
Rregjistër i kërkesave dhe përgjigjeve viti 2018 

Nr. Data e regjistrimit të 
kërkesës 

Objekti Data e kthimit të 
përgjigjes 

Statusi i kërkesës Tarifa 

01 17.01.2018 Informacion për periudhën 
Janar –Dhjetor 2017 ne 
lidhje me numrin total të 
kërkesave për informacion 
publik dhe numrin e 
kërkesave që i është 
refuzuar dhënia e 
informacionit. 

18.01.2018 Përfunduar Nuk ka 

02 18.01.2018 Informacion sa ka 
shpenzuar Bashkia e 
Përmetit për dekor dhe 
aktivitete për festat e 
fundvitit te 2017- ës dhe sa 
tender aka hapur për 
objketin në fjalë 

22.01.2018 Përfunduar Nuk ka 

03 23.01.2018 Vënie në dispozicion të 
dokumentacionit nga 
Policia Bashkiake 

23.01.2018 Përfunduar Nuk ka 

04 29.03.2018 Kopje të përditësuar të 
listës/organikës së stafit që 
punon në Autoritetin tuaj 
Publik duke perfishire: 
Rolin / funksionin e punes, 
emer, mbiemer, 
adresen e postes 
elektronike (email) dhe 
numrin e telefonit per 
perdorim zyrtar. 

06.04.2018 
 

    
  Përfunduar 

Nuk ka 



05 29.03.2018 Vënie në dispozicion të 
dokumentacionit nga 
Inspektoriati I Mbrojtjes së 

Territorit 

29.03.208 Përfunduar Nuk ka 

06 06.04.2018 Vënie në dispozicion të 
dokumentacionit :  
 -Buxheti i Bashkisë per 
vitin 2018 i detajuar sipas 
burimit të të ardhurave 

-Paketa fiskale për vitin 
2018 
-Informacion mbi metodën 
dhe realizimin e shërbimit 
të pastrimit për vitin 2018. 

17.04.2018 Përfunduar Nuk ka 

07 15.05.2018 Kërkesë për informacion 
në lidhje me  punën për 
rehabilitimin e ujësjellësit 
të qytetit të Përmetit 

15.05.2018 Përfunduar Nuk ka 

08 24.05.2018 Kërkesë: Vënie në 
dispozicion 
dokumentacioni nga 
Policia Bashkiake 

30.05.2018 Përfunduar Nuk ka 

09 06.06.2018 Kërkesë për informacion 
lidhur me funksionimin e 
Këshillit rinor/komisionit 
rinor pranë Bashkisë 
Përmet 

07.06.2018 Përfunduar Nuk ka 

10 12.06.2018 Vënie në dispozicion 
dokumentacioni nga 
Inspektoriati i Mbrojtjes së 
Territorit 

12.06.2018 Përfunduar Nuk ka 

  

  



 
11 

 
18.06.2018 

Kërkesë per informacion  
lidhur me menaxhimin e 
lendës drusore 

 
25.06.2018 

Përfunduar Nuk ka 

 
12 

 
27.06.2018 

Kërkesë për informacion për 
investimet që pushteti local 
kryen në sektorin e Kulturës 

 
06.07.2018 

Përfunduar Nuk ka 

 
13 

 
04.07.2018 

Informacion për 
Muzet,Kalatë,Parqet 
arkeologjike.Qendrat e e 
Kulturës,Teatro,Institucione 
te tjera kulturore qe ndodhen 
ne qytet. 

  
06.07.2018 

Përfunduar Nuk ka 

14 06.07.2018 Kërkesë për informacion 
lidhur me planet lokale të 
veprimit dhe strukturat 
komunitare 

16.07.2018 Përfunduar Nuk ka 

15 12.07.2018 Informacion për njoftimin e 
deputeëve të qarkut për 
kalendarin e mbledhjeve të 
Këshilit Bashkiak 

16.07.2018 Përfunduar Nuk ka 

16 04.09.2018 Informacion për: Nr.total të 
punojësve  në Bashki.  
Nr. e personave me aftësi të 
kufizuar  punësuar në Bashki. 

06.09.2018 Përfunduar Nuk ka 

17 11.09.2018 Venie në dispozicion të 
dokumentacionit 

17.09.2018 Përfunduar Nuk ka 

18 
 

05.10.2018 Vëni në dizpozicion 
dokument historik të 
fshatrave të Bashkisë 
Përmet. 

18.10.2019 Përfunduar  Nuk ka 



19 21.11.2019 Kërkesë për informacion I 
pastrim dublimit I njësuar me 
arigjinalin 

04.12.2019 Përfunduar Nuk ka  

 

 


