
Nr. Data e 
regjistrimit 
të kërkesës 

Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i 
kërkesës 

Tarifa 

01 08.01.2021 Kerkim informacioni ne lidhje em numrin e 
perfituesve te komunitetit rom . 

18.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

02 13.01.2021 Informacion ne lidhje  me lehtesirat fiskale 
krijuar per biznesin e vogel. 

18.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

03 14.01.2021 Numrin e femijeve nen 14vjec ne qarkun e 
Elbasanit . 
Numrin e adoleshenteve nga mosha 14-18 
vjec ne qarkun e Elbasanit . 
Numrin e te rinjve nga mosha 19-29 vjec. 

25.01.2021 Përfunduar Nuk ka 

04 19.01.2021 Kerkim informacioni ne lidhje me numrin e 
ceshtjeve gjygjesore vitin 2020-2021. 

29.01.2021 Përfunduar 
 

05 26.01.2021 Kopje te kontratesqe ka aktualisht bashkia 
Elbasanit me kompanine Victoria Invest 
ofrimin e sherbimit te pastrimit te qytetit  

04.02.2021 Përfunduar Nuk ka 

06 28.01.2021 Kerkim informacioni mbi procesin zgjedhor. 08.02.2021 Përfunduar Nuk ka 

07 05.02.2021 Sa eshte vlera e cila ka shkuar nga buxheti I 
shtetit /bashkise per kancelari te ndryshme 
zyrash , mobilim zyrash dhe makina per 
bashkine  tuaj nga viti 2014deri 2020 ?    

11.02.2021 Përfunduar Nuk ka 

08 11.02.2021 Gjate vitit 2020 sa nderhyrje jane bere ne 
infrastrukturen rrugore per te siguruar 
aksesueshmerine per personat me aftesi te 
kufizuar ? 
A ka nje parashikim Bashkia se ku do te 
nderhy gjate vitit 2021 per te garantuar 
elementet e aksesueshmerise ne 
infrastrukturen rrugore ? a ka nje ze te 
posacem ne buxhetin e bashkise per keto 
nderhyrje ? Nese po cfare vlere ?  

22.02.2021 Përfunduar Nuk ka 

09 15.02.2021 A eshte konsultuar me publikun buxheti 
Vjetor 2020 dhe 2021 i bashkise ? A ka 
njoftime ne faqen zyrtare te internetit ? a 
eshte konsultuar me publikun paketa e 
taksave dhe tarifave vendore  per periudhen 
2020-2021? A eshte  konsultuar me publikun 
tjetersimi pronave ? A jane njoftuar 
paraprakisht ne stendene  bashkise ose faqen 
e internetit orari I mbledhjeve te Keshillit 
bashkiak  ?  A jane njoftuar ne faqen e 
internetit ora e mbledhjeve te komisioneve te 
Keshillit bashkiak ? A shfaqen ne faqen e 
internetit apo stenden e bashkise per 
organizimin e degjesave publike ?  

 

23.02.2021 

 

 

 

  

 

Përfunduar Nuk ka 

10 22.02.2021 Ankese e kerkim informacioni ne lidhje me 
praktiken e Z.Artan Rama . 

26.02.2021 Përfunduar Nuk ka 



11 23.02.2021 Sa eshte buxheti I vendosur ne dispozicion 
per mirembajtjen e varrezave ne bashkine 
tuaj nga viti 2015 deri ne vitin 2021 ?   

02.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

12 17.03.2021 Ankese per mosdhenien e informacionit te Z 
Dorian Matliaj . 

22.03.2021 Përfunduar Nuk ka 

13 20.03.2021 Cilat jane zonat e klasifikuara  hotspote me 
mbetje te rrezikshme ne Elbasan ?  
Cila eshte kompania e kontraktuar per 
trajtimin e mbetjeve te rrezikshme ne 
bashkine Elbasan ?  
Cila eshte kontrata qe ka kjo kompani me 
Bashkine Elbasan ? 
A keni ju nje kontrate per trajtimin e 
mbetjeve te rrezikshme me kompanine 
INTEGRADTED ENERGY BV ? 
Cila eshte kontrata qe keni me kete kompani 
? 
Cili eshte plani per trajtimin e mbetjeve te 
rrezikshme ne territorin e Bashkise Elasan ? 
Cilat jane kompanite qe jane kontraktuar per 
trajtimin e mbetjeve te rrezikshme ne 
periudhen 2010-2020 ? 

 
26.03.2021 

Përfunduar Nuk ka 

14 29.03.2021 A ben pjese ne prone publike muzeu I 
Kostandin Kristoforidhit ? 
Nese po ne cfare statusi eshte ? Ka kaluar 
bashkise eshte e ministries se cultures apo 
Private ? Cili eshte administruesi I objektit 
muze ?  

08.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

15 08.04.2021 A Jane percaktuar vendet ne territorin e 
bashkise tuaj per afishimin e materialeve 
propogandistike nga subjektet zgjedhore ?  
Ju lutem na dergoni nje liste te tyre ? 
A jeni vene ne dijeni nga subjektet zgjedhore 
per hapjen e zyrave zgjedhore  dhe adresat e 
sakta  ? 

16.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

16 14.04.2021  Pelqimin paraprak te Kryetarit te bashkise 
lidhur  me propozimin e ardhur per menyren 
e menaxhimit te zones se mbrojtur Stravaj-
sopot ? 
Cdo document apo qendrim qe ka mbajtur 
bashkia Elbaan lidhur me kete process. 

21.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

17 15.04.2021 Kekese pe kopje te vendimit te keshillit 
bashkiak  lidhur me paketen e bonusit te 
qerase . 

 23.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

18 15.04.2021 Kerkese per venien ne dispozicion te 
konsultimeve publike me qytetaret referuar 
projekteve qe keni pasur jate vitit 2020-2021 

23.04.2021 Përfunduar Nuk ka 

19 16.04.2021 Kerkim informacioni ne lidhje me 
institucionet e vartesise . 

05.05.2021 Përfunduar Nuk ka 
  

20 20.05.2021 Kerkese informacion  mbi Vendimin Nr.10, 
dt.28.12.2020, të Këshillit  Kombëtar të  

02.06.2021 Përfunduar Nuk ka  



Territorit, ku janë miratuar kufinj te rinj te 
zonave të mbrojtura dhe është bërë zonimi i 
brendshëm i tyre ?   

 

21 20.05.2021 Kerkese  informacioni mbi materialet 
promovuese  te zonave turistike ?   

01.06.2021 Përfunduar Nuk ka 

22 23.05.2021 Sa perqind mbulohet territori i bashkise me 
sherbim pastrimi(zonat rurale dhe zonat 
periferike) 

Sa kosha te rinj jane blere ne territorin urban 
te bashkise Elbasan ne 5 vitet e 
fundit(dokument prokurimi)(nese e ka detyre 
firma te zevendesoje kosha, sa ka 
zevendesuar ajo ne 5 vitet e fundit) 

A konsiderohet i suksesshem sherbimi 
shteteror i bashkise ne njesite administrative 
per pastrimin apo keni qellim privatizimin? 

Cfare plani keni per shtrirjen e pastrimit edhe 
ne territorin e pambuluar te bashkise 
Elbasan? 

A do te kete shtim te diteve te pastrimit ne 
zonat rurale gjate stines se veres? 

Sa jane te mbuluara me pastrim zonat 
turistike? 
 

29.06.2021 Përfunduar Nuk ka 

23 15.06.2021 Sa është numri i lejeve të ndërtimit, dhe 
sipërfaqja e banimit, për secilën leje ndërtimi 
që Bashkia e Elbasanit ka dhënë që nga 3 
nëntori i vitit 2018 ? 
  
Sa  eshte siperfaqja qe ka perfituar Bashkia e 
Elbasanit per fondin public te banesave 
Sociale ?   

 
30.06.2021 

Përfunduar Nuk ka 

24 23.06.2021  Kerkese informacion nese jane  instaluar 
paisje për matjen e cilësisë së ajrit nga viti 
2017 deri në vitin 2021?  

2)Kur janë instaluar specifikisht dhe me cilat 
fonde janë siguruar? 

3)Kush e kryen monitorim të të dhënave që 
merren nga paisjet? 

 4)Nëse po do të doja një kopje të të 
dhënave . Cilat janë zonat me nivelin më të 
lartë të ndotjes? 

01.07.2021 Përfunduar Nuk ka 



5)Çfarë masash ka marrë institucioni juaj 
pasi është njohur me të dhënat? 

 
 

 

 

 


