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REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 
 

 

Nr.   Data e 

kërkesës 

Objekti i kërkesës 

 

 

Data e 

përgjigjes 

Përgjigje Mënyra e 

përfundimit 

të kërkesës 

Tarifa 

 

 
 

  

1 

 
 
08.01.2021 
 

 

Kërkesë për informacion, në 

lidhje me organizata të 

shoqërisë civile. 

 

14.01.2021 

 

Në bashkinë Klos nuk ka dhe nuk operojnë 

organizata të shoqërisë civile, dhe si rrjedhojë nuk 

ka  as kërkesa për financime. 

 

 

me email 

 

Nuk ka 

 

 2 
 
05.02.2021 
 

Kërkesë për informacion në 

lidhje me vlerën e buxhetit 

për kancelari të ndryshme 

zyrash , mobilje zyrash, 

makina për bashkinë nga viti 

2014- 2020. 

 

15.02.2021 
 

 

https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca

-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/ 

 

me email 

 

Nuk ka 

 

 

3 

 
 

19.02.2021 
 

 
Kërkohet lista e të punësuarve 
në Bashkinë Klos dhe 
institucionet 
nën varsi të saj, lista e 
shoqëruar edhe me emërtimin 
e organikës ose departamentet 
përkatëse. 

 

25.02.2021 
 

 

Organika dhe struktura e bashkise gjendet në 

webin e institucionit, www.bashkiaklos.gov.al 

 

https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-

content/uploads/2021/09/Struktura-

Qershor2021.pdf 

 

 

me email 

 

Nuk ka 

 

4 
 
23.02.2021 

 
Buxheti i vendosur në 

 
25.02.2021 

Përvitet 2015-2017 nuk ka patur buxhet per 

mirembajtjen e varrezave. 

 

 

 

 

https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/
https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/
http://www.bashkiaklos.gov.al/
https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/Struktura-Qershor2021.pdf
https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/Struktura-Qershor2021.pdf
https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2021/09/Struktura-Qershor2021.pdf
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 dispozicion për mirëmbajtjen 
e varrezave në bashkinë Klos 
nga viti 2015 

deri në vitin 2021 

(specifikisht për secilin vit). 

 Për vitin 2018 – Ndërtim varrezash( rrjeta + 

bandjera) –276,000 lekë. 

Për vitin 2020- Sherbim i mirëmbajtjes së 

varrezave në Njësinë  Administrative Xibër—

303,000 lekë. 

Për vitin 2021 ---  Sistem i  rrethimit të varrezave  

të qytetit Klos--- 3,462,175 leke. 

me email Nuk ka 

 

5 
 
01.03.2021 
 

 
Kërkohet informacion 

lidhur me çështjen e dhunës 

në familje. 

 

08.03.2021 
 

Bashkia jonë ka një zyrë për viktimat e dhunës 

në familje. Kjo zyrë është hapur në vitin 2016 

dhe ka një koordinatore vendore me kohë të 

plotë. Për vitin 2019 dhe 2020 kemi patur në 

total 17 raste dhunë në familje, nga këto 9 

raste janë trajtuar me Urdhër Mbrojtje dhe 8 

ratse tjera me Urdhër Mbrojtje të 

Menjëhershme. Nga 17 raste dhune vetëm 9 

raste janë trajtuar me Urdhër Mbrojtje (UM). 

Rastet që janë trajtuar me UM kanë marrë 

pagesën 3000 lekë në muaj për aq kohë sa ka 

patur afatin UM. Përveç pagesës së UM rastet 

trajtohen edhe me ndihmë ekonomike. Përveç 

këtyre ndihmave ne si bashki grave të 

dhunuara që janë të divorcuara ju ofrojmë 

edhe bonus qeraje, pasi në territorin e 

bashkisë tonë nuk kemi banesa sociale. Rastet 

që janë trajtuar vetëm me Urdhër të 

 

 

me email 

 

 

 

Nuk ka 
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Menjëhershëm Mbrojtje nuk ju takon me ligj 

që të marrin pagesën prej 3000 lekë në muaj. 

Këto raste trajtohen me Ndihmë Ekonomike 

dhe shuma që marrin llogaritet sipas 

anëtarëve të familjes e përcaktuar nga VKM 

597, datë 04.09.2019 “Për përcaktimin e 

procedurave, dokumentacionit dhe të masës 

mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike 

dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e 

kushtëzuar, për ndihmën ekonomike. Të 

gjitha rastet e dhunës në familje janë 

mbësshtetur edhe me pako ushqimore. 

 

 

6 
 
10. 03. 2021 
 

 

Kërkohet informacion në 

lidhje me menaxhimin e 

mbetjeve 

 

18.03.2021 
 

Referuar pikës së parë të kërkesës suaj , sasia 

e vlerësuar e  mbetjeve të gjeneruara është 

1500 ton/vit . 

Aktualisht ofrimi i shërbimit të pastrimit po 

kryhet nëpërmjet grupit të pastrimit në 

Sektorin e Shërbimeve dhe Menaxhimit të 

Mjeteve në Drejtorinë e infrastrukturës dhe 

Shërbimeve, i cili përbëhet nga një përgjegjës 

grupi, 4 punëtorë dhe një shofer. Disponojmë 

një mjet teknologjik për largimin e mbetjeve 

nga vend grumbullimet në vend depozitim. 

 

me email 

 

Nuk ka 
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Ne nuk bëjmë trajtim mbetjesh gjithashtu  ju 

informojmë se Bashkia Klos ka një terren të 

thyer, malor e të shpërndarë. Bashkia Klos 

është e përbërë nga 30 fshatra dhe Qyteti. 

Shërbimi i pastrimit ofrohet pothuajse në 60% 

të popullsisë. Largimi i mbetjeve konsiston 

kryesisht në qendrat e fshatrave si dhe në ato 

lagje ku është e mundur hyrja e makinës 

Teknologjike pasi problematike janë të gjitha 

Njësitë Administrative pasi kemi një terren 

tepër të thyer gjë e cila bën të pamundur 

qarkullimin e mjetit në shumicën e fshatrave 

dhe lagjeve të tyre. psh Njësia Xibër është e 

pa prekur nga ofrimi i shërbimit për shkak të 

terrenit. 

Në lidhje me pikën “6” të kërkesës suaj ju 

bëjmë me dije se Bashkia Klos ka vetëm një 

Vend-depozitim të mbetjeve i cili është 

miratuar me Vendim të këshillit Bashkiak. 

Në lidhje më pikën “8” të kërkesës sauj ju 

informojmë se  Bashkia Klos nuk i ka 

kapacitetet për ndërtimin e një landfilli e për 

rrjedhojë u jemi drejtuar Ministrisë me 

kërkesë për mbështetje, jemi në pritje. 
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17.03.2021  
 

Kërkohet informacion 

për   numrin e personave të 

trajtuar me ndihmë 

ekonomike nga bashkia Klos 

nga viti 2015 deri në muajin 

mars 2021 

 

29.03.2021 
 Për vitin 2015 mesatarisht për çdo muaj janë 

trajtuar me ndihmë  ekonomike (1650 

familjare), për vitin 2016 ( 1750 familjare), 

për vitin 2017 (1815 familja), per vitin 2018 

(1260 familje), per vitin 2019 (1450 familje), 

2020 (1430  familje), si dhe deri ne shkurt te 

vitit  2021 (1430 familje). 

 

me email 

 

Nuk ka 
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23.03.2021 

 

 

Kërkohet infomacion në 

lidhje me numrin e largimeve 

nga puna te punonjesve të 

administratës pas marrjes së 

mandatit. 

 

06.04.2021 
 

Lidhur me pikën “1” të kërkesës suaj ju bëjmë 

me dije se numri i punonjësve të larguar për 

periudhën që ju kërkoni informacion është 81 

punonjës, për motive të ndryshme. 

Lidhur me  pikën “2” dhe “3” të kërkesës suaj 

punonjësve që u janë ndërprerë marrëdhëniet 

e punës dhe që i janë drejtuar gjykatës kemi 

36 procese gjyqësore. Nga këto 8 procese 

gjyqësore janë fituar nga Bashkia Klos. 

Shumica e proceseve gjyqësore janë në proces 

gjykimi.  

Përsa i përket pikës “4” në lidhje me koston e 

buxhetit të Bashkisë Klos për mbulimin e 

padive të humbura në këto dy gjykata, ne nuk 

mund të bëjmë një llogaritje pa na ardhur 

vendimi i gjykates i formës së prerë. 

 

me email 

 

Nuk ka 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Kërkohet informacion mbi 

zbatimin e ligjit të Rinise, dhe 

 

 

 

 

Procesi i themelimit të këshillave rinor ka 

nisur prej dy muajsh dhe aktualisht sapo janë 

themeluar. Momentalisht bashkia Klos nuk ka 
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9 29.03.2021 
 

 

procesit të krijimit të 

Këshillave Rinor 

Kërkohet informacion mbi 

zbatimin e ligjit të Rinise, dhe 

procesit të krijimit të 

Këshillave Rinor. 
 

07.04.2021 një  dokument strategjik në lidhje me çështjet 

rinore. Në lidhje me buxhetin për çështjet e 

rinisë, ju informojmë se nuk ka një zë të 

veçantë në buxhet, por duke qenë së është 

strukturë e përfshirë në Sektorin e Arsimit, 

Turizmit, Rinisë dhe Sportit buxheti është 

caktuar në total për të gjithë sektorin. 

Në lidhje me pikën “4” në strukturën e 

bashkisë Klos për çështjet e rinisë kujdeset 

Sektori i Arsimit, Turizmit, Rinisë dhe 

Sportit, specifikisht nuk kemi një person të 

dedikuar për çështjet e rinise, kanë nisur 

bashkëpunimet me Zyrën Vendore Arsimore 

për ndjekjen e situatës dhe mbështetjen e 

këshillave të sapokrijuar. 

Së fundmi lidhur me zbatimin e nenit 8, pika 

1 e ligjit Nr.75/2019,  nuk ka nisur ende 

zbatimi në bashkinë tonë. 

Me email Nuk ka 
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13.04.2021 
 

 

 

Kërkohet informacion në lidhje 

me konsultimet publike me 

qytetarët referuar projekte 

përgjatë vitit 2020-2021 

 

 

21. 04. 2021 

 

 

Përgjatë vitit 2020 -2021 janë realizuar 4 

konsultime publike në kuadër të hartimit të 

Projekt-Buxhetit 2021 (bashkëlidhur do të 

gjeni kopje të procesverbaleve dhe 

 
 

    Me email  

 

 

Nuk ka 
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dokumentave shoqëruese të konsultimeve 

publike të kryera).  

https://www.bashkiaklos.gov.al/konsultime-

publike/ 
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16. 04. 2021  

 

 

Kërkohet informacion në lidhje 

me numrin e të punësuarve me 

kontratë nga bashkia Klos për 

periudhën 1 janar 2021 e deri 

sot. 

 

22. 04. 2021  
 

Përgjatë peridhës nga data 1 janar 2021 e deri 

më sot 22.04.2021 nuk kemi asnjë punonjës 

që t’i jetë shtuar organikës së institucionit.  

 

 
 

Me email 

 

 

Nuk ka 
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28. 04. 2021 

 

 

Kërkohet informacion në lidhje 

me Njësinë e Mbrojtjes së 

Fëmijës, menaxhimit të rasteve 

si dhe buxheti që përdoret. 

 

 

05. 05. 2021 

Në bashkinë Klos , prej 1 viti është krijuar në 

strukturë Njësia e Mbrojtjes së Fëmijës, që 

operon për të gjitha njësitë administrative. 

Njësia e Mbrojtjes Fëmijës është pjesë e zyrës 

së Shërbimit Social në bashki. Për këtë njësi 

është vetëm një punonjës që mbulon të gjithë 

bashkinë, dhe është mjaftueshëm pasi rastet 

janë shumë të pakta dhe mund të përballohen 

me vetëm një punonjës. 

Për vitin 2019-2020 nuk ka patur raste të 

fëmijëve të abuzuar seksualisht e si rrjedhoje 

nuk është përdor asnjë masë financiare. 

Shpenzimet për trajtimin e rasteve janë të 

ndryshme , gjithmonë varet nga lloji rastit. Në 

lidhje me insfrastrukturën e nevojshme, këtë 

vit është lënë një zë i caktuar në buxhet për 

trajtimin e rasteve për Njësinë e Mbrojtjes së 

Fëmijës.  

 
Me email 

 

Nuk ka 

https://www.bashkiaklos.gov.al/konsultime-publike/
https://www.bashkiaklos.gov.al/konsultime-publike/
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Gjithashtu kemi një projekt në proces ku janë 

përmisuar kushtet e ambjenteve të ofrimit të 

shërbimeve sociale, tashmë pranë zyrës së 

Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijës ndodhet 

këndi special për menaxhimin e rasteve, si dhe 

po në këtë projekt janë përmisuar kapacitetet 

profesionale të punonjësve social. 

Për sa më lart , në 4 njësi administrative që ka 

bashkia, është vetëm një Njësi e Mbrojtjes së 

Fëmijës por që bashkëpunon  ngushtë me 

punonjësit social në zyrat e njësive 

administrative. 
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04.05. 2021 

 

 

Kërkohet buxheti i vitit 2020 dhe 

i vitit 2021. 

 

10.05.2021 
Buxhetet e miratuara për vitin 2020 dhe 2021 

janë transparente dhe të publikuara në web-in 

e institucionit. 

Linqet si mëposhtë.   

https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca

-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/ 

përkatësisht në dy linqet: 

https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-

content/uploads/2021/04/Buxheti-2021-

Bashkia-Klos.pdf 

https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca

-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-

financiare/buxheti-2020/ 
 

 
me email 

 

Nuk ka 

       

https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/
https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/
https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/Buxheti-2021-Bashkia-Klos.pdf
https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/Buxheti-2021-Bashkia-Klos.pdf
https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/Buxheti-2021-Bashkia-Klos.pdf
https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/buxheti-2020/
https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/buxheti-2020/
https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/buxheti-2020/
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14 25.05.2021 

 

Kërkohet Raporti i Performancës 

të bashkise Klos për vitet 2017-

2018-2019-2020. 

02.06.2021 https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-

content/uploads/2021/05/Klos-Raporti-

Performances-2020-.pdf 

 

https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca-

dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/klos-

raporti-i-performances-2019-v3-28-april-2020-1/ 

 

 

Me email Nuk ka 

 

15 
 

26.05.2021 

 

 

 

Kërkohet Informacion në lidhje 

me Urën në hyrje të Klosit. 

 

 

02.06.2021 Referuar kërkesës ju bëjmë me dije se Bashkia 

Klos i është drejtuar me shkresë Nr.47, datë 

08.01.2021,  Fondit Shqiptarë të Zhvillimit 

për mbështetje financiare dhe përfshirje e 

objektit Ura në hyrje të Klosit, në prioritetet e 

investimeve për vitin 2021. Sakaq në 

pamundësi financare për ndërhyrje nga ana e 

bashkisë Klos, po bëhet monitorim i 

kalimtarëve dhe automjeteve përmes Policisë 

Bashkiake për të shmangur aksidente të 

mundshme. 

me email 
 

Nuk ka 
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23.06.2021 

Kërkohet informacion për 

Shërbimin e Zjarrfikses  nga viti 

2014- 2021, për bashkinë Klos.  

 

30.06.2021 
Ju bëjmë me dije se përsa i përket shërbimit 

zjarrëfikës në bashkinë tonë, janë kryer këto 

investime: 

Viti 2018 

  -Blerje makine zjarrëfikëse në vlerën 

3,840,000 lekë.  

  -Blerje materiale për PMNZSH në vlerën 

1,320,600 lekë. 

 
Me email 

 

Nuk ka 

https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2021/05/Klos-Raporti-Performances-2020-.pdf
https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2021/05/Klos-Raporti-Performances-2020-.pdf
https://www.bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2021/05/Klos-Raporti-Performances-2020-.pdf
https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/klos-raporti-i-performances-2019-v3-28-april-2020-1/
https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/klos-raporti-i-performances-2019-v3-28-april-2020-1/
https://www.bashkiaklos.gov.al/transparenca-dhe-llogaridhenia-ekonomiko-financiare/klos-raporti-i-performances-2019-v3-28-april-2020-1/


                                                   _________________________ __________________________________ 
                                                                             R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 
                                                                                             BASHKIA KLOS  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Adresa : Rruga  “Jaho  Hoxha”, Ndërtesa nr. 2 , hyrja nr.2, Klos-Shqipëri, e-mail: bashkia.klos@yahoo.com 

 

 

Viti 2019   

  -Sistemim i ambjenteve të jashtme të 

zjarrëfikëses në vlerën 936,000 lekë.    

-Viti 2020    -Blerje pajisje kompjuterike për 

MZSH në vlerën 77,760 lekë. 

Për vitin 2021 janë parashikuar dy investime  

e përkatësisht: 

-Furnizim Vendosje sistemi hidratimi në 

vlerën 300,000 lekë dhe kapanon për 

zjarrëfikësen në vlerën 1,932,568 lekë 

Numri i makinave zjarrëfikëse që lidhen me 

këtë shërbim është 1. 

Numri i uniformave dhe veshjeve specifike që 

janë blerë nga 2018-2020 është 14 veshje. 

Numri i personelit të këtij shërbimi është nga 

14 për secilin vit. 
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23.05.2021 

 

Kërkohet informacion për 

matjen e cilësisë së ajrit. 

 

 

30.06.2021 

 

Në bashkinë Klos nuk ka aparatura për matjen e 

cilësisë së ajrit. 
 

 
Me email 

 

Nuk ka 
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08.07.2021 

 

Kërkohet informacion lidhur me 

konsultimet publike. 

 

17.07.2021 

 

https://www.bashkiaklos.gov.al/konsultime-

publike/ 

 

 
Me email 

 

Nuk ka 
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12.07.2021 

 

 

Kërkohet informacion lidhur me 

buxhetin per shërbimin e 

zjarrfikses. 

 

21.07.2021 

 

Për shërbimin zjarrëfikës për vitin 2021 është 

parashikuar buxheti në shumën 19,003,882 

 
Me email 

 

Nuk ka 

https://www.bashkiaklos.gov.al/konsultime-publike/
https://www.bashkiaklos.gov.al/konsultime-publike/
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lekë, nga të cilat 11,744,362 lekë për paga, 

4,853,804 lekë për shpenzime operative dhe 

2,405,716 lekë për investime. Numri i 

makinave zjarrëfikëse që lidhen me këtë 

shërbim është 1. 
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16.07.2021 

Kërkohet informacion lidhur me 

ndërtimin e Hec-ve në Gurin e 

Bardh, konkretisht për dëgjesën 

publike që  do realizohet. 

 

 

26.07.2021 

Nga ana e bashkisë Klos nuk është zhvilluar 

ende dëgjesa publike për  çështjen në fjalë. 

 
Me email 

 

Nuk ka 
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21.07.2021 

 

Kërkohet informacion për 

përfshirjen e politikave sociale të  

të rinjve  në politikbërje. 

 

29.07.2021 
Lidhur me strukturat e Rinisë në 

organogramën e bashkisë Klos, kemi 

strukturën e Rinisë të përfaqësuar brenda një 

sektori, Sektori i Turizmit, Arsimit, Kulturës, 

Sportit dhe Rinisë. me varësi direkte nga 

zv/kryetari i bashkisë. Brenda këtij sektori 

është vetëm një specialist që meret me të 

gjitha çështjet e sektorit, si arsimin kulturën, 

turizmit, sportin dhe rininë. Në bashkinë Klos 

nuk ka qendra rinore apo hapësira të tjera  

dedikuar rinisë, kjo si rrjedhojë  e mungesës 

së investimeve si dhe kapaciteteve të ulëta 

financiare të institucionit. Gjithashtu lidhur 

me buxhetin ju informojmë se nuk ka një zë 

specifik për rininë, në rast nevoje buxheti i 

paracaktuar për  sektorin ku pjesë e së cilit 

 
Me email 

 

Nuk ka 
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është edhe struktura e Rinisë, mund  të 

përdoret. Prej kohësh në bashkinë Klos nuk ka 

patur politika zhvillimore për mbështetjen e të 

rinjve, për mungesë fondesh, buxheti etj. 

Kohët e fundit me vëmëndjen që po i jepet të 

rinjve nga titullari i institucionit përmes 

punësimit, sëfundmi edhe  me krijimin e 

Këshillit Rinor, takimeve të vazhdueshme me 

të rinjtë lidhur me tematika të vecanta për 

qeverisjen vendore po bëhet e mundur  një 

përfshirje e të rinjve ne vendimarrje lokale 

dhe një jetëzim i grupeve rinore. 

Në bashkinë Klos  të  punësuar  të grupmoshës 

18-29 vjeç zënë rreth 35,7% të punësuarëve. 
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23. 07.2021 

 

Kërkohet informacion lidhur me 

të dhëna për raportin lindje 

vdekje dhe masat e shpërblimeve 

të lindjeve.   

 

 

02.08.2021 

Numrin në total të lindjeve dhe vdekjeve gjatë dy 

viteve të fundit 2019-2020 për bashkinë Klos, 

është  

Viti   Lindje  Vdekje 

2019   155         134 

2020   141         136 

Në lidhje me pikën “2” të kërkesës, ju bëjmë me 

dije se bazuar në VKM nr. 740, datë 12.12.2018 

“Për përcaktimin e masës së ndihmës së 

menjëhershme financiare (bonusi) për 

nënat me foshnja të posalindura dhe procedurën e 

dhënies së tij”, ku në pikën “3” është e 

 
Me email 

 

Nuk ka 
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përcaktuar edhe procedura e dhënies së kësaj mase 

finaciare. Nga 1 janari i 2019 shpërblimet e 

lindjes nuk janë në kompetencë të bashkive, e si 

rrjedhoje nuk mund të kemi të dhëna lidhur me 

shpërblimet e lindjeve për këto dy vite. 
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07.09.2021 

 

 

Kërkohet informacion lidhur me 

projektet që zbaton rilindja 

urbane nëpër bashki. 

 

16.09.2021 

 

Në Bashkinë Klos nuk ka patur dhe nuk ka ende 

projekte të zbatuara nga Rilindj Urbane. 

 

 

Me email 

  

Nuk ka 
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07.09.2021 

 

 

Kërkohet informacion lidhur me 

prerjet dhe transportin e 

paligjshëm të lëndës drusore. 

 

17.09.2021 

 

 

Bashkia Klos zotëron 23006 ha sipërfaqe 

gjithsej, ku nga këto kemi pyje 15520 ha, 

bimësi pyjore 1166 ha , kullota 2607 ha etj. 

Lidhur me procedimet penale nuk kemi por 

janë evidentuar dy raste nga inspektorët e 

IVMT së bashkisë , ku është bërë i mundur 

sekuestrimi i lëndës drusore. Përsa i përket 

ligjit 57/2020  nuk i ka kufizuar totalisht 

prerjet e paligjshme pasi ka akte nënligjore që 

nuk kanë dalë akoma. 
 

 

Me email 

  

Nuk ka 
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07.10.2021 

 

Kërkohet informacion lidhur me 

tarifat për informacionin publik 

bazuar në ligjin 119/2014 “Për të 

Drejtën e Informimit”. 

 

 

14. 10. 2021 

 

Lidhur me tarifat për marrjen e informacionit, 

ju bëjmë me dije se bashkia Klos nuk ka 

vendosur një set tarifash për riprodhimin e 

informacionit publik. Sakaq deri më sot 

informacioni është dhënë falas përmes postës 

 

Me email 

 

Nuk ka 
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elektronike / apo postës zyrtare, ende nuk 

kemi patur raste për dhënie informacioni me 

tarifë referuar neni 13 të ligjit 119/2014 “Për 

të Drejtën e Informimit”.  

 

26 03.11.2021 Kërkohet informacion lidhur me 

profilin e studimeve të 

punonjësve social në bashki. 

 

Në proces 

 

Në proces hartimi i përgjigjes. 
 

_ 

 

_ 

27 05.11.2021 Kërkohet informacion lidhur me 

bursat profesionale të  arsimit 

para shkollor 

  

Në  proces 

 

Në proces hartimi i përgjigjes. 
_ _ 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


