
Lista tip e dokumenteve me afatet e ruajtjes 

Nr EMERTIMI AFATI I RUAJTJES 

1 Dokumente për krijimin, organizimin, riorganizimin dhe 
funksionimin e autoritetit publik 

 Vendime 

 Skema organizative 

 Rregullore 

Ruhen përgjithmonë 

2 Dokumente të hartuara dhe  miratuara nga bashkia 

 Udhëzime 

 Vendime 

 Urdhra 

 Aurtorizime 

 Udhezues 

Ruhen përgjithmonë 

3 Dokumente të veprimtarisë së punës së autoritetit publik 

 Ligje 

 Plane 

 Strategji 

 Raporte 

 Rezoluta 

 Marreveshje 

Ruhen përgjithmonë 

4 Dokumente mbi kontrollin e veprimtarisë së kontrolluesve 
publik dhe privat 

 Urdhra 

 Procesverbale 

 Relacione 

 Rekomandime 

 Vendime 

Ruhen përgjithmonë 

5 Korrespondencë e thjeshtë me kontrollues publik dhe privat 
dhe subjekte të të dhënave 

Ruhen 5-10 vjet 

6 Dokumente të kontrolluesve publik dhe privat mbi njoftim-
regjistrimin 

 Formular njoftimi 

Ruhen përgjithmonë 

7 Korrespondencë e thjeshte me kontollues publik dhe privat 
kur njoftojne 

 Sensibilizuese 

 Plotësuese 

 Informacione 

Ruhen 5-10 vjet 

8 Korrespondencë e thjeshtë me kontrollues publik për 
dokumentet e hartuara nga Komisioneri 
Kerkese per dhënie mendimi 
Mendime te ardhura 
Kerkesë për autorizim 

Ruhen 5-10 vjet 

9 Projektakte ligjore dhe nën ligjore të ardhura nga kontrollues 
publik 

Ruhen përgjithmonë 



10 Korrespondencë e thjeshte për : 

 Dhenie mendimi 

 Kthim pergjigje 

 Dhënie opinioni 

Ruhen 5-10 vjet 

11 Dokumente per trajnim vazhdues: 
Lista e seminareve 
Shkresa per cakttim personi 
Komunikim ne vazhdim për persona të caktuar 

Ruhen 5-10 vjet 

12 Dokumente për rregulloren e brendshme tip, korrespondence 
e thjeshtë 

Ruhen 5-10 vjet 

13 Korrespondencë e thjeshte për marredhënie t me publikun 

 Ankesa 

 Kerkesa 

 E-mail 

Ruhen 5-10 vjet 

14 Dokumente lidhur me asistencën teknike dhe shkëmbimin e 
përvojes me vendet e tjera 
Korrespondencë e thjeshte 

Ruhen përgjithmonë 
 
 
Ruhen 5-10 vjet 

15 Dokumente per strukturën organizative, kategorizimin dhe 
fondin e pagave. 
Vendime, udhëzime, organika, pasqyra,  borderote e pagave, 
libri I pagave, provozime të miratuara. 
Propozime te pamiratuara, borderote,  korrespondencë e 
thjeshte 
 

Ruhen përgjithmonë 
 
 
 
 
Ruhen 5-75 vjet 

16 Dokumente për hartimin dhe zbatimin e buxhetit. 
Evidencat përmbledhese. Ligje, vendime, projektbuxheti, 
detajimi I buxhetit, situacioni dhe evidence periodike, 
përfshire në përmbledhese, correspondence e thjeshtë 

Ruhen përgjithmonë 
 
 
Ruhen 5-10 vjet 

17 Dokumente te thesarit Ruhen përgjithmonë 

18 Dookumente për probleme të kontabilitetit 

 Vendime 

 Udhëzime 

 Bilance  vjetore 

 Permbledhese 
Bilance dhe evidence periodike dhe vjetore, përfshirë dhe 
korrespondence e thjeshtë 

Ruhen përgjithmonë 
 
 
 
 
 
Ruhen 5-10 vjet 

19 Dokumentacion mbi sigurimet shoqerore. 
Ligje, vendime, udhëzime, raporte, evidence, relacione 
përmbledhese. 
Evidenca e relacione periodike, perfshirë përmbledheset 
korrespondence e thjeshtë 

Ruhen përgjithmonë 
 
 
 
Ruhen 5-10 vjet 

20 Dokumente për treguesit e pagave, rritja reale e pages 
mesatare mujore, pagat sipas gruppriofesioneve, ligje, 
vendime, evidence statistikore. 
Evidenca, informacione, të përfshira në përmbledhese, 

Ruhen përgjithmonë 
 
 
 



korrespodence e thjeshte Ruhen 5-10 vjet 

21 Dokumenta emërimi, masa ndëshkimore etj 

 Vendime 

 Urdheresa 

Ruhen përgjithmonë 
 
 

 Kërkesa, ankesa, evidence periodike, korrespondence e 
thjeshte 

Ruhen 5-10 vjet 

22 Dokumente per inventarin fizik të mjeteve kryesore, si dhe të 
materialeve të perdorimit të përditshem. 
Evidenca statistikore, libri përmbledhes, udhëzimet e dhëna, si 
dhe raportet e ndryshme. 
Evicencat periodike që janë në përmbledhese, dokumentacion 
I përditshem 

Ruhen përgjithmonë 
 
 
 
 
Ruhen 5-10 vjet 

23 Dokumente për kontroll-revizionimin financiar 
Akt kontrolle( për probleme të rëndësishme, përgjithesime, 
raport, relacione përmbledhese, etj) 
Akt kontrolle për probleme te zakonshme, relacione e 
informacione periodike, përfshire në përmbledhese, 
korrespondence e thjeshtë 

Ruhen përgjithmonë 
 
 
 

24 Biblioteka 
Historiku i autoritetit publik 

Ruhen përgjithmonë 
 

25 Raport të autoriteteve të huaja 
Materiale nga autoritet e huaja 
Raporte nga institucione të tjera 
Botime 

Ruhen përgjithmonë 
 

 Dosje personale të personelit Ruhen përgjithmonë 

 


