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I/e nderuar 

 
Bazuar në kërkesën tuaj të datës xx, si dhe bazuar në Ligjin Nr. 04/L-036 për 
Statistika Zyrtare të Republikës së Kosovës, konkretisht sipas nenit 30, 31,  34, 36, 
37 dhe sidomos nenit 38 pika 1 dhe 2, të këtij ligji, Kryeshefi Ekzekutiv i ASK-së 
lejon qasjen dhe shfrytëzimin e të dhënave. 
 
Gjatë shfrytëzimit të kësaj mundësie, shfrytëzuesi i të dhënave të ASK-së, në këtë 
rast XX, duhet që në mënyrë strikte t’i respektoj zotimet dhe garancionet e 
respektimit të legjiskacionit në fuqi, lidhur me kërkesën e datës xx dërguar ASK-së 
për aprovim. 
 
Njësia xx në ASK, respektivisht xx në xx, obligohet që të ofroj mbështetjen 
maksimale për shfrytëzimin e bazës së shënimeve të xx nga ana e XX dhe të jetë 
çdoherë bashkë me stafin e autorizuar nga ana e XX-së. 
 
XX do të caktoj përfaqësuesit e tyre dhe do ti autorizoj ata me shkrim tek ASK-ja, 
për shfrytëzimin e të dhënave të kërkuara. 
 
Vendi i punës së përbashkët për shfrytëzimin e të dhënave do të jetë në ASK dhe 
nuk do të lejohet asesi krijimi i ndonjë kopje të bazës së shënimeve, me qëllim të 
daljes jashtë ASK-së. 
 
Me këtë rast, duke uruar XX-në për hulumtimin e tyre, në të njëtën kohë ua bëjmë 
me dije se ASK-ja do të jetë çdoherë në dispozicion të shfrytëzuesve të të dhënave 
të statistikave zyrtare, gjithmonë sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e 
Kosovës. 
 
Me respekt  
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