
 

 

Republika e Kosovës  

Republika Kosova-Republic of Kosovo  

Qeveria –Vlada-Government … 

Zyra  e Kryeministrit – Ured Premijera –Office of the Prime Minister  

 

 

RAPORT 3 mujor  

Prill qershor 2015 

Lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike  

 

Pjesa I 

HYRJE 

Përshkrimi i shkurtër i aktiviteteve që janë bërë nga zyra juaj për implementimin e Ligjit 

për Qasje në Dokumente Publike  

 

 

 

 

 

 

 



Pjesa II 

TABELAT 

 Numri i kërkesave të pranuara 
 

Numri  
total 

Qasja e 
lejuar 

E refuzuar E kufizuar Pa 
përgjigje 

Kërkimi i 
shpjegimeve shtesë 

Arsye tjera 

 
     7 

 
     6 
 

 
1 

- - - - 

 

Refuzimet  dhe qasjet e kufizuara  Numri  

1. Përjashtimet nga neni 12 : 
(specifikoni cila pikë, nga lista e mëposhtme) 

  1.1. sigurisë kombëtare, mbrojtjes dhe marrëdhënieve 
ndërkombëtare; 

 

  1.2. sigurisë publike;  

  1.3. parandalimit, hulumtimit dhe ndjekjes së 
aktiviteteve penale; 

 

  1.4. hulumtimeve disiplinore;  

  1.5. inspektimit, kontrollimit dhe mbikëqyrjes nga 
institucionet publike; 

 

  1.6. privatësisë dhe interesave të tjerë legjitim privat;  

  1.7. interesave komerciale dhe të tjera ekonomike;  

  1.8. politikave ekonomike, monetare dhe këmbimore 
të shtetit; 

 

  1.9. barazisë së palëve në procedura gjyqësore dhe 
administrimin efikas të drejtësisë; 

 

  1.10. mjedisit, apo,  

  1.11. diskutimeve brenda apo ndërmjet institucioneve 
publike lidhur me shqyrtimin e ndonjë 
çështjeje. 

 

2. Neni 10. (Pa përgjigje)  

3. Mbrojtja e të dhënave personale  1  

4. Dokumentet e klasifikuara   

5. Arsye tjera të refuzimeve, ( ju lutem 
specifikoni)   

 
 
 
 
 



 

Përgjigjet  

 

Mënyra e përgjigjes Numri  

Në mënyrë elektronike 2  

Kopje në letër 1 

Elektronike dhe kopje  

CD  

Qasje fizike dhe marrje të shënimeve nga 
dokumenti i kërkuar 

4 

 

Përgjigjet e dërguara Numri  

Në afat, sipas ligjit 7 

Kërkesat e rishqyrtuara 1 

Vërejtje  Kërkesa e refuzuar është rishqyrtuar  

 

Profili i aplikuesve 

Profili Numri  

Gazetarë  

Shoqëri civile  

Organizata buxhetore  

Individë  2 

Studentë  

Parti politike  

Tjera (specifiko)    

Institut- GAP 1 

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar-Sh.P.K. 3 

Kompani e sigurimeve 1 

 

Dokumentet e kërkuara  

Dokumenti  Numri  
 

Buxhet, shpenzime  

Vendime  

Projektligje  



Statistika 2 

Kontrata  

Projekte   

Konkurse   

Tjera, specifikoni   

Të dhënat personale të aplikuesve në 
konkursin për bursë të studentëve 

1 

Dosje të  tenderëve 4 

 

Pjesa III 

Rekomandimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


