
 
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  

 

 

Nr. 

Rendor
1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigjes4 

Përgjigje5 

 

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës6 

Tarif

a7 

 

 
1. 11.06.2019 Kërkesë për 

dokumentacion 
Datë 

20.06.2019 
Përfunduar E plotë - 

2. 20.06.2019 Kërkesë për 
informacion 

Datë 
01.07.2019 

Përfunduar E plotë - 

3. 14.10.2019 Kërkesë për 
vënie në 

dispozicion të 
dokumentacion

it 

Datë 
26.01.2019 

Përfunduar E plotë - 

4. 04.08.2020 Ankesë- 
Kërkesë për 

hetim 
administrativ 

Nr. 291 prot 
datë 

10.08.2020 

 Informohet kërkuesi 
mbi procedurën e 
ndjekur nga 
Institucioni mbi  
vendin vakant te 
shpallur  ne faqen 
zyrtare te TKOBAP  
dhe jo vetem  

E plotë - 

5. 14.08.2020 Kërkesë në 
përgjigje të 

shkresës nr 291 
prot datë 

10.08.2020 të 
TKOBAP 

Nr.299/1 prot  
datë 

19.08.2020 

Nëpërmjët kthimit të 
përgjigjes të shkress 
datë 14.08.2020  i 
behet me dije  se 
procedura ka 
perfunduar pa shpallje 
fituesi  dhe  
Institucioni do te 
rishpalle edhe njeher 
proceduren. 

E plotë - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 04.11.2020 Kërkesë Nr. 534 prot 
datë 

12.11.2020 

Nepermjet informimit 
me shkresen zyrtare  
ankimuesi merr  kopje 
të dokumentacionit te  
kerkuar  mbi 
vleresimin e tij ne 
audicion. 

E plotë - 

7. 11.11.2020 Kërkesë 13.11.2020 Ne baze te kerkeses 
mbi  shpalljen e 
rezultateve te 
audicionit  ankimuesit 
i jepet informacioni i 
kerkuar lidhur me   
shpalljen publike te 
rezultateve 

E plotë - 

8. 13.11.2020 Kërkesë për 
plotësim 

materiali  të 
dorëzuar 

Nr. 545/1 prot 
datë 

23.11.2020 

Me shkresen e dates 
13.11.2020  kerkohet 
informacion mbi 
proceduren  per 
percaktimin e 
kritereve pjesmarrese 
si dhe proceduren e 
ndjekur per 
perzgjedhjen e 
Komisionit te 
Vleresimit te 
pjesmarreseve . Ne 
baze te  ligjit nr 10352 
date 18.11.2010 “Per 
Artin dhe Kulturen” i 
ndryshuiar dhe 
Rregullores se 
Brendshme per 
Organizimin dhe 
Funksionimin e 
TKOBAP-së  jane 
krijuar komisionet 
perkatese te cilat do 
te kryejne vleresimet 
e pjesmarreseve per 
audicionin e vendit 
vakanat Instrumenti 
Violoncel . 

E plotë - 

9. 07.12.2020 Kërkesë për 
pajisje me 

kopje të plotë 
të 

Datë 
07.12.2020 

  Ne baze të kërkesës 
së  Avokates   per 
venien ne dispozicion 
te dokumentacionit ju 
shpjegua se kerkuesit i 

E plotë - 



dokumentacion
it 

jane vene ne 
dispozicion zyrtarisht 
te gjithe 
dokumentacioni qe ai 
listonte ne kerkesat e 
tij.  

10. 15.12.2020 Kërkesë ndjesë Nr. 661 prot 
datë 

24.12.2020 

 Avokati/ja shpreh 
ndjese zyrtarisht 
lidhur me shprehjen e 
cituar ne shkresen 
drejtuar Institucionit 
per kerkim ne menyre 
te vazhdueshme  per 
te cilen po 
riperserisim kerkesen  
që të pajiset me kopje 
te akteve kerkuesi te 
cilen  perfaqeson   

E plotë - 

11. Nr 001 prot datë 
05.01.2021 

Ankim 
 

Nr 005/1 datë 
15.01.2021 

Kerkuesit nëpërmjet 
shkresës zyrtare i 
bëhet me dije   se 
procedura  per 
krijimin e urdherit  per 
ngritjen  e Komisionit 
të vleresimit  të 
kandidaturave është 
në përputhje me  
Rregulloren e 
Brendshme per 
Organizimin dhe 
Funksionimin e 
TKOBAP-së .  

E plotë - 

12. 24.02.2021  Kërkesë Kthim 
përgjigje 

119/1 prot 
datë 

26.02.2021 

 Kerkuesit i vihen ne 
dispozicion materialet 
te cilat i kerkon me 
shkresen e tij. 

E plotë - 

13. 10.03.2021 Kërkesë Kthim 
Pergjigje Nr 

156 prot datë 
10.03.2021 

  Kërkuesit i vihet në 
dispozicion letra e 
references 

E plotë - 

14. 18.03.2021 Kërkesë Kthim 
Pergjigje Nr 

173 prot datë 
18.03.2021 

  Kërkuesit i vihet në 
dispozicion letra e 
references 

E plotë - 



15. 12.04.2021 Kërkesë  Kthim 
përgjigje  nr 

243 prot datë 
26.04.2021 

Kërkuesit i kthehet 
përgjigje dhe i jepët cv 
që ata kërkonin  

E plotë - 

16. 21.05.2021 Kërkesë Kthim 
përgjigje 

301/1 prot 
datë 

03.06.2021 

Kërkuesi informohet 
lidhur me vënin në 
dispozicion të 
Rregullores së 
Institucionit  

E plotë - 

17. 21.05.2021 Kërkesë  Kthim 
përgjigje  nr 

355 prot datë 
22.06.2021 

Kërkuesi informohet 
lidhur më  bazën 
ligjore për përfitimin e 
pensionin të posacëm  

E plotë - 

18. Nr 50935 prot 
19.07.2021 

Komunikim për 
bllokimin në 
Gjykatë të 
pagës së palës 
debitore 

Kthim 
përgjigje  nr 
445/1prot 

datë 
30.08.2021 

Kërkuesi informohet  
lidhur me  kerkesën e 
tij  

E plotë - 

19. Nr 448 prot date 
16.08.2021 

Komunikim për 
bllokimin në 
Gjykatë të 
pagës së palës 
debitore 

Kthim 
përgjigje  nr 
448/1prot 

datë 
30.08.2021 

Kërkuesi informohet  
lidhur me  kerkesën e 
tij  

E plotë - 

20.  Kërkesë datë 
30.09.2021 hyrje 
me tonën nr 559 
prot date 
05.10.2021 

Kërkesë 
ankimore  

Kthim 
përgjigje  Nr 
559/1 prot 

date 
19.10.2021  

Kërkuesi informohet  
lidhur me  kerkesën e 
tij 

E plotë - 

21. Nr.135/21 prot 
date 21.09.2021 

Kërkesë për 
informacion 
dhe vënie në 
dispozicion 
dokumentacio
ni 

Kthim 
përgjigje  nr 

539prot datë 
29.09.2021 

Kërkuesi informohet  
lidhur me  kerkesën e 
tij 

E plotë - 

22. Nr .1672/1 prot 
date 13.10.2021  

Kerkese per 
dhenie 
informacioni  

Kthim 
përgjigje  nr 
574/1prot 

datë 
20.10.2021 

Kërkuesi informohet  
lidhur me  kerkesën e 
tij 

E plotë - 

 

1Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve 
2Data e regjistrimit të kërkesës 
3Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
4Data e kthimit të përgjigjes 
5Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
6Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/E refuzuar/E deleguar 
7Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar 

nga autoriteti publik. 


