
KËRKESË PËR QASJE NË DOKUMENTE ZYRTARE 
Dorëzohet në arkivin e institucionit, por mund t’i parashtrohet edhe cilitdo organ të institucionit 

 

 Pjesa 1. – PLOTËSOHET NGA PARASHTRUESI 

 (1) Emri i parashtruesit: ____________________________ 
    (plotësohet nga personi fizik ose nga personi i autorizuar i personit juridik në Pjesën 1b.) 

 (2) Nr. i dokumentit personal: __________________________________________________________________________ 
      (Numri)    (tipi i dokumentit personal) 

 (3) Adresa: _________________________________________________________________________________________ 
    (Rruga, Nr)   (Qyteti)   (Shteti)           (kodi postar) 

 (4) Telefoni: _____________________________________ (5) emaili: __________________________________________ 
 

 Pjesa 1a. – Plotësohet në vazhdim të Pjesës 1 vetëm nëse parashtruesi i kërkesës është person juridik 

 (6) Emri i personit juridik: Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet ÇOHU!    

 (7) Nr. i regjistrimit: 5200131-5  

 (8) Data e regjistrimit: 13 shtator, 2005 

 (9) Adresa: Rr. 2 korriku 4/4 

 (10) Telefoni:38/248-506 

 (11) emaili: organizatacohu@yahoo.com, artondemhasaj@gmail.com; visar.duriqi@preportr.com  
 (12) Përshkrimi i dokumentit (-ve) të kërkuara: Përshëndetje për ju, 
 
Duke u bazuar në LIGJI Nr. 03/L-215 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE ( të cilin mund ta gjeni në këtë link: 
http://kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-215-alb.pdf ), neni 4 i tij që thotë: “2. Dokumentet janë të 
hapura për publikun në bazë të kërkesës së drejtpërdrejt, në bazë të kërkesës së bërë me shkrim ose në formë 
elektronike, me përjashtim të informacioneve të kufizuara me ligj”, me këtë e-mail (pra, në formë elektronike, siç na 
lejon ligji), kërkojmë nga Komuna e Prishtinës qasje në dokumente që kanë të bëjnë le licencat për radio-taxi në këtë 
institucion. 
Nga komuna e Prishtinës kërkojmë: 
1. Listën e të gjitha radio-taxive që operojnë në Komunën e Prishtinës me licencë, ku të përfshihet:  
a. Personi-personat që e kanë marrë licencën? 
b. Kohëzgjatja e secilës prej licencave? 
2. Duke filluar nga viti 2007 e deri më tani: 
a. Sa është numri i licencave për radio-taxi që ka lëshuar Komuna e Prishtinës? 
b. Kush janë personat që i kanë përfituar ato? 
c. Kujt iu ka refuzuar kërkesa për radio-taxi dhe pse? 
3. Për radio-taxin: “London Taxi”: 
a. Kur ishte hapur oferta publike për të futur edhe një operator të ri ekonomik si radio taxi, të cilën e fitoi 
“London Taxi” ( ju lutem na i bashkëngjitni publikimin në media për këtë shpallje publike për dhënien e një licence me 
interes publik)? 
b. Cilat kompani/individ kishin konkurruar në këtë garë që e fitoi “London Taxi” (ju lutem na i bashkëngjitni të 
skanuar listën e konkurrentëve, listën e kohës)? 
c. Cilat ishin arsyet që kompanive/individëve tjerë iu refuzuar kërkesa e iu djha licenca kompanisë “London Taxi” 
*ju lutem na i bashkëngjiteni me përgjigje, të skanuara, dokumentet e kohës me arsyetimet që u janë dhënë 
kompanive/individëve që u janë refuzuar kërkesat në garën ku licenca iu dha kompanisë “London Taxi”? 
d. Ju lutemi na i bashkëngjiteni me përgjigjet edhe raportin e komisionit vlerësua për dhënien e licencës për 
kompaninë “London Taxi” (ku ëprfshihen në detaje kriteret që përmbushi kjo kompani që të pajiset me licencë si dhe 
vendimin për dhënien e licencës (ku të përfshihen detaje për licencën: si numri i taksive që mund të ketë, baza ku 
duhet të vendoset etj) 
4. Për radio-taxin: “City Taxi: 
e. Kur ishte hapur oferta publike për të futur edhe një operator të ri ekonomik si radio taxi, të cilën e fitoi “City 
Taxi” ( ju lutem na i bashkëngjitni publikimin në media për këtë shpallje publike për dhënien e një licence me interes 
publik)? 
f. Cilat kompani/individ kishin konkurruar në këtë garë që e fitoi “City Taxi” (ju lutem na i bashkëngjitni të 
skanuar listën e konkurrentëve, listën e kohës)? 
g. Cilat ishin arsyet që kompanive/individëve tjerë iu refuzuar kërkesa e iu dha licenca kompanisë “City Taxi” (ju 
lutem na i bashkëngjiteni me përgjigje, të skanuara, dokumentet e kohës me arsyetimet që u janë dhënë 
kompanive/individëve që u janë refuzuar kërkesat në garën ku licenca iu dha kompanisë “City Taxi”? 
h. Ju lutemi na i bashkëngjiteni me përgjigjet edhe raportin e komisionit vlerësua për dhënien e licencës për 
kompaninë “City Taxi” (ku përfshihen në detaje kriteret që përmbushi kjo kompani që të pajiset me licencë si dhe 
vendimin për dhënien e licencës (ku të përfshihen detaje për licencën: si numri i taksive që mund të ketë, baza ku 
duhet të vendoset etj)? 
5. Kush janë kompanitë/ personat që kanë aplikuar për licencë radio-taxie prej vitit 2007 dhe të cilëve iu është 
refuzuar kërkesa për të pasur licencën , duke përfshirë këtu me përgjigjet edhe dokumentet e kohës (përgjigjet për ta) 
me arsyetimin për refuzimin e kërkesës? 
 
 
 
- Dhe ndonjë sqarim që e shihni të arsyeshëm në këtë rast? 
 
 
(13) Numri i dokumenteve: 1 

Nr i ref:________________________ 
Ky dokument ka 1 faqe 

mailto:organizatacohu@yahoo.com
mailto:artondemhasaj@gmail.com
mailto:visar.duriqi@preportr.com


 (14) Forma e dëshiruar e qasjes: Kopje në letër dhe kopje në formë elektronike. 

 (15) Data kur nevojiten dokumentet: Brenda afatit ligjor. 

 (16) Numri i kopjeve:2 

 

 Pjesa 2. - PLOTËSOHET NGA INSTITUCIONI OSE NGA ARKIVISTI 

 (17) Si është pranuar kërkesa: _____________________________________ (18) Data e pranimit: ___________________ 
       (personalisht, me postë, me email, tjetër) 

 (19) Kërkesa është pranuar nga: ___________________________________ (20) Nr. i Regjistrimit: ___________________ 
     (arkivi ose departamenti, zyrtari)             (Regjistri i kërkesave për qasje)  

 (21) Numri në Regjistër, nëse dokumenti i kërkuar është në Regjistër: ___________________________________________ 

 (22) Nr. i referencës në vetë dokumentin (nëse është gjetur): _________________________________________________ 

 (23) Institucioni përgjegjës – Pronari (nëse dok. është gjetur): _________________________________________________ 
 

 Pjesa 2b. – Përgjigja e institucionit për parashtruesin 
 

 (24) Kërkesa është aprovuar: _____________________________________________ (25) Data: _____________________ 
      (nënshkrimi) 
 

 Pjesa 2c. - Plotësohet vetëm nëse qasja është refuzuar 
 

 (26) Kërkesa është refuzuar: _____________________________________________ (27) Data: _____________________ 
      (nënshkrimi) 

 (28) Zyrtari (-ët): ____________________________________________________________________________________ 

 (29) Arsyeja: ________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Njoftimi për pranimin e kërkesës. Lëshohet nëse për çfarëdo arsye nuk lejohet qasje atypëraty 

 (17) Si është pranuar kërkesa: _____________________________________ (18) Data e pranimit: ___________________ 
       (personalisht, me postë, me email, tjetër) 

 (19) Kërkesa është pranuar nga: ___________________________________ (20) Nr. i Regjistrimit: ___________________ 
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