
                                              
 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE NË IN (I RISHIKUAR) 

PERIUDHA JANAR- TETOR VITI 2021 

 

Nr. 
Ren
dor 
1 

Data e 
kërkesës2 

Objekti i kërkesës3 

 

 

Data e 
përgjigjes4 

Përgjigje5 

 

Mënyra e 
përfundimit të 

kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 16-02-2021 
Kërkesë për informacion në lidhje me 
nr.Akt Konstatim për objektin pallat 
Durrës 

23-shkurt-2021 
Kjo kërkesë i është dërguar për 
kompetencë Bashkisë  

E deleguar Pa tarife 

2 18-02-2021 
Kërkesë për informacion në lidhje me 
mbikqyerjen e punimeve te nje  pallati 
ipas rekomandimeve 

26-shkurt-2021 

Kërkesa për informacion nuk është 
kompetencë e IN-së. 

Kjo kërkesë i është dërguar për 
kompetencë Bashkisë  

E deleguar Pa tarife 

3. 18-02-21 
Kërkesë për informacion në lidhje me 
kryerjen e analizës se thelluar të objektit 
në Durrës rruga Neki Libohova 

26-02-21 

Kërkesa për informacion nuk është 
kompetencë e IN-së. 

Kjo kërkesë i është dërguar për 
kompetencë Bashkisë  

E deleguar Pa tarife 

                                                            
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. 



                                              
 

4. 

18-02- 2021 Kërkesë për informacion në lidhje me 
kryerjen e analizës se thelluar të objektit 
nr. 17 në lagjen 18 Durrës rruga Vaso 
Pasha 

26-02-21 

Kërkesa për informacion nuk është 
kompetencë e IN-së. 

Kjo kërkesë i është dërguar për 
kompetencë Bashkisë Durres 

E deleguar Pa tarife 

5. 

18-02- 2021 Kërkesë për informacion në lidhje me 
kryerjen Akt ekspertizave Njësia Rashbull

26-02-21 

Kërkesa për informacion nuk është 
kompetencë e IN-së. 

Kjo kërkesë i është dërguar për 
kompetencë Bashkisë Durres 

E deleguar Pa tarife 

6. 

18-02- 2021 Kërkesë për informacion në lidhje fazën e 
trajtimit që ndodhet objekt Pll në rrugën 
Stefan Dhima Durres 26-02-21 

Kërkesa për informacion nuk është 
kompetencë e IN-së. 

Kjo kërkesë i është dërguar për 
kompetencë Bashkisë Durres 

E deleguar Pa tarife 

7. 

22-02-2021 Kërkesë për informacion në lidhje me 
oponencën teknike të akt ekspertizës së 
pallatit 145,146  03-03-2021 

Referuar kërkesës tuaj për informacion 
po ju dërgojmë bashkëngjitur 
oponencat teknike te akt ekspertizës se 
thelluar. 

plote Pa tarife 

8. 

22-02-2021 Kerkesë për informacion ne lidhje me 
objektin pallati 237 Durres  

02-03-2021 

Akt ekspertiza e thelluar jep 
rekomandimet e nevojshme në lidhje 
me masat që duhet të merren për një 
objekt te dëmtuar nga fatkeqësia 
natyrore, kjo ne referencë të Aktit 
Normativ nr. 9/2019 dhe VKM nr. 26 
/2021 

plote Pa tarife 

9. 

05-03-2021 Vendie në dispozicion të të gjithë 
dokumenzacionit nga faza e aplikimit për 
të përfituar nga programi i rindërtimit der
në datën e fillimit dhe përfundimit të 
rindërtimit të banesës 

09-03-2021 

Kërkesa për informacion nuk është 
kompetencë e IN-së. 

Kjo kërkesë i është dërguar për 
kompetencë institucioneve perkatese 

deleguar Pa tarife 



                                              
 

10. 

24-03-2021 Kërkesë për informacion a ka status 
monument kulture godina e maternitetit 
venie ne dispozicion dosje objekti dhe a 
është kryer vlerësim kësaj godine  31-03-2021 

Ju vëmë në dispozicion akt ekspertizën 
e kësaj godine. 

Ndërkohë ne lidhje me pikën nëse eshte 
apo jo monument kulture ky objekt i 
kalohet per kompetence institucioneve 
perkatese 

Plote  

 

Deleguar 

Pa tarife 

11 

26-03-2021 Kerkese per informacion në lidhje me 
oponencën teknike të akt ekspertizes per 
objektin ne  Tirane  

01-04-2021 

Referuar Aktit normativ nr.9/2019 pika 
3,4 thuhet: 3. Akt ekspertiza e thelluar i 
nënshtrohet oponencës teknike nga 
Instituti i Ndërtimit dhe opinioni i tij 
mbizotëron mbi akt ekspertizën e 
thelluar dhe zbatohet nga njësitë e 
vetëqeverisjes vendore ose autoritetet 
përgjegjëse. 4. Nëse sipas studimit të 
thelluar, të mbështetur dhe nga 
oponenca e Institutit të Ndërtimit, 
ndërhyrjet për riparimin e strukturës 
kushtojnë më shumë se 70% e kostos së 
rindërtimit nga e para të ndërtesës, 
njësia e vetëqeverisjes vendore ose 
autoriteti përgjegjës vendos shembjen e 
detyruar të objektit, që kryhet sipas 
procedurave të parashikuara në nenin 35 
të këtij akti. 

Plote Pa tarife 

12 

02-04-2021 Kërkesë për informacion ne lidhje me akt 
kontrollin ne objektin kod II-74 , akte të 
tjera ekspertimi të zhvilluar nga ekspertë 
ndërkombëtare në këtë objekt dhe lista e 
plotë të objekteve me status monument 
lulture 

06-04-2021 

Dokumentacioni dhe info e kërkuar nuk 
ndodhet pranë IN-se 

Kjo kërkesë i është dërguar për 
kompetencë Bashkisë Tiranë; 
ministrisë së Kulturës dhe Ministrisë së 
Rindertimit 

Deleguar  Pa tarife 



                                              
 

13 

21-04-2021 Venie në dispozicion të të gjithë 
dokumenzacionit nga faza e aplikimit për 
të përfituar nga programi i rindërtimit der
në datën e fillimit dhe përfundimit të 
rindërtimit të banesës 

26-04-2021 

Kërkesa për informacion nuk është 
kompetencë e IN-së. 

Kjo kërkesë i është dërguar për 
kompetencë Bashkisë Tiranë, FSHZH 

Deleguar  Pa tarifë 

14 

06.05.2021 Kërkesë për informacion në lidhje me 
procesin e rindërtimit në bashkinë Tiranë,
Durrës, Shijakut dhe Krujës  07-05-2021 

Kjo kërkesë i është dërguar për 
kompetencë Bashkisë Tiranë, Durrës, 
Shijak, Krujë dhe Ministrisë së Shtetit 
për Rinëdrtim 

Deleguar  Pa tarifë 

15 

04.06.2021 Kërkesëpër informacion statistikor në 
lidhje më akt ekspertizat e kryera dhe 
oponencat teknike Bashkia Durrës 14.06.2021 

Numri i akt ekspertizave të kryera nga 
ana e IN-së për Bashkinë Durrës është 
1995 objekte e dëmtuara nga tërmeti, 
ndërkohë oponenca të akt ekspertizave 
për Bashkinë Durrës është 101 
oponenca 

Plotë Pa tarifë 

16. 

07.06.2021 Kërkesë për informacion në lidhje me 
datën e kryerjen së akt konstatimin dhe ak
ekspertizën e objektit që ndodhet në rrugën
Zhan D’Ark 

09.06.2021 

Në lidhje me objektin e kërkuar akt 
konstatimi dhe akt ekspertiza nuk është 
kryer nga Instituti i Ndërtimit  

Plotë  Pa tarifë 

17. 

11.06.2021 Kërkesë për informacion në lidhje me 
vënien në dispozicion të një kopje akt 
ekspertizë, oponences te akt ekspertizës 
për objektin e415/1 Tiranë, si dhe 
procedurat që ndiqen për kryerjen e 
oponencës teknike të akt ekspertizës së 
thelluar afatin, numrin e oponencave 
teknike të akt ekspertizës së thelluar për 
Bashkinë Tiranë 

18.06.2021 

- Në lidhje me objektin e kërkuar, 
kërkuesit i ështe dhënë informacion në 
lidhje me procedurat që ndoqën për 
kryerjen e oponencës së akt ekspertizës 
së thelluar, afatin e kryerjes së këtyre 
oponencave lista e oponencave teknike 
të AE të thelluara të kryera nga IN-ja 
për Bashkinë Tiranë. 

Vënia në dispozicion të një kopje të 
oponencës teknike si dhe kontratës së 
lidhur midis IN-së dhe Bashkisë. 
Ndërkohë për kopje të akt ekpertizës 

Plotë Pa tarifë  



                                              
 

nga pala kërkuese duhet të likujdohet 
kostoja e riprodhimit 

18 

28.06.2021 Kërkesë për inforcion në lidhje me nr. e 
pallateve që janë vlerësuar për tu shëmbur
si pasojë e tërmetit, sipas bashkive, kritere
e vlerësimit për të shëmbur një godinë si 
dhe institucioni që bën vlerësimin e 
dëmeve 

02.07.2021 

Në lidhje me objektin e kërkuar sipas 
kërkesës për info (nr. e pallateve për tu 
shëmbur)shkresa i kalon për 
kompetencë MSHR 

Në lidhje me kriteret për të vlerësuar 
një godinë e dëmtuar nga tërmeti është 
dhënë informacion referuar akteve 
ligjore në fuqi (Akti Normativ nr. 
9/2019 VKM nr. 26/2020 etj) 

Deleguar 

 

 

 

Pa tarifë 

19. 

23.07.2021 Kërkesë për informacion  në lidhje me 
inpektimin nga IN-ja në vënd të objekteve 
që ju kryhet oponeca teknike e akt 
ekspertizave të thelluara 

29.07.2021 

Informacioni është dhënë referuar 
bazësligjore në fuqi 

Plotë Pa tarifë 

20 23.07.2021 Kërkesë për vënien në dispozicion të 
masterplanit për zgjatimin e blv qëndro 26.07.2021 Shkresa kalon për kompetencë pranë 

Bashkisë Tiranë 
Plotë Pa tarifë 

21 

29.07.2021 Kërkesë për informacion në lidhje me nr. e
pallateve të demoluar, pallate që janë në 
proces rivlerësimi si dhe pallate për 
rindërtim 

29.07.2021 

Shkresa kalon për kompetencëMSHR, 
si dhe Bashkive respektive 

Plotë Pa tarifë 

22. 

17.09.2021 Kërkesë për informacion në lidhje më 
kopje të akt ekspertizës dhe oponencës 
teknike të akt ekspertizës për pallatin 153, 
153/1në zonën e Kombinatit Tiranw 27.09.2021 

Vënia në dispozicion të një kopje të 
oponencës teknike si dhe studimin 
topografik të këtij Objekti (10 fletë) 
Ndërkohë për kopje të akt ekspertizës 
nga pala kërkuese duhet të likuidohet 
kostoja e riprodhimit referuar Urdhrit të 
Brendshëm të IN-së në lidhje me tarifat 

Plotë Pa tarifë  



                                              
 

23 
29.09.2021 Një kopje të oponencës teknike të akt 

ekspertizës për pallatin nr. 3 si dhe 
preventivn e punimeve  

05.10.2021 
Vënie në dispozicion të 
dokumentacionit të kërkuar 

Plotë Pa tarifë 

24. 01.10.2021 Kërkesë për informacion për një kopje të 
oponencës teknike për objektin153 08.10.2021 Vënie në dispozicion të 

dokumentacionit të kërkuar 
Plotë Pa tarifë  

25. 

21.10.2021 Kërkesë për informacion në lidhje mëe 
oponencen teknike të akt ekspertizës së 
thelluar për objektin pallati 1 Tiranë, akt 
ekspertizën e thelluar për këtë objekt, si 
dhe akt konstatimet dhe akt vlerësimet 
paraprake 

29.10.2021 

Vënia në dispozicion të një kopje të 
oponencës teknike për  Objekti (10 
fletë) Ndërkohë për kopje të akt 
ekspertizës nga pala kërkuese duhet të 
likuidohet kostoja e riprodhimit 
referuar Urdhrit të Brendshëm të IN-së 
në lidhje me tarifat 

Plotë Pa tarifë 

26. 

25.10.21 Kërkesë për informacion për një kopje të 
oponencës teknike për objektin RSU nr. 1 
Nr 16 29.10.2021 

Në lidhje me informacionin e kërkuar, 
kërkesa nga AP për kryerjen e kësaj 
oponence teknike ska ardhur pranë IN-
së 

Plotë  Pa tarifë 

 

 


