Miratuar me Urdhrin e MM Nr. 813

Dt. 18.05.2015

LIDHJA NR. 2

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE PER INFORMIMIN NE MM

N/r.

1

2

3

4

Data e
rregjistrimit të
kërkesës
Kërkesë e
ardhur on line
në datë
11.02.2017
Kërkesë e
ardhur në datë
17.02.2017

Kërkesë e
ardhur on line
në datë
12.03.2017

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës)
Z. Olgert Spaho kërkon informacion lidhur me
problemin e pagesës së pensionit të babit të tij. Ai
pretendon se një pjesë e pensionit i mbahet
padrejtësisht nga viti 2009.
Subjekti “Përfaqësohu“, në letrën dërguar në
adresë të Ministrisë së Mbrojtjes, ka kërkuar
informacion lidhur me koston e ushqimit të
ushtarakëve.

Z. Dritan Dema ka paraqitur disa kërkesa për
informim
lidhur
me:
titujt/dekoratat
dhe
motivacionet e dhëna diktatorit Enver Hoxha
gjatë viteve të komunizmit, gjendja juridike
aktuale e tyre, nëse janë hequr këto dekorata/
tituj, masat ligjore që po ndërmerr institucioni i
mbrojtjes në përmbushje të akteve ligjore
kombëtare dhe ndërkombëtare për hetimin,
gjykimin dhe dënimin e Krimeve Kundër
Njerëzimit.
Kërkesë e
Z. Bardhyl Dyrmishi kërkon informacion lidhur
ardhur online në me rishikimin e vjetërsisë për efekt të pensionit
datë 12.03.2017 suplementar.

Data e kthimit të përgjigjes
(Përmban dhe përmbledhje të
përgjigjes)
Kthyer përgjigje në adresën
elektronike të Z. Spaho në datë
13.02.2017.
Kthyer përgjigje në adresën
elektronike të Z. Renaldo
Bregu, administrator i subjektit
“Përfaqësohu“ në datë
20.02.2017.
Kthyer përgjigje në adresën
elektronike të Z. Dritan Dema
në datë 17.03.2017.

Kthyer përgjigje Z. Dyrmyshi
në adresën e tij elektronike në
datë 13.03.2017

Statusi i
kërkesës

Zgjidhur

Zgjidhur

Zgjidhur

Zgjidhur

Tarifa
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Kërkesë e
Z. Armand Kolendrekaj kërkon informacion
ardhur online në lidhur me procedurën që ndiqet për t’u punësuar
datë 09.05.2017 pranë strukturave të Ministrisë së Mbrojtjes osë
atyre të varësisë.
Kërkesë e
Z. Gerti Serani, gazetar i Gazetës Panorama
ardhur online në Sport, në kërkesën për informacion interesohet
datë 08.06.2017 lidhur mbi reagimin zyrtar nga institucioni i
mbrojtjes rreth rastit të atletes Luiza Gega
njëherazi edhe efektive e Policisë Ushtarake.
Atletes i eshte refuzuar pjesmarrje në një garë në
Turqi nga Shtabi i Përgjithshëm. Paverësisht
kësaj ajo ka marrë pjesë në kampionatin turk nën
logon e ekipit turk.
Kërkesë e
Znj. Blerta Cani, drejtore Ekzekutive e
ardhur online në Fondacionit Shqiptar për të drejtat e Personave
datë 10.06.2017 me Aftësi të Kufizuara me mbështetjen e
Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim
Ndërkombëtar (USAID), ka dërguar një pyetsor
lidhur me garatimin e aksueshmerisë të kësaj
kategorie personash nga ana e institucionit të
mbrojtjes.
Kërkesë e
Z. Islam Tahiraj kërkon informacion lidhur me
ardhur online në procedurën për aplikim për studime ushtarake në
datë 29.06.2017 Hamburg, Gjermani.
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Kthyer përgjigje në adresën e
tij elektronike në datë
10.05.2017.

Zgjidhur

Kthyer përgjigje zyrtarisht me
postë si dhe në adresën e tij
elektronike ne datë
22.06.2017.

Zgjidhur

Kthyer përgjigje në adresën e
saj elektronike bashkëlidhur
pyetsori i plotësuar nga
institucioni i mbrojtjes, në datë
12.06.2017.

Zgjidhur

Kthyer përgjigje në adresën e
tij elektronike në datë
30.06.2017.

Zgjidhur

Shënim: Regjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave. (2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës. (3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

