
 

Person për kontakt për qasje deri tek informacionet me karakter publik 

Komuna e Sarajit si posedues i informacionit në pëlqim me Ligjin për qasje të lire deri te 

informacionet me karakter publik siguron punë publike dhe të hapur dhe u mundëson personave 

fizik dhe juridik të drejtë për qasje të lire deri te informacionet me karakter publik. 

 

Sipas nenit 8 prej LQLIKP për person zyrtar përgjegjës për realizimin e së drejtës për qasje të 

lirë deri tek informacioni me karakter publik e vendosi personin:  

Tel. 

Formular/ kërkesë 

Formular / ankesë 

 

LISTA PËR QASJE TË LIRË TË INFORMACIONET 

Linku në lidhje me  informacionet  me karakter publik 

Kërkesa për qasje të lire deri tek informacionet me karakter publik mund ti dërgoni nëpërmjet 

postës në adresën në vijim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deri  _______________________________________________ 

(poseduesi i informacionit ) 

KËRKES 

Për qasje të lire deri tek informacionet me karakter publik 

Në bazë të nenit  4 dhe nenit 12 nga Ligji për qasje të lire deri tek informatat me karakter publik 

(,, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonis nr.13/06; nr.86/08 nr.6/10 dhe nr.42/14 ), nga 

poseduesi I informacionit, kërkojmë informacionin e radhës me karakter publik; 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 

(përshkrimi i informacionit i cili kërkohet ) 

Forma në të cilën kërkohet informacioni : 

a) qasje 

b) kopje 

c) fotokopje 

g) regjistrim elektronik 

d) tjetër  _____________________________________________________ 

  (nënvizohet forma e kërkuar , duke e rrethuar) 

Mënyra për dorëzimin e informacionit : 

a) Me post 

b) Telefon 

c) Fax 

d) E-mail 

e) Tjetër_______________________________________________________ 

(nënvizohet mënyra e kërkuar , duke e  rrethuar) 

Kërkuesi I nformacionit:________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(titull, emir dhe mbiemër ,adresë,tel., fax, e-mail) 

Përfaqsues/autorizuesi kërkues I informacionit: 

___________________________________________________________________ 

 (titull, emr dhe mbiemër, adresa tel, fax, e-mail) 



(Udhëzime juridike :Kërkuesi nuk është I obligueshëm që ti citojë dhe sqaroj arsyet e kërkesës, 

por duhet të citojë se bëhet fjalë për kërkesë për qasje deri tek informacioni me karakter publik) 

 

Në________________                                                                    Data___________viti 201___ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deri te: Komisioni për mbrojtje të së drejtës për qasje 

të lirë deri tek informacionet me karakter publik 

_____________________________________________ 

 

Sipas nenit 28 pika 2 nga Ligji për qasje të lire deri tek informacionet me karakter publik e 

dorëzoj këtë: 

 

Lënda 

A N K E S Ë  

Dorëzues:____________________________________________________________________ 

(titull,emër dhe mbiemër, adresa tel, fax,e-mail i kërkuesit të nformacionit ) 

Baza  

ankesës_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

(të dhëna për bartësin e informacioneve, arsyet për të cilat kërkuesi nuk e ka marrë 

informacionin, numri I vendimit me të cilën poseduesi I informacionit e hedh poshtë kërkesën 

,apo fakte për lëshimin e afatit kohor nga ana e bartësit të informacionit ) 

(Udhëzim juridike) Kundër vendimit të Komisionit mundet të dorëzohet ankesë për nisje të 

kontestit administrative në gjykatën përkatëse ) 

 

Në_______________ ____________________ 

 

Data:_________________                                                      (Nënshkrimi i aplikantit ) 

 

 



 

 


