
 
KËRKESË PËR INFORMACION 

 
 
 

Emër Mbiemër: Adresa postare: ____________________ Data: 11/ 02 /2018 

Z. Dritan Dema Adresa elektronike: dritan.dema@gmail.com Nënshkrimi: 

 Nr. Tel: 00447554884271  

     
(dërgimi i kërkesës elektronikisht kërkon emër, mbiemër, nënshkrim dhe dokument identifikimi të skanuar) 

 

Përshkrim i detajuar i informacionit të kërkuar 

 
Drejtuar: Kordinatorit Per Të Drejten e Informimit 

 
Me ane të kësaj kerkese, kerkoj të pajisem me informacionin e meposhtem: 

 
1. Nje kopje të plotë, te perditesuar, të listës / organikes së stafit që punon në Autoritetin Tuaj 

Publik duke perfishire: Rolin / funksionin e punes, emer, mbiemer, daten zyrtare të e fillimit te 

punes, adresen e postes elektronike (email) dhe numrin e telefonit per perdorim zyrtar. 

 
Per informacionin Tuaj: Zyra e Komisionerit, në raste te identike, te trajtuara nga ana e tyre, 

informacionin e sipercituar e ka konsideruar informacion publik dhe si i tille nuk mund te refuzohet. 

 
Bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 Per te Drejten e Informimit si dhe Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, 

ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE 

PERSONALE” dhe specifikisht: 

 
Në zbatim të Nenit 15 te Ligjit Per te Drejten e Informimit kerkoj që i gjithe informacioni i kerkuar në 

piken 1-6 të me dergohet sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se brenda 10 ditë pune, 

pra me date 24 Shkurt 2018. 

 
Në zbatim të Nenit 14 te Ligjit Per te Drejten e Informimit pika 2 b) “një kopje të plotë të informacionit 

nëpërmjet postës elektronike”, kerkoj qe informacioni të më dergohet me email në adresen e sipercituar. 

 
Për me shume informacion mbi detyrimet dhe të drejtat e Autoritit Publik, mund te konsultoni kete 

link në faqen zyrtare tek Komisioneri Per Te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e Te Dhenave 

Personale. http://www.idp.al/index.php/sq/per-autoritetin-publik/detyrimet 

 
Per çdo paqartesi ose sqarim të metejshem, ju lutem me shkruani.  
Ju faleminderit 

 
 

Të tjera të dhëna 

 
Forma që kërkohet informacioni / dokumentacioni: ________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Vetëm për përdorim zyrtar  
Data e marrjes: 12/02/2018 Numri rendor i kërkesës: Komente: __________________ 

  ___________________________ 
  ___________________________ 



Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin nr. 

9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. 
 
 

Adresa dhe kontaktet mund të gjenden nëpërmjet konsultimit pa pagesë të 
informacionit në mjediset e autoritetit publik, nëpërmjet portalit unik qeveritar e-
albania.al apo, kur është rasti, nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik në internet.   
Drejtoni kërkesën tuaj, Koordinatorit për të drejtën e informimit, të institucionit që mban 

informacionin e kërkuar. Kontaktet e tij, janë të publikuara në faqen zyrtare të institucionit.   
Kur ju mendoni se ju kanë mohuar ndonjë prej të drejtave tuaja në bazë ligjit, keni të drejtë të 

ankoheni tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  


