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LIDHJA NR. 2
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE PER INFORMIMIN NE MM
Data e kthimit të përgjigjes
(Përmban dhe përmbledhje të përgjigjes)

N/r.

Data e regjist.
të kërkesës

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës)

1

Nr. 7429,
datë 21.09.2015

2

Nr.755, datë
28.09.2015

3

Nr.755, datë
28.09.2015

Avokat Edmond Janushi, përfaqësuesi ligjor i zotit Nr. 557/5, datë 07.10.2015
Zgjidhur
Erjon Dule, në kërkesën e tij drejtuar Ministrisë së Bashkëlidhur materialet e kërkuara.
Mbrojtjes kërko vënien në dispozicion të vërtetimit 1. Vërtetimi i pagesës së z. Dule për gjithë
të pagës bruto të zotit Dule si dhe praktikën e
periudhën e shërbimit si ushtarak aktiv në
FARSH.
daljes në lirim nga FARSH.
2. Kopje të praktikës së ndjekur për lirimin
nga detyra të z. Dule, gjithsej 11 fletë.
Zoti Tedi Blushi i zv/kryeredaktor i Gazetës
Nr. 755/1, datë 08.10.2015.
E pjesshme
Shqiptare ka paraqitur kërkesën për vënien në
Lidhur me kërkesën e parë eshtë kërkuar
dispozicion praktikën e dhënies së medaljeve me
shtyrje afati për shkak të volumit të materiali
rastin e 70-vjetorit të Çlirimit të Atdheut, si dhe
të kërkuar.
informacion për punën e grupit të punës për
cështjen e varrezave të ushtarëve grekë.
Lidhur me kërkesën e dytë ka marrë
përgjigje.
Zoti Tedi Blushi i zv/kryeredaktor i i Gazetës
Shkresa me nr. 8049/1, datë 15.10.2015,
E zgjidhur
Shqiptare ka paraqitur kërkesën për vënien në
dërguar në emër të Sekretarit të Përgjithshëm
dispozicion praktikën e dhënies së medaljeve me
të MM.
rastin e 70-vjetorit të Çlirimit të Atdheut, si dhe
Lidhur me kërkesën e parë është bërë sqarimi
informacion për punën e grupit të punës për
se me rastin e 70 vjetorit të Çlirimit të
çështjen e varrezave të ushtarëve grekë.
Atdheut janë nderuar me “medalje
mirënjohje“ 1000 veteranë si dhe 10
Kërkesën e tij ai e ka adresuar Ministrisë së
Mbrojtjes, Kryeministrisë, Shtabit të Përgjithshëm personalitete të Forcave të armatosura me
“Medalje nderi”.
si dhe Komisionerit për të drejtën e Informimit.
Përgjigja shoqërohet me listat emërore
përkatëse.
Lidhur me kërkesën e dytë ka marrë
përgjigje.
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Shënim: Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave. (2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

