. Tani në vijim 

nuk kemi një njoftim 

për një tjetër rritje. 

E plotë 
 

Pa 
pagesë 
 

19 06.12.2022 Të dhënat kryesore të 
projekteve, përshëmbull 
nëse keni: (IPA-
Crossborder; IPA-
Adriatic…)  
Shtrirja e projektit 
(periudha kohore) dhe 
fusha specifike.  

07.12.202
2 

Nuk kemi projekte IPA  

 

 Bashkangjitur kemi 

dërguar listen me 
projekte te tjera te 
financuara nga 
donatore te huaj ne 
Bashkine Belsh. 

E plotë 
 

Pa 
pagesë 
 

 

KOORDINATOR PER TE DREJTEN E INFORMIMIT 

Fatmira BROSHKA 


