
	

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 

 

Nr. Rendor Data e regjistrimit 
të kërkesës  

Objekti Data e kthimit 
të përgjigjes 

Statusi I 
kërkesës 

Tarifa 
 

1 27.12.2018 
 
 

Kërkesë për informacion 
në lidhje me automjetet e 
regjistruara në zonën që 
mbulon DRSHTRR 
Tiranë.  

16.01.2019 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar  Nuk ka  

2 22.01.2019 
 
 

Kërkesë për 
informacion për targim 
provizor të mjetit. 

23.01.2019 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

3 25.01.2019 Kërkesë për 
informacion për 
kryerjen e shërbimeve 
te rregullta 
nderqytetase. 

25.01.2019 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes  
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

4 30.01.2019 Kërkesë për 
informacion për 
aplikimin për test 
lejedrejtimi (teorie) 

30.01.2019 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 

Përfunduar Nuk ka 

5 
 

25.01.2019 Kërkesë për 
informacion për 
interpretimin ligjor 
lidhur me 
dokumentacionin pë 
regjistrimin fillestar të 
një mjeti me dy rrota .  

05.02.2019 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

6 
 

24.01.2019 Kërkesë për 
informacion në lidhje 
ndryshimet 
konstruktive të mjetit. 
 
 
 
 
 

06.02.2019 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

7 08.02.2019 Kërkesë për 
informacion për 
ndërrim pronësie mjeti 

11.02.2019 
Fotokopje e 
kthimit të 

Përfunduar Nuk ka 



	

.  përgjigjes 
(e-mail) 
 

8 
 

17.02.2019 Kërkesë për 
informacion për: 

• Regjistrim 
mjeti 

• Lloji i mjetit 
• Cilindrata 
• Marka e mjetit 
• Targa e mjetit 

 
 
 
 
 

27.02.2019 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

9 
 

18.02.2019 Kërkesë për 
informacion për 
numrin e mjeteve të 
cregjistruara .  

21.02.2019 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

10 
 

19.02.2019 Kërkesë për 
informacion në lidhje 
me numrin e mjeteve.( 
kamiona, autobusë, 
vetura, te tjera. 
 
 
 
 
 

27.02.2019 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

11 
 

28.02.2019 Kërkesë për 
informacion për: 

• kopje zyrtare të 
urdhërave të 
Drejtorit të 
Përgjithshëm 

• kopje zyrtare të 
masave të 
marra 

• kopje zyrtare të 
struktures dhe 
organigrames 

13.03.2019 
Fotokopje e 
kthimit të 
përgjigjes 
(e-mail) 
 

Përfunduar Nuk ka 

 


