Kategoritë e
informacionit publik
pa kërkesë
Përshkrim i strukturës
organizative,
funksioneve dhe
detyrave të Bashkisë
Elbasan

Baza
ligjore
Neni
7/1/a

Dokumenti/
Përmbajtja
Vendimi për miratimin e strukturës
organizative të Bashkisë Elbasan dhe
institucioneve vartëse. Organigrama e
funksionimit të administratës
Rregullorja e funksionimit të Bashkisë

Afati kohor për
publikim
Menjëherë pas
shprehjes së
ligjshmërisë nga
prefekti

Mënyra e
publikimit

Struktura përgjegjëse

http://elbasani.go 1.Koordinatori;
v.al/sq2.Drejtoria
al/Keshilli/Pages
Administratës dhe
/Vendimet-eBurimeve Njerëzore
Keshillit.aspx
Rregullorja
Bashkise Elbasan
http://elbasani.go
v.al/sqal/Bashkia/Pages/l
egjislacini.aspx
Organigrama
http://elbasani.go
v.al/sqal/Bashkia/Admini
strata/Pages/Orga
nigrama.aspx

Akte ndërkombëtare
ligje;
akte nën ligjore;
dokument politikash;
dokument tjetër.

Neni
7/1/b

Informacion për
procedurat që duhen
ndjekur për të bërë një
kërkesë për informim,
adresën postare dhe
elektronike për
depozitimin e
kërkesave për
informim, si dhe
procedurat
e ankimit të vendimit
përkatës.

Neni
7/1/c/g

Ligji 139/2015, “Për Vetëqeverisjen
vendore”
Ligji 119/2014 “Për të drejtën e
informimit”,
Ligji nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për
mbrojtjen e të dhënave personale
Ligji 152/2013 “Për nëpunësin civil”,
Ligji 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat
e etikës në administratën publike”,
Ligji 44/2015”Kodi i Proçedurave
Administrative i Republikës së
Shqipërisë”
Vendime të Këshillit Bashkiak
Dokument shpjegues per procedurat qe
duhen ndjekur per te bere nje kerkese per
informim. Formularin-tip per kerkese per
informacion, adresen postare dhe
elektronike per depozitimin e kerkesave
per informim si dhe procedurat e ankimit
te vendimit perkates

Pas botimit në Fletore
Zyrtare
Sipas proçedurave të
miratimit në Këshill
Bashkiak

Menjëherë

http://elbasani.go 1.Kordinatori për të
v.al/sqDrejtën e Informimit;
al/Bashkia/Pages/l 2.Kordinatori për
egjislacini.aspx
Njoftimin dhe

Strategjia e
Konsultimin Publik;
3.Drejtoria Juridike.
Zhvillimit për
Territorin e
Bashkisë Elbasa
n

http://elbasani.g 1. Drejtoria e
ov.al/sqInformacionit;
al/Services/Page 2. Koordinatori për të
s/kerkeseankesa
Drejtën e
.aspx
Informimit
Ne kete link
gjeni:
1Kerkese
2.Ankese

Të dhëna për
vendndodhjen e
zyrave të autoritetit
publik,
orarin e punës,
emrin dhe kontaktet
e koordinatorit për të
drejtën e informimit.

Neni7/1/ç Dokument me informacion të detajuar me
të dhëna për vendndodhjen e zyrave të
Bashkisë Elbasan, orarin e punës, emrin
dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën
e informimit

Menjëherë pas
miratimit të programit
të transparencës së
bashkisë Elbasan

Adresa:Bashkia
Koordinatori për të
Elbasan, Rr.
Drejtën e Informimit
“Qemal Stafa”,
Tel.+355 54
400152, E-mail
bashkiaelbasan@
elbasani.gov.al
Koordinatori për
të drejtën e
informimit:
Aida Talelli
email:
aida.urupi@elba
sani.gov.al
nr tel : 054 400
171
Orari:
E hënë- E
premte
08:00 – 16:00

Përshkrim
i procedurave të
zgjedhjes,
kompetencave të
funksionarëve të lartë
dhe procedura e
ndjekjes për marrjen e
vendimeve.

Neni
7/1/d

1.Përshkrimi i procedurave të zgjedhjes,
kompetencave të funksionarëve të lartë
dhe procedura e ndjekjes për marrjen e
vendimeve sipas përcaktimeve të ligjit
139/2015, “Për Vetëqeverisjen vendore”
2.Niveli i pagave per funksionare dhe
nenpunesit civil ne Bashkine Elbasan

1. Menjëherë pas
miratimit të
programit të
transparencës së
bashkisë Elbasan;
2. Pas njoftimeve të
herëpas’hershme

http://elbasani.go 1.Drejtoria e
v.al/sqAdministratës dhe
al/Bashkia/Pages/l
Burimeve Njerëzore;
egjislacini.aspx
2.Kordinatori për të

http://elbasani.
gov.al/sqal/Bashkia/Pag
es/Buxheti.asp
x

Drejtën e Informimit

Mekanizmat
monitorues;
raporte auditi;
dokumentet me
tregues performance

Neni7/1/
dh

Mekanizmat monitories, raporte auditi,
dokumente me tregues performance.

Menjëherë pas
përfundimit zyrtar të
kontrollit të autoritetit
auditues.

1.www.klsh.org.
al;
2.www.elbasani.
gov.al;

1.Drejtoria e Auditit të
Brendshëm;
2.Drejtoria e Financës;
3. Drejtoria e Buxhetit;
4.Kordinatori për të
Drejtën e Informimit

Buxheti

Neni
7/1/e

VKB “Per miratimin e Buxhetit te
Bashkise Elbasan”

Sipas proçedurave të
miratimit në Këshill
Bashkiak

Buxheti 2017,
Paketa Fiskale
2018, Plani
Buxhetor
Afatmesem
http://elbasani.go
v.al/sqal/Bashkia/Pages/
Buxheti.aspx

1. Kordinatori për të
Drejtën e Informimit
2. Dejtoria e Buxhetit
3. Drejtoria e Financës

Informacion për
procedurat e
prokurimit.

Neni
7/1/ë

Menjehere
miratimit te
procedurave nga
titullari i entit
prokurues – Bashkia
Elbasan;

www.app.gov.al

1. Kordinatori për të
Drejtën e
Informimit
2. Drejtoria e
prokurimeve
publike;

Shërbimet e bashkisë
për publikun.

Neni
7/1/f

Informacion per procedurat e
prokurimitapo procedurat konkurruese te
koncensionit/partneritetit publik/privat,
Ligji nr.9643, date 20.12.2006 “Per
prokurimin Publik” i ndryshuar;
Ligji nr.125/2013 “Per koncensionet dhe
partneritetin publik privat” i ndryshuar;
Regjistri i parashikimit te prokurimeve
publike;
Regjistri i realizimit te prokurimeve
publike;
Informacion për shërbimet që bashkia i
jep publikut, përfshirë standartet për
cilësinë e shërbimit.

Menjëherë

http://elbasani.go 1.Kordinatori për të
v.al/sqDrejtën e Informimit
al/Services/Pages/ 2.Drejtoritë sipas
lista.aspx
shërbimeve që

ofrojnë

Paraqitja e mendimeve Neni
në hartimin e p/akteve, 7/1/gj
etj.

Dokument shpjegues për mënyrën e
paraqitjes së mendimeve në hartimin e
p/akteve, etj.

Menjehere

http://elbasani.go 1.Kordinatori për të
v.al/sqDrejtën e Informimit;
al/Services/Page 2.Kordinatori për
s/pjsemarrjaqytet
Njoftimin dhe
.aspx
Konsultimin Publik;

Mbajtja e
dokumentacionit nga
Bashkia Elbasan

Neni
7/1/h

Dokument shpjegues përmbledhës për
Menjehere
mënyrën dhe llojin e dokumentacionit që
administron Bashkia Elbasan dhe mënyrën
e shfrytëzimit të këtij dokumentacioni nga
publiku.

http://elbasani.go 1. Kordinatori për të
v.al/sqDrejtën e Informimit
al/Bashkia/Pages 2. Drejtoria e
/legjislacini.aspx
Përgjithshme e
Shërbimeve
Operacionale;
3. Drejtoria e
Përgjithshme e
Shërbimeve
Organizative;

Regjistri i kërkesave
dhe përgjigjeve, sipas
nenit 8
të këtij ligjit
nr.119/2014.

Neni
7/1/i

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve sipas
nenit 8 të ligjit nr. 119/2014 “Për të
drejtën e informimit”,

Menjehere

http://elbasani.go 1.Kordinatori për të
v.al/sqDrejtën e Informimit;
al/Services/Page 2.Drejtoria e
s/programitransp Informacionit
arences.aspx

Informacione dhe
dokumente që
kërkohen shpesh.

Neni
7/1/k

Formularë të ndryshëm aplikimi.

Menjëherë

http://elbasani.go 1.Kordinatori për të
v.al/sqDrejtën e Informimit;
al/Services/Page 2.Drejtoria e
s/lista.aspx
Informacionit

Informacione të tjera
të dobishme

Neni
7/1/l

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak;.
Njoftimet e punësimit me të dhëna sipas
përcaktimeve të bëra nga Ligji
nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”;
Informacione mbi aktivitetet e Bashkisë;

Sipas afateve ligjore te
miratimit dhe
publikimit te tyre.

http://elbasani.go 1.Kordinatori për të
v.al/
Drejtën e Informimit;
2.Drejtoria e
Administratës dhe
Burimeve Njerëzore;
3.Drejtoria e
Informacionit

