REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2016-2020
DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Nr.
Rendor

Data e
regjistrimittë
kërkesës

Data e
kthimittëpërgj
igjes

Statusi i
kërkesës

Tarifa

1

08.11.2016

Kërkesë nga nje subjekt për vënie në
dispozicion të disa dokumentave zyrtare,
sipas Drejtorive përkatëse.

06.12.2016

Përfunduar

Nukka

2

14.07.2016

Kërkesë nga nje emision
investigativ, në lidhje me
importet e produktit/mallit te
nje operatori ekonomik

22.07.2016

Përfunduar

Nukka

3

15.11.2016

Kërkesë nga nje televiozion
publik, në lidhje me analizimin e
vleresimin doganor te lodrave per
femije.

06.12.2016

Përfunduar

Nukka

4

02.03.2017

Kerkese per informacion,
lidhur me transitet
ndërkombetare
me destinacion Maqedoninë për
vitin 2016.

15.03.2017

Përfunduar

Nukka

5

08.03.2017

Kërkesë nga emisioni investigativ
..........,mbi kontrollin dhe pajisjen me
etiketën në gjuhën shqipe, të
produkteve ushqimore të importuara.

20.03.2017

Përfunduar

Nukka

6

09.03.2017

Kërkohet informacion nga
“Emisioni .........” lidhur me
importimin e pijes
energjike “B52”.

24.03.2017

Përfunduar

Nukka

7

23.03.2017

Kërkesë nga Qendra “............”nëlidhje me
veprimtarine e disa subjekteve tregtare në
D.D.Durrës.

06.04.2017

Përfunduar

Nukka

8

23.03.2017

..............., gazetar në Top Channel,
kërkon informacion mbi deklaratat
doganore të shoqërisë “..............” të
vitit 2014.

Përfunduar

Nukka

Objekti

9

24.03.2017

Kërkesë nga emisioni
investigative “........, mbi lëndët
ozonholluese

03.04.2017

Përfunduar

Nukka

10

07.04.2017

TV Kombëtar .........., kërkon
informacion në lidhje me
importimin e
artikullit “qumësht pluhur”

13.04.2017

Përfunduar

Nukka

11

27.03.2017

Qytetari
...........................,
kërkon informacion.

24.04.2017

Përfunduar

Nukka

12

28.04.2017

Emisioni .................., kërkon
informacion për shoqërinë“...........”
shpk.

08.06.2017

Përfunduar

Nukka

13

12.05.2017

Televizioni kombetar ............, kërkon
informacion lidhur me emërimet e
kryera 3-muajt e fundit pranë DPD-së.

18.05.2017

Përfunduar

Nukka

14

18.05.2017

Avokati .................., kërkon vënien në
dispozicion të akteve shkresore për
Çështjen subj.”................shpk”.

06.06.2017

Përfunduar

Nukka

15

04.08.2017

Kërkesë nga “.........................” për
vënien në dispozicion të produktit
duhan.

14.08.2017

Përfunduar

Nukka

16

13.10.2017

Kërkesë e ............... nëlidhje me
c’doganimin e mjeteve motorike
ajrore.

24.10.2017

Përfunduar

Nukka

17

27.10.2017

Gazetarët .................dhe .......................,
kërkojne të dhëna për sasinë e importeve
dhe eksporteve të hidrokarbureve për
periudhën 2012-2017.

15.11.2017

Përfunduar

Nukka

18

11.12.2017

Shtetasi..........., Asistent Lektor ne
Universitetin Bujqësor të Tiranës
kërkon informacion mbi importin dhe
eksportin e produkteve vaj ulliri dhe
mjaltë, në 2-3 vitet e fundit.

20.12.2017

Përfunduar

Nuk ka

19

15.12.2017

Gazetari .................kërkon info.lidhur
me importin dhe eksportin e naftës
ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës.

20

04.01.2018

Qytetarja ............... kërkon
informacion mbi armët e gjahut.

21

05.11.2019

Gazetari ................ kerkon
informacion ne lidhje me masat
e marra nga AD per operatorin
ekonomik “......................” sh. p.k

15.11.2019

Përfunduar

Nuk ka

22

18.11.2019

Gazetare ..................... kerkon
informacion per sasite e importuar/
eksportuara nga Shqiperia te
prodhimeve bujqesore dhe blegtorale
viti 2014-2018

21.11.2019

Përfunduar

Nuk ka

23

18.11.2019

Gazetare kerkon informacion per sasite
eksportuara nga Shqiperia te
prodhimeve bujqesore dhe blegtorale
viti 2018

21.11.2019

Përfunduar

Nuk ka

24

18.11.2019

Gazetari ............. kerkon
informacion se sa janë zbatuar

23.01.2020

Përfunduar

19.12.2017

Përfunduar

Nuk ka

Në proçes

Nuk ka

marrëveshjet me Kosovën
25

09.01.2020

Gazetari .................... kerkon
informacion ne lidhje me kontraten e
DPD-se me kompanine
........................ sh.p.k

22.01.2020

Përfunduar

Nuk ka

26

17.04.2020

Gazetarja ................. kerkon
informacion mbi aktivitetin tregtar
te kompanise ............................
shpk

22.04.2020

Përfunduar

Nuk ka

27

21.04.2020

Gazetarja .................. kerkon
informacion mbi aktivitetin tregtar
te kompanise ................. shpk dhe
................... shpk

22.04.2020

Përfunduar

Nuk ka

28

12.05.2020

Gazetari ........................... kerkon

28.05.2020

Përfunduar

Nuk ka

informacion ne lidhje me referimet ne
Prokurori per shmangien e detyrimeve
doganore per automjetet per periudhen
2020-2019.

29

17.06.2020

Televizioni ............... kerkon
informacion per mallrat e importuara
nga kompania .....................sh.p.k

26.06.2020

Përfunduar

Nuk ka

30

16.06.2020

Avokate ................... kerkon
importimet e mallrave te subjekti
................... dhe kopjet e praktikave
doganore.

29.06.2020

Përfunduar

Nuk ka

31

24.06.2020

Televizioni lokal................ kerkon
informacion rreth incidenti te ndodhur
ne DD Sarande ne date 17.06.2020

03.07.2020

Përfunduar

Nuk ka

32

13.08.2020

Subjekti juridik.......... kerkon sasine e
importeve te kryera nga Kompani
shqiptare qe kane importuar nga
Kompania turke .....................

21.08.2020

Përfunduar

Nuk ka

33

25.08.2020

Operatori ekonomik ................. kerkon
informacion ne lidhje me importet e
produkteve Coca-Cola dhe Fanta
Orange si dhe metodat e vleresimit
doganor per importuesit shqiptare

10.09.2020

Përfunduar

Nuk ka

34

23.09.2020

Autoriteti publik ............... kerkon
informacion ne lidhje me nje operator
ekonomik duke kerkuar deklarata
doganore dhe fatura blerjeje.

30.09.2020

Përfunduar

Nuk ka

35

15.10.2020

Avokat ................. kerkon informacion
mbi nje klient te tijin.

22.10.2020

Përfunduar

Nuk ka

36

19.10.2020

Gazetare .................. kerkon
informacion rreth Programit Doganat
2020

23.10.2020

Përfunduar

Nuk ka

37

29.10.2020

Gazetari i emisionit investigativ
............ kerkon informacion mbi nje
operator ekonomik

11.11.2020

Përfunduar

Nuk ka

38

20.11.2020

Gazetari ......................... i medias
...................... kerkon informacion sa
shhtetas shqiptare jane kuruar per Covid
jashte shtetit e sa prej tyre jane kthyer te

20.11.2020

Përfunduar

Nuk ka

vdekur ne atdhe

39

20.11.2020

Gazetari i ................. i medias...............
kerkon informacion lidhur me sasite dhe
cmimet e testeve covid qe jane
importuar ne Shqiperi ergjate vitit 2020

40

29.11.2020

Qendra ........... kerkon informacion ne
lidhje me sasite e grurit dhe misrit te
importuar per vitin 2019 dhe 2020

41

03.12.2020

Gazetari .................. kerkon praktiken
dokumentare te Albania Duty Free
Autorizim, liçence per ushtrimin e
aktivitetit.

07.12.2020

03.12.2020

Përfunduar

Nuk ka

Nuk ka

Perfunduar

Nuk ka

21.12.2020

42

13.12.2020

Gazetari i medias............... kerkon
informacion mbi nr. e respiratoreve te
importuar nga Ministria e Shendetsise
dhe Subjekte private per periudhen
Mars-Nentor 2020.

07.01.2021

Perfunduar

Nuk ka

43

16.12.2020

Gazatarja .................... e gazetes
.............. kerkon informacion ne lidhje
mbi importin e barnave per te kuruar
semundjen Covid-19 si dhe produktet
paramjekesore.

17.12.2020

perfunduar

Nuk ka

44

18.12.2020

Shtetasja .......................... kerkon
informacion ne lidhje etiketat e
produkteve te importuara, kush i
perkthen

22.12.2020

perfunduar

Nuk ka

45

21.12.2020

Nenpunesi publik prane MEPJ ...........
kerkon informacion mbi mjetet e
importit per diplomatet.

05.01.2021

perfunduar

Nuk ka

