
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 
 
 
 
 

Nr. 
Rendor 1

 

Data e 
kërkesës2

 

Objekti i kërkesës3
 Data e 

përgjigjes4
 

Përgjigje5
 Mënyra e 

përfundimit 
të kërkesës6

 

Tarifa7
 

1. 28.06.2021 Kërkesë për 
informacion me kërkues 
MEPJ (Ministria për 
Evropën dhe Punët e 
Jashtme) ardhur 
nëpërmjet postës  
zyrtare, lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person. 

Kthim 
përgjigje 
datë 
05/07/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

2.  02/07/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare, lidhur me    
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.      

Kthim 
përgjigje datë 
12/07/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

3.    05/07/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare  lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
12/07/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

4. 06/07/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare, lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.       

Kthim 
përgjigje datë 
12/07/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

5. 09/07/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,  lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.      

Kthim 
përgjigje datë 
15/07/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

6. 15/07/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues MSHMS 
(Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale) 
ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
16/07/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 



7. 14/07/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
21/07/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

8. 19/07/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues MSHMS 
(Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale) 
ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,  lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.      

Kthim 
përgjigje datë 
21/07/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

9. 21/07/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,  lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
26/07/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

10. 27/07/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues MSHMS 
(Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale) 
ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare, lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.       

Kthim 
përgjigje datë 
04/08/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

11 28/07/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
02/08/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12 02/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
05/08/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



13 16/08/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
20/08/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

14 16/08/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
23/08/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

15 18/08/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
23/08/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

16 19/08/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
24/08/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

17 20/08/2021 Kërkesë për informacion 
me kërkues MEPJ 
(Ministria për Evropën 
dhe Punët e Jashtme) 
ardhur nëpërmjet postës  
zyrtare, lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person. 

Kthim 
përgjigje datë 
24/08/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18 01/09/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues MSHMS 
(Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale) 
ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare, lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.       

Kthim 
përgjigje datë 
09/09/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 



19 14/09/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues MSHMS 
(Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale) 
ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare, lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.       

Kthim 
përgjigje datë 
17/09/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

20 15/09/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
21/09/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

21 17/09/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
21/09/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

22 17/09/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
21/09/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

23 17/09/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
21/09/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

24 21/09/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
21/09/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



25 28/09/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues MSHMS 
(Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale) 
ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare, lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.       

Kthim 
përgjigje datë 
04/10/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

26 28/09/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
05/10/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

27 01/10/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
05/10/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

28 04/10/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues MSHMS 
(Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale) 
ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare, lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.       

Kthim 
përgjigje datë 
07/10/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

29 06/10/2021   Kërkesë për informacion 
  me kërkues MSHMS 
(Ministria e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale) 
ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare, lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.       

Kthim 
përgjigje datë 
14/10/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë 

30 12/10/2021 Kërkesë për informacion 
me kërkues MEPJ 
(Ministria për Evropën 
dhe Punët e Jashtme) 
ardhur nëpërmjet postës  
zyrtare, lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person. 

Kthim 
përgjigje datë 
14/10/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



31 19/10/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ambasada  
  Italiane ardhur nëpermjet  
  Postës zyrtare,   lidhur me 
autenticitetin e Lejes së 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
25/10/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për 
autenticitetin e Lejes 
së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

32 08/10/2021 Kërkesë për informacion 
  me kërkues Ministria e 
Financës ardhur nëpermjet  
  Postës elektronike,   
lidhur me Lejen e 
Ushtrimit të Profesionit 
për X person.     

Kthim 
përgjigje datë 
02/11/2021 

Është vënë në 
dispozicion 
informacioni për e 
Lejes së Ushtrimit të 
Profesionit për X 
person. 

E plotë S’ka tarifë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve 
2 Data e regjistrimit të kërkesës 
3 Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
4 Data e kthimit të përgjigjes 
5 Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
6 Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar 
7 Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar 
nga autoriteti publik. 


