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Nr. 
rendor 

Data e Kërkesës Objekti i 
kërkesës 

Data e 
Përgjigjes 

Përgjigja Mënyra e 
përfundimit të 
kërkesës 

Tarifa 

1 09/09/2021 Informacion mbi 
shkollimin dhe 
eksperiencat e 
mëparshme të 
punës për 
punonjësit e 
shërbimit social 

28.09.2021 Pershendetje z.Paloka! 
Ne Mbeshtetje te kerkeses 
tuaj per informacion mbi 
zyrtaret e sherbimit 
social prane Bashkise Malesi 
e Madhe ju bej me dije se 
fushat e shkollimit te tyre jane 
si me poshte : arsim i 
mesem,Juridik,ekonomik,pune 
sociale ,psikologji ,cikel i ulet 
si dhe ne qendren e 
sherbimeve te femijeve me 
aftesi ndryshe jane punonjes 
me arsim te larte 
infermieri,fizioterapi,pune 
sociale ,psikologji. 
2- Ndersa per punët që kanë 
bërë më përpara se të 
punësohen si zyrtar për 
shërbimet sociale ju bej me 
dije se te gjithe jane punonjes 
qe kane vite qe kane filluar ne 
keto pozicione dhe te rinj qe 
kane mbaruar studimet dhe 
kane filluar ne pozicionet 
perkatese 

Përfunduar Nuk ka 



 
       

2 08.09.2021 Kerkohet 
informacion si 
mbas shkreses 
me nr. 9 8 prot. 
Date . 1 1/ 05 
/2021 , ne lidhje 
me : 
Parandalimin 
dhe 
marrjen e 
masave ligjore 
ne rastet e 
shfryte zimit dhe 
te tregetimit te 
paligjeshem te 
materialit drusor 
, te prodhimeve 
pyjore e jopyjore 
, te BMET, si dhe 
cdo veprimtari 
tjeter qe bije ne 
kundershtim me 
legjislacionin ne 
fuqi 

24.09.2021 Përgjigja Përfunduar Nuk ka 

3 08.07.2021 Kërkohet 
informacion nga 
avokati I popullit 
për kroniken e 
transmetuar në 
TV1 Channel të 
tre motrave të 
varfëra në 

23.07.2021 Përgjigja Përfunduar Nuk ka 

http://bashkiamalesiemadhe.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/Dokument-1-1.pdf
http://bashkiamalesiemadhe.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/Dokument-2.pdf


 
  fshatin Grudë- 

Fushë. 
    

4 21.07.2021 Informacione 
mbi vendin e 
quajtur “Mali I 
fshatit Egç” 

22.07.2021 Përgjigja Përfunduar Nuk ka 

5 21.07.2021 Informacione 
mbi vendin e 
quajtur “Malet 
poshtë fshatit 
Repisht” 

22.07.2021 Përgjigja Përfunduar Nuk ka 

6 21.07.2021 Informacione 
mbi vendin e 
quajtur “Mali 
kufi me fshatin 
Bratosh” ne 
fshatin Vuç, 
Kurtaj. 

22.07.2021 Përgjigja Përfunduar Nuk ka 

7 29.07.2021 Per nevoja te 

hetimit te ketij 

procedimi 

kerkohet nga ana 

e juaj te na 

informoni nese 

territori , ne 

vendin e quajtur 

" Goraj " , Njesia 

Administrative 

Kastrat , Bashkia 

Malesi e 

Madhe. ( mbi 

fshatin Rrenxa e 

Veshtit) rezulton 
te jete ne pronesi 

 Përgjigja Përfunduar Nuk ka 

http://bashkiamalesiemadhe.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/Dokument-3.pdf
http://bashkiamalesiemadhe.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/Dokument-4.pdf
http://bashkiamalesiemadhe.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/Dokument-5.pdf
http://bashkiamalesiemadhe.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/Dokument-6.pdf


 
  e shtetit , 

Bashkise 

Malesi e Madhe 

apo prone 

private. (nese po 

, kush rezulton te 

jete pronar. ) 

    

 

8 
21.07.2021 Informacione 

mbi vendin e 
quajtur “Kosan”. 

22.07.2021 Përgjigja Përfunduar Nuk ka 

 

http://bashkiamalesiemadhe.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/Dokument-7.pdf

