
 
ANKESE 

 

 
 

 

 

Drejtuar  Këshillit Bashkiak _______________    

Emër Mbiemër 

Bashkia:   _______________ 

Njësia administrative:  _______________ 
Data:  __/__/20__   

  Adresa postare: _____________________ 

___________________________________ 
Nënshkrimi: 
________________________________ 

Z./Znj. 

____________________ 
Adresa elektronike: __________________ 

Mënyra e dorëzimit të ankesës 

(përzgjidh njërin opsion) 

Postë ⎕      Z1N ⎕      Email ⎕        

Nr. i personal të identifikimit 
_________________________ 

Nr. cel:_________________ 

Mënyra e marrjes së përgjigjes 

(përzgjidh njërin opsion) 

Postë ⎕      Z1N ⎕      Email ⎕     

Përshkrim i detajuar i çeshtjes për të cilën bëni ankesë: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Listoni dokumentet që i bashkëlidhen kësaj ankese: 

1.__________________________________________________________________________________________  

2.__________________________________________________________________________________________  

3.__________________________________________________________________________________________  

4.__________________________________________________________________________________________ 

Tjetër.______________________________________________________________________________________ 

Çeshtja për të cilën bëni ankesë a është në proces gjygjësor:     PO ⎕     JO ⎕  

Për çeshtjen për të cilën bëni ankesë a ka një vendim gjygjësor të formës së prerë:  PO ⎕     JO ⎕  

A e keni dërguar më parë një ankesë të ngjashme pranë Bashkisë _________: PO ⎕     JO ⎕ , nëse PO, viti_______ 

      

Shënime:  

1. Ankesa e panënshkruar nuk do të pranohet për shqyrtim nga Këshilli Bashkiak. 

2. Dërgimi i ankesës në mënyrë elektronike ose me postë kërkon bashkëlidhur një kopje të kartës së identitetit. 

3. Të dhënat që përmban ankesa do të përpunohen në përputhje me Ligjin nr. 9887/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave 

personale".  
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