
	

                                  REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 

 

Nr. Rendor  Data e regjistrimit 
të kërkesës  

Objekti  Data e kthimit 
të përgjigjes  

Statusi i   
kërkesës  

Tarifa  
 

1 04.01.2018 
 
 

Kërkesë për informacion 
në lidhje me 
Lejedrejtimin me pikë.   

15.01.2018 
Lejedrejtimi me 
pikë ka filluar të 
zbatohet me datë 
16.04.2015. 
 

Përfunduar  Nuk ka  

2 12.01.2018 
 
 

Kërkesë për 
informacion për 
statusin e një mjeti dhe 
veprimet në sitemin e-
dpshtrr  

18.01.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

3 12.01.2018 Kërkesë për 
informacion për ligjin e 
autoriparimeve . 

23.01.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes  

Përfunduar Nuk ka 

4 15.01.2018 Kërkesë për 
informacion për 
invenatrin e mjeteve të 
vitit 2017 

19.01.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

5 
 

11.02.2018 Kërkesë për 
informacion për 
organikën e 
DPSHTRR-së, duke 
përfshirë, rolin, 
funksionin e punës, 
emër, mbiemër, postë 
elektronike, numër 
telefoni të punonjësve .  

23.02.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

6 
 

28.02.2018 Kërkesë për 
informacion në lidhje 
konvertimin e 
lejedrejtimit.  
 
 
 
 
 

05.03.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 



	

7 
 

28.02.2018 Kërkesë për 
informacion për mjetin 
dhe peshën maksimale  
të këtij meti. 

02.03.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

8 
 

13.03.2018 Kërkesë për 
informacion për 
automjetet e 
regjistruara përgjatë 
vitit 2017 dhe dy muajt 
e parë të vitit 2018, 
vitin e prodhimit dhe 
nëse këo automjete 
janë të përdoruara dhe 
vendet e importuara 

27.03.2018 
 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

9 15.03.2018 Kërkesë për 
informacion për 
numrin e automjeteve 
të regjistruara për vitet 
2017-2018 sipas 
Drejtorie Rajonale. 

27.03.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

10 
 
 

15.03.2018 Kërkesë për 
informacion  për 
numrin e mjeteve të 
regjistruara për herë të 
parë për vitet 2017-
2018 sipas DRSHTRR-
ve  

27.03.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

11 
 

15.03.2018 Kërkesë për 
informacion për 
numrin e mjeteve të 
regjistruara për vitet 
2012-2017 sipas tipeve 
të përcaktuara. 
 

27.03.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

12 
 

15.03.2018 Kërkesë për 
informacion për 
numrin e automjeteve 
të çregjistruara për 
vitet 2012-2017. 

27.03.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 
 
 
 

Përfunduar Nuk ka 



	

13 30.03.2018 Kërkesë për 
informacion në lidhje 
me tenderin “Blerje 
prokat Leje Drejtimi”  

16.04.2018 
DPSHTRR në 
cilësinë e 
autoritetit 
kontraktor ka 
çelur procedurën 
elektronike të 
prokurimit“Blerje 
Prokat 
Lejedrejtimi 
 

Përfunduar Nuk ka 

14 20.04.2018 Kërkesë për 
informacion për vënie 
në dispozicion të 
procedurës së plotë të 
emërimit. 

27.04.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 

Përfunduar Nuk ka 

15 20.04.2018 Kërkesë për 
informacion për vënie 
në dispozicion të 
procedurës së plotë të 
emërimit. 

27.04.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 

Përfunduar Nuk ka 

16 27.04.2018 Kërkesë për 
informacion për mjetin 
dhe dokomentacionin e 
këtij mjeti. 

02.05.2018 
Fotokopje 
kthimit të 
përgjigjes. 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

17 14.06.2018 Kërkesë për 
informacion për 
regjistrim për tu pajisur 
me Dëshmi Aftësie 
Profesionale 
DAP. 

18.06.2018 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 



	

18 20.06.2018 Kërkesë për 
informacion për 
lejedrejtimin 

26.06.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

19 04.07.2018 Kërkesë për 
informacion për 
lejedrejtimin 

09.07.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

20 04.07.2018 Kërkesë për 
informacion për 
lejedrejtimin 

13.07.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

21 18.07.2018 Kërkesë për 
informacion për 
numrin e regjistrimeve 
të kursantëve të ndara 
sipas kategorive, 
numrin  e regjistrimeve 
të kursanteve sipas 
CAP dhe deshmi 
Manovratori. 

25.07.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

22 20.07.2018 Kërkesë për 
informacion për dosje 
mjeti 

25.07.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 



	

23 31.07.2018 Kërkesë për 
informacion për 
rinovim të lejedrejtimit 

08.08.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

24 24.08.2018 Kërkesë për 
informacion për 
lejedrejtimin 

28.08.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

25 24.08.2018 Kërkesë për 
informacion për 
konvertimin e 
lejedrejtimit me shtetin 
Grek 

28.08.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

26 19.09.2018 Kërkesë për 
informacion për 
lejedrejtimin 

25.09.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

27 24.09.2018 Kërkesë për 
informacion për 
regjistrim mjeti 

02.10.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 



	

28 29.10.2018 Kërkesë për 
informacion për 
konvertimin e 
lejedrejtimit 

02.11.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

29 24.10.2018 Kërkesë për 
informacion për 
pozicion pune, 
prokurimi, lejedrejtimi 

05.11.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

30 19.11.2018 Kërkesë për 
informacion për 
regjistrim mjeti 

05.12.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

31 20.11.2018 Kërkesë për 
informacion për 
marrjen e lejedrejtimit 

26.11.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

32 22.11.2018 Kërkesë për 
informacion për 
konvertimin e 
lejedrejtimit 

03.12.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 



	

33 22.11.2018 Kërkesë për 
informacion për 
rinovimin e 
lejedrejtimit 

05.12.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

34         07.12.2018 Kërkesë për 
informacion për 
konvertimin e 
lejedrejtimit 

15.12.2018 
Fotokopja e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

 
 


