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Në respektim të Ligjit Nr.102, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, neni 48/4 i 
Tij “Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve” - “Institucionet publike ndihmojnë autoritetet doganore sa 
herë që këto të fundit kërkojnë ndihmën e tyre për zbatimin e legjislacionit doganor, në përputhje me 
funksionet dhe kompetencat e tyre ”, nenit 162/2 të Ligjit Nr.44/2015 “Kodi i Procedurave 
Administrative i Republikës së Shqipërisë” - ‘Njoftimi publik bëhet nëpërmjet shpalljes së shkresës në 
një kënd të posaçëm për njoftimet në selinë e organit dhe në degët ose në zyrat e tij vendore, në 
prefekturën apo në një vend tjetër dhe ku mendohet se mund të merret dijeni nga ai/ajo, të cilit i 
drejtohet”,

Për sa më lart, kërkojmë nga ana Juaj :

♦ “Shpalljen Publike” për një periudhë kohore jo më pak se 10 (Dhjetë) dite, per sa me poshte vijon:

Ne Degen e Doganes Sarande-Qafe Bote ndodhen te magazinuara 89 cope goma te perdorura te 
destinuara per shkaterrim .
Ne zbatim te urdherit nr. 14 date 06.07.2021 te Deges se Doganes Sarande, si dhe te neneve 
178,179,180 te ligjit nr 102 date 31.07.2014”Kodi Doganor i Republikes se Shqiperise”i ndryshuar, 
neneve 87,88,94,103,108 te ligjit nr 61/2012”Per akcizat ne Republiken e shqiperise”i ndryshuar, VKM 
nr 651 date 10.11.2017”Per dispozitat zbatuese te Kodit Doganor,ligjit nr 10463 date 22.09.2011”Per 
menaxhimin e integruar te mbetjeve”te ndryshuar ,me qellim zbatimin korrekt te procedurave te 
shkaterrimit te ketyre mallrave, bejme kete shpallje publike me qellim qe subjektet/operatoret e 
interesuar ,si dhe te licensuar per nje veprimtari te tille, dmth te jene te pajisura me lejet mjedisore 
perkatese per menaxhimin e mbetjeve,sipas Qendres Kombetare te Biznesit.te paraqesin ofertat e tyre 
per shkaterrimin e ketyre mallrave, ne adresen:Dega e Doganes Sarande (prane portit detar Sarande).

Duke ju falenderuar.
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Dega e Doganes Sarande. Adresa: Prane portit Detar.
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