
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 

1 
1.Data e regjistrimit të kërkesës 

2.Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 

3.Data e kthimit të përgjigjes 

4.Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 

5.Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar 

6.Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik. 

 

Nr. 

Rendor 

Data e 

kërkesës 1 
Objekti i kërkesës 2 

Data e 

përgjigjes 3 
Përgjigje 4 

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës 5 

Tarifa 6 

1. 

07.01.2022 Kërkesë nga një student, për 

procedurat e aplikimit për 

“bursë studimi” 

07.01.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit 

në adresën elektronike. 
E plotë Nuk ka 

2. 

07.01.2022 Ankesë nga një shtetas, për 

një punonjës në Gardë e 

Republikës 

13.01.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit në 

adresën elektronike. 

E plotë Nuk ka 

3. 
07.01.2021 Kërkesë, për “tërheqje 

dokumentacion” 
10.01.2022 Eshtë dhënë dokumentacioni i kërkuar. E plotë Nuk ka 

4. 

15.01.2022 Kërkesë për informacion 

nga një gazetar për disa të 

dhëna. 

20.01.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit në 

adresën elektronike 

E plotë Nuk ka 

5. 

16.01.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje me procedurën që 

duhet ndjekur, për tu 
“punësuar në Gardë”. 

17.01.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit në 

adresën elektronike 

E plotë Nuk ka 

6. 

16.01.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje    me procedurën që 

duhet ndjekur, për tu 

“punësuar në Gardë”. 

17.01.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit në 

adresën elektronike 

E plotë Nuk ka 

7. 

19.01.2022 Informacion nga një 
shtetas,për tu njohur me 
strukturën organike të 
Gardës. 

20.01.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit në 

adresën elektronike 

E plotë Nuk ka 

8. 
31.01.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje 
01.02.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit në 

adresën elektronike 
E plotë Nuk ka 

     9. 

07.02.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje me procedurën që 

duhet ndjekur, për tu 

“punësuar në Gardë”. 

08.02.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit E plotë Nuk ka 

    10. 
15.02.2022 Kërkesë për tërheqje 

dokumentacioni. 
17.02.2022 Eshtë dhënë dokumentacioni i kërkuar. E plotë Nuk ka 
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Rendor 

Data e 

kërkesës 1 
Objekti i kërkesës 2 

Data e 

përgjigjes 3 
Përgjigje 4 

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës 5 

Tarifa 6 

11. 07.03.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje me procedurën që 

duhet ndjekur, për tu 

“punësuar në Gardë”. 

08.03.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit 

në adresën elektronike 

E plotë Nuk ka 

12. 10.03.2022 Kërkesë nga një ish 

punonjës për marrjen e disa 

dokumentave 

10.03.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit 

në adresën elektronike 

E plotë Nuk ka 

13. 16.03.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje me procedurën që 

duhet ndjekur, për tu 

“punësuar në Gardë”. 

16.03.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit 

në adresën elektronike 

E plotë Nuk ka 

14. 17.03.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje me procedurën që 

duhet ndjekur, për tu 

punësuar në Gardë. 

28.03.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit 

në adresën elektronike 
E plotë Nuk ka 

15. 07.04.2022 Kërkesë nga një ish punonjës 

për tu pajisur me një 

“Vërtetim për vitet e punës 

në Gardë” 

08.04.2022 Eshtë dhënë dokumentacioni i kërkuar. E plotë Nuk ka 

16. 06.05.2022 Kërkesë nga një ish punonjës 

për tu pajisur me një 

“Vërtetim për vitet e punës 

në Gardë” 

09.05.2022 Eshtë dhënë dokumentacioni i kërkuar. E plotë Nuk ka 

17. 22.06.2022 Kërkesë nga një ish punonjës 

për tu pajisur me një 

“Vërtetim për vitet e punës 

në Gardë” 

29.06.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit 

në adresën elektronike 

E plotë Nuk ka 

18. 25.06.2022 Kërkesë për informacion 

nga një gazetar. 
27.06.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit 

në adresën elektronike 
E plotë Nuk ka 

19. 09.08.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje me afatet e nisjes së 

aplikimeve për punë në 

Gardën e Republikës. 

23.08.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit 

në adresën elektronike.  

E plotë Nuk ka 

20. 15.08.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje me afatet e nisjes së 
24.08.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit 

në adresën elektronike.  

E plotë Nuk ka 
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aplikimeve për punë në 

Gardën e Republikës 

21. 26.08.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje me afatet e nisjes së 

aplikimeve për punë në 

Gardën e Republikës 

05.09.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit 

në adresën elekronike.  

E plotë Nuk ka 

22. 09.09.2022 Kërkesë për pajisje me 

dokumentacionin e lirimit 

nga detyra të shtetasit A.B 

(sipas kërkesës së tij) 

15.09.2022 Në përgjigje të kërkesës, protokolluar me 

nr. 1653, datë 9.9.2022, “Kërkesë për 

pajisje me dokumentacionin e lirimit nga 

detyra të shtetasit A.B (sipas kërkesës së 

tij)”, bashkëlidhur ju vëmë në 

dispozicion:1. Urdhrin e Drejtorit të 

Përgjithshëm nr. ***, datë **.**.**** 

“Për lirimin nga detyra të një punonjësi”; 

2.Kopje të Fletë-Shkëputjes, datë 

20.07.2022; Në lidhje me kërkesën e 

pikës 4 të shkresës suaj, ju vëmë në dijeni 

se Libreza e Punës duhet të tërhiqet 

personalisht nga Z.A.B ose nga një person 

i autorizuar prej tij me prokurë, kundrejt 

nënshkrimit për tërheqjen e këtij 

dokumenti. 

E plotë Nuk ka 

23. 11.09.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje me afatet e nisjes së 

aplikimeve për punë në 

Gardën e Republikës 

14.09.2022 Shtetasit iu vu në dispozicion 

informacioni i kërkuar në rrugë 

elektronike. 

E plotë Nuk ka 

24. 15.09.2022 “Kthim përgjigje shkresës 

Tuaj nr. 1653/2 prot., datë 

15.9.2022 ...” 

27.09.2022 Në përgjigje të kërkesës suaj, protokolluar 

me nr. 1653/3, datë 20.9.2022, “Kthim 

përgjigje shkresës Tuaj nr. 1653/2 prot., 

datë 15.9.2022 ...”, ju informojmë se 

Libreza e Punës është një dokument 

origjinal, i cili referuar Vendimit nr. 833, 

datë 28.10.2020 të Këshillit të Ministrave 

“Për rregullat e hollësishme për 

përmbajtjen, procedurën dhe 

E plotë Nuk ka 
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administrimin e dosjeve të personelit e të 

regjistrit qendror të personelit”, është 

pjesë e dokumenteve që duhet të përmbajë 

dosja e personelit. Si i tillë, ky dokument 

jepet kundrejt nënshkrimit në regjistrin 

përkatës, në momentin e ndërprerjes së 

marrëdhënieve të punës. Z. A.B, ose një 

person i autorizuar prej tij me prokurë, 

mund të vijë të tërheqë këtë dokument 

brenda orarit zyrtar 08:00- 16:00, çdo ditë 

pune. Referuar pikës 2 të kërkesës suaj, 

bazuar në Urdhrin nr. ***, datë 

**.**.**** të Drejtorit të Përgjithshëm 

“Për lirimin nga detyra të një punonjësi”, 

ju jeni larguar me kërkesën tuaj nga 

Garda me motivacionin “për arsye 

shëndetësore dhe familjare” dhe nuk jeni 

trajtuar me pagesë kalimtare. 

25. 23.09.2022 Kërkesë për informacion në 

lidhje me procedurën që 

duhet ndjekur, për tu 

“punësuar në Gardë”. 

23.09.2022 Është kthyer përgjigje në bazë të ligjit në 

adresën elektronike 

E plotë Nuk ka 

26. 11.9.2022 Kërkesë për informacion 

M.S në lidhje me aplikimin 

për punësim në Gardën e 

Republikës 

14.9.2022 “Lidhur me kërkesën tuaj ju sqarojmë se 

njoftimi për vendet e lira të punës ishte i 

hapur deri në datën 05.09.2022 dhe bëhet 

fjalë për të pranuar ish ushtarakë, pjestarë 

të Gardës apo të Forcave të Armatosura. 

Ju lutemi, ndiqni njoftimet në faqen e 

internetit www.garda.gov.al, për 

njoftime për konkurrim në vazhdimësi.” 

E plotë Nuk ka 

27. 10.10.2022 Kërkesë për informacion 

E.Z mbi punësimin në 

Gardën e Republikës 

10.10.2022 “Aplikantët për punësim në Gardën e 

Republikës, do të kryejnë testimin në 

datën 28.10.2022. Fituesit do të ndjekin 

kursin e formimit të përgjithshëm në 

Kolegjin Profesional të Formimit Policor, 

në Akdeminë e Sigurisë. 

E plotë Nuk ka 

http://www.garda.gov.al/
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Kursi zgjat 3 muaj dhe mësimi 

zhvillohet sipas programit të 

Akademisë, nga e Hëna deri të Premten 

nga ora 08 00 deri në orën 14 30. Kursi 

nuk është me pagesë. Kursanti duhet të 

sigurojë vetë akomodimin në Tiranë, 

n.q.s banoni diku tjetër.” 

28. 11.10.2022 Kërkesë për informacion 

M.B mbi punësimin në 

Gardën e Republikës 

12.10.2022 “Lidhur me kërkesën tuaj për 

informacion mbi mundësinë e punësimit 

në Gardën e Republikës, lutem klikoni 

në linkun më poshtë dhe ndiqni 

udhëzimet që jepen aty: 

www.garda.gov.al/wp-

content/uploads/2022/09/SHTATOR-

2022- VENDE-TË-LIRA-PËR-

PUNONJËS-TË- NIVELIT-BAZË-NË-

GARDËN-E-REPUBLIKËS-1.pdf 

Kursi zhvillohet në Akademinë e Sigurisë 

dhe zgjat 3 muaj, me orar ora 8 00 deri 14 

30, nga e Hëna deri të Prenmten.” 

E plotë Nuk ka 

29. 13.10.2022 Kërkesë për informacion nga 

E.M në lidhje me kriterin e 

moshës (30 vjeç) për tu 

punësuar në Gardën e 

Republikës 

13.10.2022 “Kriteri i moshës 19 deri 30 vjeç është 

kriter ligjor, sipas pikës 1, gërma "d" të 

nenit 21, të ligjit nr 33/2021, "Për Gardën 

e Republikës së Shqipërisë". 

E plotë Nuk ka 

30. 15.10.2022 Kërkesë për informacion nga 

K.Z për kriterin e gjatësisë 

trupore për tu punësuar 
në strukturat e Gardës së 
Republikës 

17.10.2022 “Referuar njoftimit të shpallur në faqen 

zyrtare garda.gov.al, këtë vit përcaktohet 

se preferohen aplikantë me gjatësi mbi 

175 cm, ç’ka do të thotë se ju mund të 

paraqisni dokumentat dhe të vini 

nëtestim, pasi nuk skualifikoheni edhe 

nëse jeni nën kriterin e preferuar të 

gjatësisë” 

E plotë Nuk ka 

31. 21.10.2022 Kërkesë për informacion nga 

shtetasi E.S për debitorin M.G 
31.10.2022 Në përgjigje të kërkesës suaj nr.****,datë 

21.10.2022 Kërkesë për informim”, 

E plotë Nuk ka 

http://www.garda.gov.al/wp-
http://www.garda.gov.al/wp-
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nëse vijon të jetë i punësuar 

në Gardë dhe vlerësn e pages 

neto të tij.  

protokolluar me tonën nr.****,datë 

27.10.2022 Ju  Informojmë se shtetasi M.G  

ka ndërprerë marrëdhëniet e punës me 

Gardën e Republikës së Shqipërisë në 

datë 12.10.2022. 

32. 24.10.2022 Kërkesë për informacion nga 

A.Ç në lidhje me fazën e 

aplikimit të tij për punësim në 

Gardën e Republikës 

26.10.2022 Lidhur me kërkesën tuaj për informacion, 

ju bëjmë me dije se jemi në fazën e 

shqyrtimit të dokumentacionit të 

kandidatëve dhe brenda ditës së sotme do 

të merrni njoftim, nëqoftëse jeni 

kualifikuar për të vazhduar fazën tjetër të 

konkurrimit. 

E plotë Nuk ka 

33. 1.11.2022 Kërkesë për informacion nga 

A.C në lidhje me kualifikimin 

e tij në fazën tjetër të 

konkurrimit për punësim në 

Gardën e Republikës.  

1.11.2022 Lidhur me kërkesën tuaj ju vëmë në dijeni 

se ju jeni kualifikuar për të vazhduar 

procedurat e punësimit. Në datën 

2.11.2022, ora 10.00 jeni të lutur të 

paraqiteni në Sektorin e Burimeve 

Njerëzore në Gardë për të plotësuar 

dokumentacionin e nevojshëm. 

E plotë Nuk ka 

34. 

 

07.11.2022 Kërkesë për informacion 
nga shtetasi Xh.S në lidhje 
me procedurën e kalimit të 
punonjësit nga Garda e 
Republikës në Policinë e 
Shtetit.  

07.11.2022 Lidhur me pyetjen tuaj ju sqarojmë se 

ligji nr 33/2021 "Për Gardën e 

Republikës" në nenin 27 parashikon se 

transferimi në struktura të tjera me gradë 

bëhet me kërkesë të strukturës pritëse 

(Policia e Shtetit në rastin tuaj). 

Konkretisht:  

Neni27 

Transferimi në struktura të tjera me 

gradë 

1. Punonjësi mund të transferohet në 

struktura me grada në varësi të 

ministrisë për çështjet e rendit dhe 

sigurisë publike bazuar në kërkesat e 

këtyre të fundit. 

2. Në rastet e transferimit, punonjësi i 

Gardës emërohet në funksionet e 

E plotë Nuk ka 
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ofruara, duke iu ekuivalentuar grada që 

mban me funksionet dhe gradat në 

institucionin ku ai transferohet, sipas 

legjislacionit të këtij të fundit. 

3. Koha e qëndrimit në detyrë në 

struktura/institucione të tjera me gradë 

në varësi të ministrisë, njihet si vjetërsi 

në strukturat e Gardës së Republikës për 

punonjësin e Gardës. 

4. Në përfundim të periudhës së 

qëndrimit në detyrë pranë 

strukturave/institucioneve të tjera me 

gradë në varësi të ministrisë, punonjësi 

ka të drejtë të rikthehet në strukturat e 

Gardës në një funksion në përputhje me 

gradën që mban aktualisht. 

5. Rregullat dhe procedurat për zbatimin 

e këtij neni përcaktohen me vendim të 

Këshillit të Ministrave. 

 

35. 09.11.2022 Kërkesë për informacion  nga 

A.C nëse është e mundur  për 

të vazhduar punë në Gardë 

apo të kërkoj për punë tjeter? 

09.11.2022 Procedurat e punësimit kalojnë nëpërmjet 

verifikimit të besueshmërisë, për të cilën i 

jemi drejtuar komisariatit të Policisë nr 5 

Tiranë. Në momentin që ky vërtetim vjen 

dhe rezulton pa probleme vazhdojmë me 

nënshkrimin e kontratës së punës. 

Nëse ju do të prisni prcedurën normale të 

punësimit apo do të kërkoni punë 

tjetër,është zgjedhja juaj. 

E plotë Nuk ka 

36. 10.11.2022 Kërkesë për informacion 

nga shtetasi E.M, në lidhje 

me kriteret për t’u 

punësuar në Gardë, si dhe 

nëse ka vende të lira pune? 

10.11.2022 Për t’u punësuar në Gardën e Republikës, 

duhet të ndiqni njoftimet e publikuara në 

faqen zyrtare të institucionit 

www.garda.gov.al. Aktualisht, sapo është 

përmbyllur procesi i përzgjedhjes së 

kandidatëve, të cilët po kryejnë kursin për 

E plotë Nuk ka 



 
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 

8 

 

Nr. 

Rendor 

Data e 

kërkesës 1 
Objekti i kërkesës 2 

Data e 

përgjigjes 3 
Përgjigje 4 

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës 5 

Tarifa 6 

punonjës të Gardës, në Akademinë e 

Sigurisë. 

37. 17.11.2022 Kërkesë nga shtetasi D.Xh 
për pajisje me 
dokumentacion 

17.11.2022 Në përgjigje të kërkesës suaj për pajisje me 

vërtetim për vitet e punës në Gardë, ju 

njoftojmë se vërtetimi dhe libreza e punës 

janë gati. Dokumentet mund t’i tërhiqni në 

Sektorin e Burimeve Njerëzore në Gardë, 

çdo ditë nga ora 8:00 deri 16:00. 

E plotë Nuk ka 

38. 4.12.2022 Kërkesë për informacion 
nga shtetasi G.M për 
procedurat e punësimit në 
Gardën e Republikës. 

7.12.2022 Lidhur me kërkesën tuaj për aplikim për 
punësim në Gardën e Republikës, ju 
bëjmë me dije se prej muajit Shtator 
2022, Garda e Republikës ka shpallur 
vende të lira pune dhe janë pranuar 
aplikime edhe nga ish ushtarakë. Ky 
proces u mbyll duke pranuar rreth 40 
aplikantë. Duke vlerësuar formimin dhe 
përvojën tuaj, ju ftojmë të aplikoni kur 
të publikohen përsëri vende të lira pune. 
Ndiqni njoftimet në 
adresën www.garda.gov.al  

E plotë Nuk ka 

      39. 09.12.2022 Kërkesë për informacion 
nga gazetari E.K  

16.12.2022 "Referuar nenit 12, pika 2, të ligjit 

119/2014 “Për të drejtën e informimit”, 

Garda e Republikës, brenda afateve ligjore 

të parashikuara, ia ka dërguar kërkesën për 

informacion autoritetit kompetent, që në 

rastin konkret është Ministria e 

Brendshme". 

  E deleguar Nuk ka 

40. 09.12.2022 Kërkesë për informacion 
nga gazetarja E.M 

 

16.12.2022 "Referuar nenit 12, pika 2, Garda e 

Republikës, brenda afateve ligjore të 

parashikuara, ia ka dërguar kërkesën për 

informacion autoritetit kompetent, që në 

rastin konkret është Ministria e 

Brendshme".  

    E deleguar Nuk ka 

41. 23.12.2022 Kërkesë për informacion 
nga Av.E.A. për trajtimin 
financiar të punonjësve të 
liruar nga detyra.  

11.01.2023 Në përgjigje të kërkesës suaj 
,protokolluar me tonën nr.****,datë 
23.12.2023 , “Kërkesës pë informacion” 
ju bëjmë me dije si më poshtë: 

E plotë Nuk ka 

http://www.garda.gov.al/
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Nr. 

Rendor 

Data e 

kërkesës 1 
Objekti i kërkesës 2 

Data e 

përgjigjes 3 
Përgjigje 4 

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës 5 

Tarifa 6 

1. Punonjësit e Gardës së Repubikës , 
që dalin në lirim,trajtohen sipas 
kërkesavwe të Ligjit Nr.10142,datë 
15.5.2009 “Për  sigurimin shoqëror 
suplementar të ushtarakëve të 
Forcave të Armatosura , të 
punonjësve, të Policisë së Shtetit , të 
Gardës së Republikës të Shërbimit 
Informativ të Shtetit , të Policisë së 
Burgjeve , të Policisë së Mbrojtjes 
nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të 
punonjësve tè shërbimit të 
Kontrollit të Brendshëm  në 
Republikën e Shqipërisë”.  

2. Vjetërsia në shërbim  për 
punonjësin në lirim llogaritet sipas 
përcaktimeve të pikës “I” të 
Vendimit Të Këshillit të Ministrave 
, Nr.793, datë24.9.2010(ndryshuar 
me VKM nr.252 datë 09.02.2011)” 
Për zbatimin e ligjit nr.10142, datë 
15.5.2009” Për sigurimin shoqëror 
suplementar të ushtarakëve të 
Forcave të Armatosura , të 
punonjësve të Policisë së Shtetit , të 
Gardës së Republikës , të Shërbimit 
Informativ të Shtetit , të Policisë së 
Burgjeve , të Policisë së Mbrojtjes 
nga Zjarri dhe të shpëtimit e të 
punonjësve  të Shërbimit të 
Kontrollit të Brendshëm në 
Republikën e Shqipërisë “, i 
ndryshuar  

3. Të gjitha praktikat e daljes në lirim 
të punonjësve të Gardës trajtohen në 
referencë të akteve të mësipërme . 

42. 27.12.2022 Kërkesë për informcion 
nga.D.Xh, gazetare prane 
"Qëndrës Shqiptare për 

4.1.2023 

 

"Nëpërmjet postës elektronike 

zyrtare institucioni@garda.gov.al, nga 

Drejtoria e Programimit, standardizimit 

E plotë Nuk ka 

mailto:institucioni@garda.gov.al
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Nr. 

Rendor 

Data e 

kërkesës 1 
Objekti i kërkesës 2 

Data e 

përgjigjes 3 
Përgjigje 4 

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës 5 

Tarifa 6 

Gazetari Cilesore".  dhe harmonizimit të kuadrit ligjor në 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 

është përcjellë për kompetencë trajtimi i 

një kërkese për informacion, e cila është 

protokolluar me tonin nr. ****, datë 

28.12.2022. Në këtë kërkesë kërkohet 

informacion:   

1. Sa është shuma që familjarët e 

dëshmorëve të 21 janarit marrin si 

dëmshpërblim mujor nga shteti 

shqiptar?  

2. Në cilin vit kanë nisur të kryhen 

këto pagesa nga shteti shqiptar?   

3. Sa është shuma që familjarët e 

dëshmorëve të 21 janarit marrin 

pas shpalljes së 4 viktimave si 

dëshmorë?   

4. A kryhen në mënyrë të rregullt 

këto pagesa nga shteti shqiptar?   

Në lidhje me këto kërkesa, ju informojmë 

se:  

Bazuar në Vendimin nr. 22, datë 

18.1.2017, të Këshillit të Ministrave “Për 

një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, 

miratuar për Ministrinë e Punëve të 

Brendshme, nga fondi rezervë i buxhetit të 

shtetit, për shlyerjen e detyrimeve që 

rrjedhin nga zbatimi i vendimeve gjyqësore 

për viktimat e ngjarjes së 21 janarit”, dhe 

në Vendimin nr. 743, datë 13.12.2017 të 

Këshillit të Ministrave “Për një shtesë 

fondi dhe një ndryshim në vendimin nr. 22, 

datë 18.1.2017 të Këshillit të Ministrave 
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Nr. 

Rendor 

Data e 

kërkesës 1 
Objekti i kërkesës 2 

Data e 

përgjigjes 3 
Përgjigje 4 

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës 5 

Tarifa 6 

“Për një shtesë fondi në buxhetin ...”” 

Garda e Republikës ka kryer të gjitha 

pagesat takuese brenda vitit 2017 nga fondi 

i akorduar për këtë qëllim, ekzekutuar në 

llogarinë ekonomike 6027900, duke 

likujduar të gjitha pagesat përkatëse sipas 

këtyre VKM-ve.   

Sa i përket pyetjes 3 të kërkesës për 

informacion, Garda e Republikës nuk është 

autoriteti kompetent për të dhënë 

informacion mbi trajtimin ekonomik për 

shtetasit që gëzojnë statusin e dëshmorit në 

Republikën e Shqipërisë." 
 

 


