
Regjistri i Kërkesave, Ankesave, Vërejtjeve në Bashkinë LIBRAZHD .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Emri dhe Mbiemri Adresa, NjA Email, Cel 

1 1 13.10.2020 kerkese Qamile Kurti lagjia lapidari 692903229 kerkese per ndihme financiare po librazhd 09.10.2020

2 2 26.10.2020 kerkese Spiro Misku fshati vehcan 677109497 djegur kasolla e bagetive po Hotolisht 3.11.2020

3 3 20.10.2020 ankese Tahir Bahiti lib,lagjia nr 1 698870795 mbi faturim e takses vendore jo librazhd 20.10.2020
4 4 29.01.2021 kerkese Xhevahir Facja xhyre 6992819383 miratim vend varrezash jo Xhyre 07.02.2021
5 5 29.01.2021 kerkese Enver Pali xhyre nderhyrje ne infrastrukture jo Xhyre 07.02.2021
6 6 29.01.2021 kerkese Ardjan Leka Lib,lagjia nr 2 692464920 nderhyrje ne infrastrukture jo librazhd 07.02.2021

7 7 09.02.2021 kerkese Avni Kojku Gizavesh 682775900 ndihme ekonomike po gizavesh 16.02.2021

8 8 23.02.2021 kerkese Valbona Muraci arrez babje 683644736 ndihme financiare po arrez,babje 23.02.2021

9 9 02.03.2021 kerkese Ndricim Brahja lib 684122264 ndihme financiare jo librazhd 09.03.2021

10 10 09.03.2021 kerkese Agim Facja xhyre lidhje uji pijshem po Xhyre 11.03.2021

11 11 25.03.2021 kerkese Yllson Gjymenga librazhd 683879838 ndihme financiare jo librazhd

12 12 31.03.2021 kerkese Engjellushe Leka Hotolisht 682356372 ndihme financiare jo Hotolisht

13 13 14.04.2021 kerkese Enver Pali xhyre Vend per varreza jo Xhyre

14 14 14.04.2021 kerkese Hasan Bardhi Letem 682365191 ndihme financiare jo letem

15 15 19.04.2021 kerkese Sami Bitri Rinas 696809274 ndihme financiare po rinas

16 16 10.05.2021 kerkese Fatmi Cekrezi Dardhe 688402267 ndihme financiare jo dardhe
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Të dhënat e ankuesit / kërkuesit
Data e njoftimit të 

dërguesit për 
marrjen dhe futjen 

në shqyrtim të 
ankesës/ kërkesës

Adresa ku gjendet 
problemi sipas ankuesit 

(rasti për njoftimet)

PRANIMI 

Numri unik 
i A nkesës  
K ërkesës 
V ërejtjes

Data e regjistrimit 
të 

ankesës/vërejtjes
kërkesës

Nr. Çështja për të cilën bëhet 
ankesa/kërkesa

Nëse 
ankesa/kërkesa  

është për një çështje 
emergjente 

(PO/JO) 

Mënyra e marrjes së 
ankesës / kërkesës 

(shkresë, email, cel, Z1N, 
faqe interneti bashkise)



Regjistri i Kërkesave, Ankesave, Vërejtjeve në Bashkinë LIBRAZHD .

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ankesa/Kërkesa është 

paraqitur nga një 
Këshilltar

Statusi paraprak i 
Ankesës

PO/ JO Përgjigje paraprake, 
Hetim, Rivlerësim Emërtesa Data Numri unik Data 

Mënyra e dërgimit 
(Postë, email, cel,  

 Z1N)
Komisioneri Data

jo referohet sherbimit 
social sherbimi social bashki 20.10.2020 perfundimtar

jo referohet tek elektriku elektriku 26.10.2020 perfundimtar cel

jo marrje ne shqyrtim tatimet ne bashki 22.10.2020 perfundimtar cel
jo shqyrtim ne kb urbanistika 07.02.2021 perfundimtar cel
jo shqyrtim ne kb urbanistika 07.02.2021 perfundimtar cel
jo shqyrtim ne kb gjykata e rrethit elb 07.02.2021 perfundimtar

jo shqyrtim ne kb emergjenca civile 12.02.2021 perfundimtar 791 09.02.2021 cel 23.03.2021vendimi nr 
28

jo shqyrtim ne kb drejtoria e finances 22.02.2021 perfundimtar 1108 23.02.2021 cel 23.02.2021 vendimi nr 
17

jo shqyrtim ne kb drejtoria e finances 07.03.2021 10.03.2021 perfundimtar 1247 02.03.2021 cel 23.03.2021 vend.23

jo shqyrtim ne kb ndermarrja e ujesjellsit 11.03.2021 perfundimtar 1421 09.03.2021 cel 23.04.2021 vend.35

jo shqyrtim ne kb keshillit bashkiak 29.03.2021 perfundimtar 1751 25.03.2021 cel

jo shqyrtim ne kb keshillit bashkiak 02.04.2021 perfundimtar 1904 02.04.2021 cel

jo shqyrtim ne kb urbanistika 12.04.2021 perfundimtar 2176 15.04.2021 cel

jo shqyrtim ne kb min.shendetesise perfundimtar 2218 14.04.2021 cel

jo shqyrtim ne kb drejtoria e finances 16.04.2021 perfundimtar 2289 26.04.2021 cel vendim nr 44.date 
28.05.2021

jo shqyrtim ne kb drejtoria e finances 11.05.2021 perfundimtar 2584 cel vendim nr 44.date 
28.05.2021

Vendimi i Komisionerit 

Data e marrjes së 
informacionit apo 

dokumenteve 
shtesë

Periudha e trajtimit 
të ankesës/
kërkeset 

(ditë)

Apelimi i ankesës tek 
Komisioneri 

Statusi i trajtimit të 
ankesës/ kërkesës

(në shqyrtim, 
përfunduar)

SHQYRTIMI PERGJIGJA

Data e kontaktimit 
të dërguesit për 

kërkimin e 
informacionit apo 

dokumenteve 
shtesë

Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar 
ankesa/ kërkesa Dërgimi i përgjigjes
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Komente 



1 2 3 4 5

1
2
3
4
5

…

Nr. Ceshtja
Kodi i 

regjistrimit

Organi/drejtoria/ sektori 
që i është dërguar 

ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)

Data e 
Regjistrimit në 
Protokollin e 

Bashkisë



6 7 8 9 10

Dërgimi për mendim 
në Komisionin 

përkatës të Këshillit  
(Nr. prot të 
brendshëm)

Kaluar në Këshill 
për shqyrtim 

(data)

Mbështetur nga 
Këshilli 

(kërkesa, ankesa)
Po/Jo

Përgjigjia 
(data dhe numri)

Zbatuar nga 
Ekzekutivi

(Data)



1 2 3 4

1
2
3
4
5

…

CeshtjaNr.
Kodi i 

regjistrimit

Grupi që bëri Peticionin 
(OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi 

komunitar, tjetër)

Data e 
Regjistrimit në 
Protokollin e 

Bashkisë



5 6 7 8 9

Mbështetur nga 
Këshilli 
Po/Jo

Dërgimi për mendim 
në Komisionin 

përkatës të Këshillit  
(Nr. prot të brendshëm)

Eshtë mbajtur dëgjesë 
publike (sipas ligjit 

dhe rregullores) 
(data)

Kaluar në 
Këshill për 
shqyrtim 

(data)

Zbatuar kërkesa 
e peticionit nga 

Ekzekutivi
(Data)



10 11

Publikimi në faqen 
e internetit të 

Bashkisë
(Datë)

Raportimi në Këshill 
dhe tek grupi 

interesit (Datë)



Rregjistri i brëndshëm i peticioneve dhe iniciativave qytetare Bashkia_______________ -modeli për databazën që do të mirëmbahet nga Bashkia (referuar procesit të pergatitjes, regjistrimit, pranimit dhe shqyrtimit nga KB)  

1 2 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nr. Numri unik i 
peticionit

Data e rregjistrimit në 
bashki të peticionit 

Data dhe numri i 
shkresës dërguar 
parashtruesit  për 

marrjen e 
informacionit apo 

dokumenteve 
shtesë



Rregjistri i brëndshëm i peticioneve dhe iniciativave qytetare Bashkia_______________ -modeli për databazën që do të mirëmbahet nga Bashkia (referuar procesit të pergatitjes, regjistrimit, pranimit dhe shqyrtimit nga KB)  

4 5 6

Emri dhe Mbiemri ID

Data dhe numri i njoftimit me 
shkresë dërguar 

parashtruesit për pranimin 
paraprak të peticionit

Të dhënat e parashtruesit kryesor



Rregjistri i brëndshëm i peticioneve dhe iniciativave qytetare Bashkia_______________ -modeli për databazën që do të mirëmbahet nga Bashkia (referuar procesit të pergatitjes, regjistrimit, pranimit dhe shqyrtimit nga KB)  

7 8 9

Adresa, NjA Email, Cel 

Të dhënat e parashtruesit kryesor

Numri i 
parashtruesve të 

peticionit

Pranimi



Rregjistri i brëndshëm i peticioneve dhe iniciativave qytetare Bashkia_______________ -modeli për databazën që do të mirëmbahet nga Bashkia (referuar procesit të pergatitjes, regjistrimit, pranimit dhe shqyrtimit nga KB)  

10 11 12

Kategoria e peticionit 
(çështja për të cilën bëhet: 

infrastrukturë, shërbime 
publike, shërbime sociale, 
rregullore/norme, kulturë, 

sport, tjetër)

Territori që mbulon 
Peticioni

(Bashkia, Qyteti, 
Njësia Administrative, 

Lagjia, Fshati)

Grupi që merr nismën 
(qytetarë,  qytetarë+OJF, OJF 
rinore,  Stuktura komunitare,  

Organizata biznesi, Organizata 
arsimore, Media)



13 14 15 16

Ankesa/Kërkesa 
është paraqitur 

nga një Këshilltar     
 PO/JO

Peticioni është 
për një çështje 

emergjente 
(PO/JO) 

Data e publikimit të 
peticionit në faqen 

e internetit dhe/ 
apo mediain 

sociale të bashkisë 

Numri minimal i 
nënshkruesve për 

vlefshmërinë e 
peticionit



17 18 19 20
Eshtë bërë 

dëgjesë publike
(nga këshilli/ 

Efekti financiar 
vlerësuar nga 

Kryetari 

Data 000/ Lekë

Statusi 
(nënshkrimet në proces, të 

mbyllura, mbledhje e 
pasukseshme e 

nënshkrimeve, peticion i 
tërhequr, verifikimi në 
proces, të verifikuara, 

peticion i refuzuar / pranuar 
nga këshilli

SHQYRTIMI

Numri i 
nënshkruesve të  

 vlefshëm të 
peticionit



PERGJIGJA
21 22 23 24

Mbledhja e 
Këshillit ku u 

shqyrtuar 

Numri i vendimit të 
këshillit

Periudha e 
trajtimit të 

peticionit - ditë

Data (pranuar/ refuzuar 
kërkesa e peticionit)

(nga data e pranimit 
deri në datën e 
shqyrtimit në 
mbledhjen e 

këshillit)

SHQYRTIMI

Data dhe numri i 
regjistrimit të 

përgjigjes dërguar 
parashtruesit të 

peticionit
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Komente
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