Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr.

Data e
regjistrimit
të kërkesës

Data e
kthimit të
përgjigjes

Statusi
i kërkesës

Tarifa

01

22.05.2015

26.05.2015

Realizuar

Jo

02

04.06.2015

09.06.2015

Realizuar

03

05.10.2015

Kërkim informacioni ne lidhje me aplikimin për përjashtimin nga marrëveshja për furnizimin me
karburant midis TIA dhe AIR BP
09.10.2015

Realizuar

JO

04

11.11.2016

Kërkesa me nr. 493/16 sipas të cilës kërkohet arsimimi dhe kualifikimi i funksionareve qe
punojnë ne Autoritetin e Konkurrencës te cilët janë detyrim për deklarimin e pasurisë

15.11.2016

Realizuar

JO

15.11.2016

Realizuar

JO

15.11.2016

Realizuar

JO

Objekti
Kërkim informacioni për fushën e mbrojtjes se konsumatorit

Kërkim informacioni: Bilancet për 10 vitet e fundit te Autoritetit te Konkurrencës

05

11.11.2016

Kërkesa me nr 494/16 sipas të cilës kërkohet se çfarë lloj shërbimesh AK i jep publikut,
përfshirë dhe standardet për cilësinë e shërbimit;
Lidhur me kërkesën për sistemin që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të
llojeve formave të dokumenteve si dhe kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
Lidhur me kërkesën se cilat janë mekanizmat apo procedura, përmes së cilës personat e
interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik

JO

Kërkesa me nr 495/16 lidhur me numrin e kërkesave për informacion gjate vitit 2016

06

11.11.2016

Kërkesa me nr496/16, ku kërkohen

07

08

11.11.2016

22.09.2017

Kopje të planeve strategjike të punës.
Kopje të buxhetit për vitin 2015
Kopje të dokumenteve që përmbajnë tregues të performancës së Autoritetit.
Lidhur me kërkesën tuaj se cilat janë mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi
institucionin tonë
Lidhur me kërkesën tuaj për kopje të raporteve të auditimit nga Kontrolli i Lartë i shtetit
Lidhur me kërkesën për procedurat e prokurimit
Lidhur me kërkesën se cilat janë mekanizmat për zbatimin dhe monitorimin e kontratave
Kërkohet informacion ne lidhje me hetimin mbi kompanitë celulare.
Kërkohet informacion ne lidhje me:
1. Pas marrjes së vendimit për hapjen e hetimit paraprak, në çfarë faze është Autoriteti?
(ju lutem bashkëngjisni akte që nuk e cenojnë këtë fazë)
2. Në kushtet që ende nuk ka një vendim përfundimtar, kur mendon institucioni që ju
drejtoni ta mbyllë këtë fazë?
3. A është kjo hera e parë për zhvillimin e një procedure të tillë hetimi? N.q.s ka pasur
raste të tjera ju lutem na informoni në lidhje me rastet e suksesit.

15.11.2016

Realizuar

JO

28.09.2017

Realizuar

JO

2

