
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE PËR 

INSPEKTORATIN QENDROR - 2020 
 

 

Nr. 
Data e 

kërkesës 

Objekti i kërkesës 

 

 

Data e 

përgjigjes 

Përgjigje 

 

Mënyra e 

përfundimit 

të kërkesës 

Tarifa 

 

 

 

1 

 

10.02.2020 

Informacion lidhur 

me një praktikë 

inspektuese. 

 

13.02.2020 

Autoritet për vënien 

në dispozicion të këtij 

informacioni është  

ISHSH 

 

E deleguar 

 

Nuk 

aplikohet 

 

 

2 

 

26.02.2020 

Informacion lidhur 

me rregullat e 

sigurimit teknik në 

punë. 

 

26.02.2020 

Autoritet për vënien 

në dispozicion të këtij 

informacioni është  

ISHPSHSH 

 

E deleguar 

 

Nuk 

aplikohet 

 

 

3 

 

27.02.2020 

Informacion lidhur 

me masën e gjobës 

si rezultat i 

inspektimit të 

ushtruar nga 

ISHSH-ja 

 

 

04.03.2020 

Autoritet për vënien 

në dispozicion të këtij 

informacioni është  

ISHSH 

 

 

E deleguar 

 

Nuk 

aplikohet 

 

4 

 

02.03.2020 

Informacion lidhur 

me mbajtjen e një 

praktike 

inspektuese. 

 

05.03.2020 

Autoritet për vënien 

në dispozicion të këtij 

informacioni është 

ISHSH. 

 

E deleguar 

 

Nuk 

aplikohet 

 

 

5 

 

01.06.2020 

Informacion lidhur 

me shfrytëzimin e 

fëmijëve në punë 

në fasoneri. 

 

05.06.2020 

Autoritet për vënien 

në dispozicion të këtij 

informacioni është  

ISHPSHSH 

 

E deleguar 

 

Nuk 

aplikohet 

 

 

6 

 

07.07.2020 

Informacion lidhur 

me a ka ankesë për 

shkelje të lejes 

mjedisore nga 

subjekti “Rozafa”. 

 

15.07.2020 

Autoritet për vënien 

në dispozicion të këtij 

informacioni është  

IKMT 

 

 

E deleguar 

 

 

 

Nuk 

aplikohet 

 

 

7 

 

05.10.2020 

Informacion lidhur 

me numrin e 

inspektimeve dhe 

masat e marra nga 

ISHMPUT. 

 

13.10.2020 

Për periudhën kohore 

01.01.2019-

30.09.2020, nr. i 

inspektimeve dhe 

masat e marra nga 

ISHMPUT. 

 

 

E plotë 

 

 

Nuk 

aplikohet 

 

 

 

 

Informacion lidhur 

me punimet që po 

 

 

Autoritet për vënien 

në dispozicion të këtij 
  

Nuk 



8 12.10.2020 bëhen për nxjerrjen 

e zhavorrit nga 

lumi Valbona 

13.10.2020 informacioni është 

IKMT. 

E deleguar 

 

aplikohet 

 

 

9 

 

12.10.2020 

Informacion lidhur 

me punimet që po 

bëhen për nxjerrjen 

e zhavorrit nga 

lumi Valbona 

 

13.10.2020 

Autoritet për vënien 

në dispozicion të këtij 

informacioni është 

IKMT. 

 

 

E deleguar 

 

 

Nuk 

aplikohet 

 

 

10 

 

12.10.2020 

Informacion lidhur 

me punimet që po 

bëhen për nxjerrjen 

e zhavorrit nga 

lumi Valbona 

 

 

13.10.2020 

Autoritet për vënien 

në dispozicion të këtij 

informacioni është 

IKMT. 

 

E deleguar 

 

 

 

Nuk 

aplikohet 

 

 

11 

 

14.10.2020 

Informacion lidhur 

me punimet që po 

bëhen për nxjerrjen 

e zhavorrit nga 

lumi Valbona 

 

19.10.2020 

Autoritet për vënien 

në dispozicion të këtij 

informacioni është 

IKMT. 

 

E deleguar 

 

 

Nuk 

aplikohet 

12 15.12.2020 

Informacion lidhur 

me nëse ka ndonjë 

plan me Bashkinë e 

Kamzës për 

rehabilitimin e 

zones së 

Frutikulturës që 

preket drejtpërdrejt 

nga Lumi i 

Tiranës. 

16.12.2020 

Autoritet për vënien 

në dispozicion të këtij 

informacioni është 

IKMT. 

E deleguar 

 

Nuk 

aplikohet 

 

 


