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VIZIONI:

Bashkia Elbasan, është një qeveri lokale përgjegjëse për politikat bashkiake në drejtim të
marrëdhënieve me publikun, informimit qytetar, dhe garantimit të e mbështetjes ligjore
për aktet dhe aktivitetin e bashkisë, bazuar në principet e drejtësisë, barazisë,
transparencës dhe integritetit moral

MISIONI:
Të respektojë liritë dhe të drejtat themelore të shtetasve, nxisë pjesëmarrjen e komunitetit
në qeverisje dhe vendimmarrje duke ofruar shërbime cilësore dhe lehtësira vendore në
dobi të qytetarëve.

2

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE:

Objektivi Strategjik 1: Forcimi dhe fuqizimi i kontrollit të brendshëm të bashkisë.
Objektivi Strategjik 2: Rritja e përgjegjshmërisë dhe transparencës brenda strukturës së
bashkisë dhe ndaj grupeve lokale të ndryshme të interesit publik.
Objektivi Strategjik 3: Zbatimi korrekt i legjislacionit dhe të gjitha rregulloreve të
brendshme të bashkisë (rritje të njohurive mbi legjislacionin,vendosja e sanksioneve
bazuar në ligj dhe zbatimi i ligjit)
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PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË
A1: MANAXHIMI I MBETJEVE URBANE ( me sipërmarrje)

Bazuar në politikat e zhvillimit të Bashkisë, Drejtoria e Shërbimit të Territorit Urban, nëpërmjet studimeve të sipërfaqeve urbane dhe
infrastruktures, njeh të gjitha problematikat dhe nevojat e komunitetit për shërbime publike, duke rritur kështu të gjitha elementet e
zhvillimit e të cilësisë së jetës së banorëve.
Rritja e efektivitetit dhe produktivitetit të kontrolleve dhe monitorimeve në të gjitha investimet dhe punimet që kryhen në territorin
urban të Bashkisë, për të garantuar realizimin e shërbimeve publike.
Objektivi i Përgjithshëm: Rritja e efiktivitetit të kontrolleve dhe vendosja e indikatorëve matës për zbatimin e Kontratës sipërmarrëse

të shërbimit të pastrimit si dhe realizimi i Strukturës dhe çdo proçese shërbimi duke vendosur sistemin e performances; për të arritur
treguesit e një qyteti të pastër dhe me ambjente brenda standarteve të BE-së.
Veprimet

Kush është përgjegjës

Me kë

‘17

‘18

‘19

Indikatorët e
suksesit

OS1:1 Duke rritur efektivitetin e kontrolleve, të arrijmë realizimin e volumeve të punës dhe cilësisë së tyre sipas strukturës

së shërbimit të pastrimit te qytetit të percaktuar në Kontratat sipërmarrëse
në të gjithë zonën e Drejtoria e Sherbimit të
Territorit Urban
shërbimi pastrimi, duke

1.1.2 Kontrolle dhe monitorime
kontratëspër

çdo

proces

respektuar specifikimet teknike

Ekspertë
të fushës

Plan monitorimi i
miratuar sipas një
plani pune.
Raport
monitorimi të
shpërndara dhe
publikuara
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1.1.3 Bashkëpunim edhe me Operatorin e shërbimit e
specialistë të tjerë për zgjidhjen e çdo problematike apo
mangësie në shërbim.

Drejtoria e Sherbimit të
Territorit Urban

Ekspertë
të fushës

Numri i
bashkëpunimeve
dypalëshe

OS2.1: Nëpërmjet monitorimeve , të vendosen indikatorë matës cilësor mbi zbatimin e të gjitha detyrimeve

kontraktore qe rrjedhin nga Kontrata sipërmarrese dhe për t’u zbatuar nga Operatori i shërbimit në
mënyre rigoroze
1.2.1 Përcaktimi dhe vendosja e indikatorëve matës për Drejtoria e Sherbimit të
Territorit Urban
zbatimin e Kontrateës Sipërmarrëse të pastrimit

Ekspertë
të fushës

e Drejtoria e Sherbimit të
Territorit Urban
detyrimeve të përcaktuar në Kontratën sipërmarrëse të

Ekspertë
të fushës

1.2.2 Duke kontrolluar dhe monitoruar zbatimin

pastrimit, sidomos respektimi i grafikëve dhe orareve të
kryerjes së tyre.
1.2.3 Bashkëpunim dhe bashkëveprim me Operatorin e
shërbimit për zgjidhjen e çdo problematike apo mangësie
në shërbim.

Drejtoria e Sherbimit të
Territorit Urban

Ekspertë
të fushës

Dokument i
përgatitur qe
përmban
indikatorët matës
për zbatimin e
kontratës
Plan monitorimi i
miratuar sipas një
plani pune.
Raport
monitorimi i
shpërndarë dhe
publikuar.
Numri i
bashkëpunimeve
dhe
bashkëveprimeve
është rritur

OS3.1 : Të bëhet studimi dhe të implementohen të gjitha proçedurat që kanë të bëjnë me menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane

, e në veçanti implementimin e proçesit të riciklimit.
1.3.1.Studimi dhe hartimi i programit mbi grumbullimin Drejtoria e Sherbimit të

Territorit Urban

Ekspertë
të fushës

Studim i realizuar
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dhe diferencimin e mbetjeve/mbeturinave në shtëpi.
qysh ne shtepite e qytetareve

1.3.2

Përcaktimi i rrugëve dhe Vend – grumbullimive Drejtoria e Sherbimit të
Territorit Urban
të mbetjeve urbane të përfshirë në Projektin pilot

Ekspertë
të fushës

Kontenierët janë
vendosur në
rrugët dhe vendgrumbullimet e
përcaktuara në
projektin pilot.

për këtë qëllim

1.3.3 Kontrolli i zbatimit të procedurave mbi menaxhimin
e integruar të mbetjeve urbane

Drejtoria e Shërbimit të
Territorit urban

Raporte
monitorimi

1.3.4 Bashkëpunim edhe me institucione të tjera dhe
organizata respektive

Drejtoria e Sherbimit të
Territorit Urban

Listë me
institucione dhe
organizata për
bashkëpunim

A2: NDERTIMI I INFRASTRUKTURES SE RE (Uje, kanalizime)
Objektivi i Përgjithshëm: Arritjen e treguesve për menaxhimin e infrastrukturës nëntokesore për studimin dhe garantimin e një

sistemi sa më optimal të furnizimit me ujë të pijshëm dhe të kanalizimeve të ujrave të zeza në të gjithë territorin urban të Bashkisë.
Njohja e komunitetit për shërbimet publike të kryera nga Bashkia Elbasan nëpërmjet Buxhetimit me Pjesëmarrje, mediat elektronike,
gazeta e Bashkisë, këndi i reklamimit të programeve e vendimet e shpallura për komunitetin, komisionet e Këshillit Bashkiak e Audit i
brendshëm.

Veprimet

Kush është përgjegjës

Me kë

‘17

‘18

‘19

Indikatorët e
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suksesit
OS2.1: Njohja me studimet dhe hartimin e projekteve që do të ndërmerren në linjat e furnizimit me ujë të pijshëm dhe

kanalizimeve të ujrave të zeza
2.1.1 Marrja pjesë në të gjithë politikat e zhvillimit për Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve
infrastrukturën nëntokësore të kryera nga Bashkia.
Infrastrukturore

Ekspertë
të fushës

Politika Zhvillimi
të hartuara dhe
publikuara

2.1.2 Në bashkëpunim me UKE-në të marrim pjesë në Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve
hartimin e çdo projekti të përgatitur nga Shoqëria
Infrastrukturore
Ujësjellës - Kanalizimeve

Ekspertë
të fushës

Numri i
projekteve dhe
strategjive të
hartuar
bashkarisht me
UKE.

OS2.2: Identifikimi

dhe kontrolli i çdo ndërhyrje apo riparimi

të defekteve që do të kryhet në

infrastrukurën nëntokësore nga UKE apo të tretë
2.2.1 Identifikimi i cdo ndërhyrjeje apo riparimi i Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve
difekteve
Infrastrukturore

Ekspertë
të fushës

Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve
Infrastrukturore

Ekspertë
të fushës

2.2.3 Dhënia e lejeve të punimeve për çdo rast ndërhyrje Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve
apo riparim defekti
Infrastrukturore

Ekspertë
të fushës

2.2.2 Kontrolle periodike në terren

Raporte mbi
shkaqet e
ndërhyrjeve /
riparimeve
Plan monitorimi
dhe vlerësimi të
kontrolleve
periodike
Numri i lejeve të
dhëna
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OS2.3 :Kontrolli dhe rakordimi i punimeve që do të kryhen në rrugë apo sipërfaqe urbane për t’a kthyer çdo sipërfaqe të
dëmtuar nga riparimet në gjendjen e mëparshme duke qenë detyrim kontraktual.
2.3.1

Kontrolle në terren në zbatim te projekteve dhe Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve
lejeve te dhena per çdo punim te kryer.
Infrastrukturore

Ekspertë
të fushës

Drejtoria e Përgjithshme Ekspertë
të fushës
e Shërbimeve
2.3.2 Bashkëpunim dhe rakordim edhe me UKE-në.
Infrastrukturore
OS2.4 : Kontroll e monitorim të vazhdueshëm në stacionet e pompave të ujit të pijshëm për të garantuar

Plan monitorimi
dhe raporte
monitorimi të
shpërndarë
Numri i
bashkëpunimeve
dhe rakordimeve

cilësine etij dhe normalitet në furnizim të komunitetit
2.4.1

Kontrolle periodike në terren duke analizuar çdo Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve
problematikë.
Infrastrukturore

Ekspertë
të fushës

Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve
Infrastrukturore

Ekspertë
të fushës

2.4.2 Bashkëpunim edhe me Institucionet e Higjenës dhe
të Mjedisit.

Raport i
monitorimit i
hartuar dhe
shpërndarë
-Plan pune me
bashkëpunime me
instistucione të
tjera
- Numri i
bashkëpunimeve
ndërinstitucionale
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A3: FUNKSIONIMI DHE MIREMBAJTJA E INFRASTRUKTURES EKZISTUESE
Objektivi i Përgjithshëm:

Sigurimin e një proçesi kontrolli dhe monitorimi transparent dhe të drejtë në realizimin e të gjitha punimeve dhe rikonstruksioneve
të kryera në siperfaqet urbane dhe në infrastrukurën rrugore. Njohja e komunitetit për shërbimet publike të kryera nga Bashkia
Elbasan nëpërmjet Buxhetimit me Pjesëmarrje; mediat elektronike, gazeta e Bashkisë, këndi i reklamimit të programeve dhe
vendimeve të shpallura për komunitetin, komisoinet e Këshillit Bashkiak e Auditi brëndshëm.
Veprimet

Kush është
përgjegjës

Me kë

‘17

‘18

‘19

Indikatorët e
suksesit

OS3.1: Rritja e efikivitetit të kontrolleve në punimet e kryera në sipërfaqet e rrugëve dhe trotuare nga ASHP ,apo nga të tretë

3.1.1 Monitorime në terren duke kontrolluar volumet e Drejtoria e Shërbimit
punës dhe cilësinë e tyre.

3.1.2

Bashkëpunim dhe rakordim me ASHP -en dhe Drejtoria e Shërbimit
sipemarrësit.

3.1.3

të Territorit Urban

të Territorit Urban

Drejtoria e
Përgjithshme e
Shërbimeve
Infrastrukturor
e
Drejtoria e
Përgjithshme e
Shërbimeve
Infrastrukturor
e

Për çdo riparim dhe rikonstruksion të kontrollohen Drejtoria e Shërbimit
programet e punës dhe projektet përkatëse.

të Territorit Urban

Plan monitorimi
dhe raporte
monitorimi të
kryera dhe
shpërndara
Plan Pune me
ndarje rolesh dhe
përgjegjësisht me
ASHP
Numri i
programve dhe
projekteve të
kontrolluara.

OS3.2: Kontrolle e monitorimeve për të gjitha punimet e kryera në Varrezat Publike të qytetit, garantimi
i shërbimeve dhe sigurimi i ambjenteve të tij
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3.2.1 Kontrolle periodike për të gjitha shërbimet që i Drejtoria e Shërbimit
përkasin shërbimeve funerale
3.2.2 Bashkëpunim dhe bashkërendim me ASHP-en

Raport i
monitorimit

të Territorit Urban
Drejtoria e Shërbimit
të Territorit Urban

Numri i
marrëvedhjeve/
bashkëpunimeve

OS3.3: Përmes kontrolleve të arrihet garantimi i shërbimeve publike që kanë të bëjnë me punimet për riparimin dhe
mirëmbajtjen e ndriçimit rrugor, dekorit të qytetit dhe funksionimin e semaforëve.
Drejtoria e Shërbimit
të Territorit Urban

Ekspertë të
fushës

Raport i
monitorimit

3.3.2 Monitorimi të arrihet në bashkëpunim me ASHP-en Drejtoria e Shërbimit

Ekspertë të
fushës

- Grupe pune
ndërisntitucionale
- Raporte te
përbashkëta
monitorimi

3.3.1 Ushtrimi i kontrolleve duke vendosur indikator
matës produktiv, per çdo shërbim publik.

dhe specialistet e tjerë.

të Territorit Urban
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A4 MBLEDHJA E TAKASAVE
Objektivi i Agjensisë së Tatim Taksave është inventarizim i subjekteve, publikimi i vendimit të Këshillit
Bashkiak për taksat dhe tarifat vendore, njohja me dokumentacionin e nevojshëm për të bërë vlerësimin në përputhje me legjislacionin
përkatës.
Objektivi i Përgjithshëm:

Veprimet

Kush është
përgjegjës

Me kë

‘17

‘18

‘19

Indikatorët e suksesit

OS4.1: Inventarizimi i subjekteve

4.1.1

Ndarja

inspektorëve

e

zonave

sipas Agjensia e
Tatim Taksave

Drejtoria e
Përgjithshme e
Planifikimit të të
Ardhurave, Aseteve,
Buxhetit dhe Financës
dhe

Plan pune i miratuar

Ekspertë të fushës

4.1.2 Njohja e zonave dhe prezantimi Agjensia e
tek subjektet.

Tatim Taksave

4.1.3 Mbajtja e aktit te konstatimit në Agjensia e
subjekt.

Tatim Taksave

Drejtoria e
Përgjithshme e
Planifikimit të të
Ardhurave, Aseteve,
Buxhetit dhe Financës

Plan pune i miratuar

Drejtoria e
Përgjithshme e
Planifikimit të të
Ardhurave,
Aseteve,Buxhetit dhe
Financës

Bllok/ Regjistër inventarizimi
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Agjensia e
Tatim Taksave

4.1.4 Dorëzimi i inventarizimit

Drejtoria e
Përgjithshme e
Planifikimit të të
Ardhurave,
Aseteve,Buxhetit dhe
Financës

OS4.2 : Njohja e taksave dhe tarifave

4.2.1 Publikimi i vendimit të Këshillit Agjensia e
Bashkiak

për

taksat

dhe

tarifat

Tatim Taksave

vendore.

Drejtoria e
Përgjithshme e
Planifikimit të të
Ardhurave, Aseteve,
Buxhetit dhe Financës
dhe

Vendime të Këshillit

Bashkiak të publikuara

Ekspertë të fushës

4.2.2 Prezantimi në biznese i tarifave Agjensia e
dhe mënyra e llogaritjes së tyre.

Tatim Taksave

Drejtoria e
Përgjithshme e
Planifikimit të të
Ardhurave,
Aseteve,Buxhetit dhe
Financës
dhe

Program transparence për tarifat
e biznesve i publikuar
-Takim me grupe biznesesh për
të prezantuar tarifat dhe mënyra
e llogaritjes së tyre

Ekspertë të fushës

4.2.3 Njohja me dokumentacionin e Agjensia e
Tatim Taksave

Drejtoria e
Përgjithshme e
nevojshëm për të bërë vlerësimin.
Planifikimit të të
Ardhurave,
Aseteve,Buxhetit dhe
Financës
OS4.3: Njohja e gjobave dhe masave të tjera shtrënguese për mospagimin ne afat

- Dokumentacioni i nevojshëm i
publikuar
- Takime informuese me grupe
interesi të realizuara.
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4.3.1

Informimi

mbi

kriteret

publikimi i masave shtrënguese

dhe Agjensia e
Tatim Taksave

4.3.2 Publikimi i rasteve të vendosjes së Agjensia e
Tatim Taksave

gjobave.

4.3.5

Rastet

kur

merren

masat Agjensia e

shtrënguese sipas legjislacionit në
fuqi.

Tatim Taksave

Drejtoria e
Përgjithshme e
Planifikimit të të
Ardhurave,
Aseteve,Buxhetit dhe
Financës

Kriteret, masave shtrënguese,
të publikuara

Lista e bizneseve me detyrime të
praprambetura është e bërë
publike.
-Informacion ishpërndarë mbi
rastet kur merren masa
shtërnguese
-Raport i monitorimit mbi gjobat

13

A5: MENAXHIM DHE KONTROLL I TREGJEVE
Objektivi i Përgjithshëm: Mundësimi i transparencës mbi kriteret e tarifave sipas Vendimit te Këshillit Bashkiak Elbasan dhe sigurimi i

kushteve të përshtatshme për ushtrimin e aktiviteteve, krijimi i mundësive për marrjen e kërkesave/ ankesave dhe dhënien e
përgjigjeve në mënyrë efektive sipas një afati të përcaktuar
Veprimet

Kush është përgjegjës

Me kë

‘17

‘18

‘19

Indikatorët e
suksesit

OS5.1 : Ulja e ekonomisë informale në territorin e Bashkisë së Elbasanit

Drejtoria e Përgjithshme
e Planifikimit të të
Ardhurave,
Aseteve,Buxhetit dhe
Financës

Ekspertë
të fushës

5.1.2 Krijimi i kushteve të përshtatshme për ushtrim Drejtoria e Përgjithshme
aktiviteti.
e Planifikimit të të
Ardhurave,
Aseteve,Buxhetit dhe
Financës
5.1.3 Afishimi i numrit të telefonit për çdo ankesë
Drejtoria e Përgjithshme
e Planifikimit të të
Ardhurave,
Aseteve,Buxhetit dhe
Financës

Ekspertë
të fushës

5.1.1 Inventarizimi i subjekteve

-Plane Pune të
përditësuara
-Ka ndodhur
përditësimi i
listës së
subjekteve
Standardet e
përditësuara

Ekspertë
të fushës

Numri është
afishuar përmes
kanaleve
komunikuese të
Bashkisë dhe në
stendat publike

Ekspertë
të fushës

Sistemi i
vlerësimit është
ngritur dhe
prezantuar tek

OS5.2 : Rritja e Transparencës mbi në Vendimet e Këshillit Bashkiak
5.2.1 Sqarimi i subjekteve për tarifat sipas Vendimit të Drejtoria e Përgjithshme
e Planifikimit të të
Këshillit Bashkiak.
Ardhurave,
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grupet e interesit

Aseteve,Buxhetit dhe
Financës
Drejtoria e Përgjithshme
e Planifikimit të të
- Tarifën e pastrimit 0
Ardhurave,
- Tarifën e gjelbërimit 0
Aseteve,Buxhetit dhe
- Tarifën e Ndricimit 0
Financës
Drejtoria e Përgjithshme
5.2.3 Prerja e biletave jashtë tregut me 200 lekë.
e Planifikimit të të
Ardhurave,
Aseteve,Buxhetit dhe
Financës
5.2.4 Kontroll çdo javë nga policia bashkiake për pajisjen Drejtoria e Përgjithshme
e Planifikimit të të
me bileta.
Ardhurave,
Aseteve,Buxhetit dhe
Financës

Mbrojtja e
projekt-vendimit
tek Këshilli
Bashkiak

5.2.2 Stimulim i shitjeve ne treg duke bërë:

Ekspertë
të fushës

Sistem
monitorimi
funksionon

Ekspertë
të fushës

Sistemi i
monitorimi
funksionon
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A6: PROKURIMI PUBLIK / INVESTIMET PUBLIKE
Objektivi i Përgjithshëm: Të krijojë besueshmëri të lartë në publik në menaxhimin e fondeve publike dhe në cilësinë e Investimeve

Publike. Respektimi i bazes ligjore të operimit në fushën e prokurimit publik dhe investimeve publike, realizimi i kursimeve , nxitja e
transparencës dhe konkurrencës së procesit si dhe realizimi sa më me cilësi i Investimeve Publike.
Nxitja e përdorimit sa me ekonomik dhe efektiv i fondeve publike, duke siguruar zbatimin e proçedurave të prokurimit në mbeshtetje
të legjislacionit në fuqi, në mënyrë sa më transparente dhe jo diskriminuese; Ndjekja dhe zgjidhja e problemeve që dalin gjatë
realizimit të investimeve
Veprimet

Kush është përgjegjës

Me kë

‘17

‘18

‘19

Indikatorët e
suksesit

OS6.1: Zhvillimi i një proçesi ligjor në fushën e Prokurimit Publik.
6.1.1 Respektimi i bazës ligjore të operimit në fushën e Drejtoria e Prokurimeve
Prokurimit Publik
6.1.2 Zbatimi i direktivave të BE në lidhje me Prokurimin
Publikim duke iu referuar rregullave Europiane të pragut.

Publike

Ekspertë
të fushës

Drejtoria e Prokurimeve
Publike

Procedura e
prokurimit e
hartuar
Procedura e
prokurimit e
hartuar

OS6.2: Rritja e kursimeve të fondeve Publike
6.2.1 Përcaktimi i kritereve në përputhje me objektin e Drejtoria e Prokurimeve
prokurimit për të siguruar një pjesëmarrje sa më të gjerë të
operatorëve ekonomike .

Publike

Ekspertë
të fushës

Numri i
operatorëve
ekonomikë që
kanë marrë pjesë
në prokurimin
publik

16

6.2.2 Kualifikimi i operatorëve ekonomikë vetëm në Drejtoria e Prokurimeve
përmbushje të plotë të kritereve

të përcaktuara në

Publike

Ekspertë
të fushës

Nr i sesioneve
informuese dhe
trainimeve

Drejtoria e Prokurimeve
Publike

Ekspertë
të fushës

Preventiva që
paraqesin situatën
reale janë hartuar

proçeduren e prokurimit.
6.2.3 Hartimi i saktë i preventivit duke mos abuzuar me
shtimin e volumeve dhe në përputhje me çmimet e
manualeve dhe të tregut.

OS6.3: Rritja e transparencës së proçesit dhe konkurrencës sëoperatorëve ekonomikë pjesmarrës në proçes.
6.3.1 Zhvillimi i proçedurave duke ofruar një transparencë Drejtoria e Sherbimeve
të procesitdhe konkurrencës së operatorëve ekonomikë

Ekspertë
të fushës

Procedura e
prokurimit e
hartuar

Publike

Ekspertë
të fushës

Drejtoria e Prokurimeve
Publike

Ekspertë
të fushës

Procedura e
prokurimit e
hartuar me
kriteret specifike
Janë ulur
procedurat joelektronike të
prokurimit publik

Publike

pjesmarrës në proçes.
6.3.2 Mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i operatorëve Drejtoria e Prokurimeve
ekonomikë pjesëmarrës
6.3.3 Minimizimi i zhvillimit te proçedurave jo elektronike

OS6.4 : Realizimi me cilësi dhe i suksesshëm i investimeve
6.4.1 Ushtrim i kontrollit të vazhdueshëm në terren në
lidhje me ecurinë e investimeve publike.

Drejtoria e Prokurimeve
Publike

Ekspertë
të fushës

Sistem
monitorimi i
ngritur dhe
raporte periodike
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monitorimi janë
hartuar dhe
shpërndarë.
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