
Data e dorëzimit të matrices: 

Emri i bashkisë: Bashkia Prrenjas 

Emri i nëpunësit vendor për IE: Gordana Karaj

Kontakt: email:gordanabillo@yahoo.com,Cel:069 392 0983

Tregues të zbatimit të veprimtarive Treguesi  (njesia matese) Shpjegime per treguesin e 

raportuar/Përmbledhja e veprimtarive 

të zbatuara

1

Ka ngritur Bashkia zyra me një Ndalesë (OSSH)?
0

Ka mungese hapesire dhe fondesh

Numri i Njesive Administrative të Bashkisë që kanë funksionale Zyrë me Një Ndalesë (OSSH) në raport 

me numrin total të NJA të Bashkisë
0

Ka mungese hapesire dhe fondesh

Numri i shërbimeve të ofruara nga zyrat me një Ndalesë (nëse Bashkia ka OSSH) 0 Ka mungese hapesire dhe fondesh

Përgatitja nga bashkia e buxhetit vendor për qytetarët       1 Realizojme takime me gjithe drejtoret dhe 

pergjegjesit te zyrave perkatese ku diskutohet 

per problemet me emergjente  dhe projektet te 

cilat duhet zbatohen . .Drejtoria e finances 

meret me perpilimin e buxhetit .

Buxheti vjetor vendor i bashkive i publikuar në faqen e internetit të bashkisë dhe në https://drive.google.com/file/d/1tQnwnRj9RjXi Publikimi i  perviteshemi buxhetit  ne   

Objektivi Strategjik 

Pjesa 1: Kriteri politik

Qeverisja

1.2
Ngritja e zyrave me një ndalesë për 

shërbime publike

Matrica e Vleresimit te Performances ne Kuader te Procesit te Integrimit Europian - Raportimi për vitin 2018 

Buxheti vjetor vendor i bashkive i publikuar në faqen e internetit të bashkisë dhe në 

www.financatvendore.al

https://drive.google.com/file/d/1tQnwnRj9RjXi

4c6AO5BAAubSZUb4nj2p/view

Publikimi i  perviteshemi buxhetit  ne   

www.financatvendore.al                       

Numri i dëgjesave publike me qytetarët te organizuar nga bashkia gjatë periudhës së përgatitjes së 

buxhetit (për vitin e raportimit)

9 Degjesa publike me qytetaret per problemet 

qe ata i shqetesojne dhe qe ndikojne ne jeten e 

tyre te perditeshme  

Numri total i qytetarëve pjesëmarrës në dëgjesat publike mbi diskutimin e buxhetit 635 Numri i banoreve te cilet kane marr pjese ne 

degjesat .
Numri i dëgjesave publike të organizuara nga bashkia mbi realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të 

planifikuara (mbi ekzekutimin e buxhetit)

9 Organizimi i degjesave rreth buxhetit eshte 

bazuar mbi kerkesat e banoreve  dhe 

shpernarja e fondeve per zgjidhjen e 

problemeve 
Numri i kategorive të grupeve vulnerabël të përfaqësuara nga OSHC-të në dëgjesat publike mbi 

buxhetin dhe monitorimin e tij (gratë / gratë kryefamiljare / të rinjtë / grupet etnike / PAK, etj.)

0 Ne degjesat publike nuk eshte paraqitur asnje 

nga OSHC pasi ne Bashkine Prrenjas nuk ka 

asnje OSHC 

2
Numri gjithsej i nëpunësve vendore (administrata vendore) 290/298 Numri total i punonjesve  te miratuar ne 

strukturen e bashkise 298 .Aktualisht te 

punesuar jane 290 punonjes .

Numri i trajnimeve mbi legjislacionin për nëpunësin civil në të cilat bashkia ka marrë pjesë (për vitin e 

raportimit)

1 HRM workshop, Menaxhimi i BNJ në Njësitë 

e Qeverisjes VendoreGjatë vitit të raportimit i 

është dhënë një rendësi e vecantë 

pershkrimeve të punës si dhe standartizimit të 

organikës së bashkisë.
Numri i nëpunësve vendorë të trajnuar mbi legjislacionin e NC që kanë marrë pjesë nga 

Bashkia në vitin e raportimit
1

Per vitin 2018 eshte trajnuar mbi 

legjislacionin e NC 

Administrata publike

1.3 Rritja e transparencës së financave vendore

1.4



Numri i programeve të trajnimeve profesionale nga ASPA në të cilat bashkia ka marrë pjesë

3

1.Trajnimin Integrimi Europian në Nivel 

Vendor                                     

2.Trajnimin mbi Procedurat Standarte të 

Veprimit (PSV)                          

3.Trajnim "Mirëqënia dhe 

Antikorrupsioni"

Numri i nëpunësve vendorë (gjithsej) që kanë marrë pjesë në trajnimet nga ASPA 6 1 nëpunës për trajnimin Integrimi 

Europian në Nivel Vendor; 3 nëpunës për 

Trajnimin mbi Procedurat Standarte të 

Veprimit (PSV); Trajnim "Mirëqënia dhe 

Antikorrupsioni"

Numri i nëpunësve vendorë (gjithsej) që kanë marrë pjesë në trajnimet nga ofrues te tjere ( vec 

ASPA)

7 1.Pjesëmarrje në Shkollën Europiane, 

Certifikate pjesëmarrje "Support ti 

Albanian LGU on Preparation of the EU 

and other International Projects";  

2.Sistemi Elektronik i Menaxhimit të 

Protokollit dhe Arkivave;                 

3.Fillimi i projektit -Stetistika të forta 

lokale shqipëtare"SALSTAT"; Menaxhimi 

i aseteve publike ne nivel vendor/bashkitë; 

HRM ëorkshop; Program rajonal për 

demokracinë lokale në Ballkanin 

2.1
Forcimi i kapaciteteve të administratës 

së qeverisë vendore

demokracinë lokale në Ballkanin 

Perëndimor Re- Load;  Trajnimi-

Akademia e Integrimit Europian dhe 

Negociatave

Numri i nëpunësve vendorë të trajnuar mbi Sistemin Informativ të Menaxhimit të Burimeve 

Njerëzore (HRMIS) 
0

Nuk ka patur nenpunes vendore te trajnuar 

mbi Sistemin Informativ te Menaxhimit te 

Burimeve Njerezore per vitin 2018

Numri i nëpunësve vendorë të trajnuar mbi Kodin e Ri të Procedurave Administrative (në vitin 

e raportimit) 0

Nuk ka patur nenpunes vendore te trajnuar 

mbi  mbi Kodin e Ri të Procedurave 

Administrative

Raporti (në %) i buxhetit vendor për trajnime për nëpunësit vendore kundrejt totalit të buxhetit 

në vitin e raportimit 0

Nuk eshte vendosur asnje fond  ne 

buxhetin e  vitit 2018 per trajnimin e 

nenpunesve vendor 

Lista e dokumenteve strategjike të përfshira në programin e buxhetit afatmesëm vendor (PBA)

5

1.Shpenzimet  plan/fakt per 2018 ,2. 

Parashikimi i shperndarjes se burimeve 

finaciare per Nj.Q.v, 3.Planifikimi i 

tavaneve  te shpenzimeve ne Nj.Q.V 

4.Lista e prioriteteve te  projekteve              

Format e përfshirjes së qytetarëve, shoqërisë civile dhe grupeve të tjera të interesit në 

planifikimin e PBA, si dhe mbi cështje të tjera të zhvillimit vendor (info ne website, dëgjesa 

publike, etj)

https://drive.google.com/drive/folders/1uf9r

tmlxjNEW6BqYcqmEsBq4uqWL2-oY
website 

Numri i rekomandimeve të qytetarëve, OSHC dhe grupeve të interesit të refektuara në 

dokumentin e PBA/buxhetin kundrejt numrit të përgjithshëm të rekomandimeve 108

Rekomandimet e qytetareve jane 

reflektuar ne listen e prioriteteve per 

projekte

2.3

Rritja e transparences ne qeverisjen 

vendore
2.2

Komisioneri per Informimin dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale (IDP) 



Numri i përgjigjeve të dhëna për kërkesat e qytetarëve ndaj numrit të përgjithshëm të dorëzuar 

pranë bashkisë                                                                                                                              

340/1656 Pjesa me e madhe e kerkesave e cila ka 

qene per banesat sociale jane sqaruar  

verbalisht 

Numri i akteve të vendimmarrësve vendor të publikuar në regjistrin elektronik së bashkisë, mbi 

numrin total të akteve të miratuar nga bashkia gjatë vitit të raportimit

80/113 Aktualisht nga IT jane hedhur  e 

rregjistrin elektronik  80 vendime (deri ne 

muajin Gusht)

Numri i raporteve mbi konstatimet/ rekomandimet nga Komisioneri për Mbrojtjen kundër 

Diskriminimit të cilat bashkia i ka refuzuar kundrejt numrit të përgjithshëm të raporteve të 

dorëzuara në bashki nga KMDDHP

0 Nuk ka asnje refuzim nga ana e bashkise

3

Numri i raporteve dhe rekomandimeve nga  Avokati i Popullit të paraqitura pranë Bashkisë 

Gjatë vitit të fundit.

0
Avokati  i popullit ka bere 12 takime por 

nuk ka lene asnje rekomandim ose raport 

Numri i raporteve dhe rekomandimeve nga Avokati i Popullit të cilat Bashkia i ka pranuar dhe 

ka planifikuar masa për adresimin e tyre.

0 Avokati  i popullit  nuk ka lene asnje 

rekomandim ose raport

Numri i raporteve dhe rekomandimeve nga Avokati i Popullit të cilat janë në proces shqyrtimi 

nga Bashkia sipas afatit kohor të përcaktuar me ligj.

0 Avokati  i popullit  nuk ka lene asnje 

rekomandim ose raport

4

Numri i përgjithshëm i rekomandimeve/kërkesave të dhëna nga OSHC gjatë procesit të 

vendimmarrjes vendore dhe cështje të tjera mbi mirë qeverisjen vendore

0 Nuk ka rekomandime  të dhëna nga 

OSHC gjatë procesit të vendimmarrjes 

vendore dhe cështje të tjera mbi mirë 

qeverisjen vendore

3.1

Shoqëria civile

Avokati i Popullit

2.3
Përmirësimi i llogaridhënies së 

administratës vendore

Përmirësimi i shqyrtimit nga bashkia i 

raporteve të konstatimeve dhe 

rekomandimeve të Avokatit të Popullit 

qeverisjen vendore

Numri i përgjithshëm i rekomandimeve nga OSHC të marra në shqyrtim  nga Bashkia gjatë 

procesit të vendimmarrjes vendore          

0 Nuk ka rekomandime  të dhëna nga 

OSHC gjatë procesit të vendimmarrjes 

vendore dhe cështje të tjera mbi mirë 

qeverisjen vendore

Numri i përgjithshëm i rekomandimeve nga OSHC të pranuara  nga bashkia gjatë procesit të 

vendimmarrjes vendore          
0

Nuk ka rekomandime  të dhëna nga 

OSHC gjatë procesit të vendimmarrjes 

vendore dhe cështje të tjera mbi mirë 

qeverisjen vendore

Numri i granteve të dhënga nga Bashkia për projekte të përbashkëta në partneritet me OSHC 3 Bashkia Prrenjas aktualisht nepermjet 

projektit ReLOaD  ka financuar tre 

projekte 

Vlera (në total ne leke) i granteve të dhëna nga Bashkia për projekte në partneritet me OSHC 892,416 Bashkia Prrenjas aktualisht nepermjet 

projektit ReLOaD  ka financuar ne vleren 

e 20% per tre projekte 

5

Numri i rasteve (ankimeve) për shkelje të procedurave administrative dhe korrupsioni 

(përfshire prokurimin publik)

0  Nuk ka raste (ankimeve) për shkelje të 

procedurave administrative dhe 

korrupsioni (përfshire prokurimin publik)

Numri i nëpunësve të administratës vendore që kanë/nuk kanë deklaruar pasurinë, sipas 

mënyrës së kërkuar me ligj      1

Kryetari i Bashkise ka te drejten per 

deklarimin e pasurise sipas percaktimeve 

ne ligj

4 Bashkepunimi me shoqerine civile

Lufta kundër korrupsionit 

Përmirësimi i eficiensës dhe 

efektivitetit të hetimeve penale kundër 5.1



Numri i deklarimeve të konflikteve të interesit nga nëpunësit vendorë dhe Këshilli Bashkiak 

gjatë marrjes së vendimeve.
0

Nuk ka deklarime të konflikteve të 

interesit nga nëpunësit vendorë dhe 

Këshilli Bashkiak gjatë marrjes së 

vendimeve

Ngritja e një rrjeti të koordinatorëve vendorë anti-korrupsion në bashki /pika kontakti

0

Nuk ka rrjeti të koordinatorëve vendorë 

anti-korrupsion në bashki /pika kontakti

Numri i trajnimeve nga KKK mbi luftën kundër korrupsionit në të cilën bashkia ka marrë pjesë 1 Bashkia ka marr pjese ne nje trajnim 

"Mirëqënia dhe Antikorrupsioni"

Shkalla e përditësimit të regjistrit elektronik të bashkisë te kërkesave dhe ankesave sipas afateve 

të përcaktuar ne legjislacion.

Njehere ne 3  muaj 
Perditesimi eshte realizuar ne muajt Janar -

Mars 2018

Ngritja e një mekanizmi i M&V të ofrimit të shërbimeve publike dhe ndihmës ekonomike në 

bashki

0 Nuk eshte ngritur asnje  mekanizem i 

M&V të ofrimit të shërbimeve publike 

dhe ndihmës ekonomike në bashki

Plan integriteti per Bashkine me qëllim ndalimin e korrupsionit në shërbimet e ofrurara prej 

tyre (Bashkite do te asistohen nga koordinatori kombëtar dhe MB) sipas udhëzimit te Ministrisë 

Së Drejtësisë

0 Nuk ka plan integriteti per Bashkine me 

qëllim ndalimin e korrupsionit në 

shërbimet e ofrurara prej tyre.

Planifikimi në buxhet i fondit për të zbatuar politikën lokale antikorrupsion 0
Nuk eshte planifikuar ne buxhet fond për 

të zbatuar politikën lokale antikorrupsion

5.2

5.3

Forcimi i kapaciteteve të administratës 

së qeverisë vendore në luftën kundër 

korrupsionit

efektivitetit të hetimeve penale kundër 

korrupsionit

Adoptimi i politikave kunder 

korrupsionit në nivelin e QV

5.1

6

Numri i trajnimeve nga autoritetet qendrore / OSHC-të mbi standardet kombëtare dhe 

ndërkombëtare të të drejtave të njeriut 

0 Nuk jemi njoftuar per trajnime nga 

autoritetet qendrore / OSHC-të mbi 

standardet kombëtare dhe ndërkombëtare 

të të drejtave të njeriut

Numri i nëpunësve të administratës vendore të trajnuar mbi standardet kombëtare dhe 

ndërkombëtare të të drejtave të njeriut

0
Nuk ka  nëpunës të administratës vendore 

të trajnuar mbi standardet kombëtare dhe 

ndërkombëtare të të drejtave të njeriut

Numri i OSHC të licensuara që trajtojnë rastet e shkeljes së të drejtave të njeriut në 

bashkëpunim me Bashkinë

1
Forumi i Gruas Elbasan qe eshte e 

licencuar qe merret me dhunen ndaj grave 

kemi mungesë kapacitetitesh dhe fondesh

Numri i rasteve të shkeljes së të drejtave të njeriut të referuara 25
Ketu perfshihen dhune ne familje 

Numri i rasteve të shkeljes së të drejtave të njeriut të trajtuar  nga grupet 

ndërinstitucionale/Bashkia

10  10  raste të shkeljes së të drejtave të 

njeriut të trajtuar nga grupet 

ndërinstitucionale

Pjesa II: Kriteri Ekonomik

1

Përgatitja e një dokumenti strategjik zhvillimi të Bashkise i miratuar në Këshillin Bashkiak 

(KB) dhe planifikuar në PBA
0

Per vitin 2018 nuk kemi pregatitur asnje  

dokumenti strategjik zhvillimi të Bashkise 

i miratuar në Këshillin Bashkiak (KB) dhe 

planifikuar në PBA

Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve 

6.1

Forcimi i kapacitetit të pushtetit vendor 

për të zbatuar standardet kombëtare 

dhe ndërkombëtare të të drejtave të 

njeriut

Ekzistenca e nje ekonomie tregu funksionale



Lista e aktiviteteve stimuluese për nxitjen e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla të organizuara 

nga Bashkia gjatë vitit të raportimit 0

Per vitin 2018 nuk kemi zhvilluar asnje 

aktivitet per  nxitjen e zhvillimit të 

ndërmarrjeve të vogla 

Shërbimet që mbështesin zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të organizuara nga 

Bashkia gjatë vitit të raportimit 0

Per vitin 2018 nuk kemi asnje shërbim qe 

te  që mbështesin zhvillimin e 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

Numri I rekomandimeve të dhëna nga Bashkia në mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të 

mesme (përfshirë ndërmarrjet e reja) 0

Nuk jane dhene rekomandime nga 

Bashkia në mbështetje të ndërmarrjeve të 

vogla dhe të mesme

Numri i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të cilat kanë filluar aktivitetin në territorin e 

Bashkisë Gjatë Vitit të raportimit (te reja)

7

Gjate vitit 2018  kane filluar aktivitetin në 

territorin e Bashkisë   7 ndermarrje  te 

cilat jane kryesish bar-kafe ,Internet kafe 

,trajtim me pakice te produkteve 

bujqesore ,kembim valutor 

11

Ngritja e Zyrës së Informacionit Bujqësor dhe Zyrës Këshilluese në Bashki 0 Aktualisht nuk kemi zyrës së Informacionit 

Bujqësor dhe Zyrës Këshilluese

Fondi lokal për zhvillimin rural / bujqësor në raport me buxhetin e Bashkisë në vitin e 

raportimit ( në %).

0.033 Fondi lokal për zhvillimin rural 

/rikonstruksion kanaleve ujitese eshte  5 

500 000

1.1 Përmirësimi i mjedisit për biznesin

Pjesa 3: Aftësia për të marrë përsipër Detyrimet e Anëtarësimit

Bujqësia dhe zhvillimi rural

500 000

Numri i trajnimeve të stafit të Zyrës së Informacionit Bujqësor dhe Zyrës Këshilluese për 

prioritetet kombëtare në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimin rural në përputhje me procesin e 

integrimit në BE (mbi konkurrueshmërinë e sektorit të bujqësisë dhe përmirësimin e teknikave 

të prodhimit, IPARD dhe peshkimin) 

0 Nuk eshte trajnuar stafi i drejtorise se 

bujqesise për prioritetet kombëtare në 

sektorin e bujqësisë dhe zhvillimin rural 

në përputhje me procesin e integrimit në 

BE

Sistemi ujites i përmirësuar/mirëmbajtur kundrjet totalit të rrjetit ujitës të Bashkisë në vitin e 

raportimit (në %)

20 Sistemi ujites i përmirësuar 20% mungese 

fondesh

Sistemi I kullimit i përmirësuar/mirëmbajtur kundrjet totalit të rrjetit kullues në vitin e 

raportimit (në %) 

40 Sistemi I kullimit i përmirësuar 

40%mungese fondesh

11.3 Zbatimi i qasjes LEADER

Ngritja e grupeve vendore "LAG" (Local Action Group, me pjesëmarrje të Bashkisë, fermerëve 

dhe OSHC)

0
Nuk ka  grupeve vendore "LAG" (Local 

Action Group, me pjesëmarrje të 

Bashkisë, fermerëve dhe OSHC)

11.4 Regjistrimi i AMTP
Numri (kumulativ) i titujve  të pronësisë (AMTP) të rregjistruar në raport me numrin total të 

titujve të pronësisë (në %)

100
Te gjitha jane rregjistruar 

12

Numri i inspektorëve veterinarë në Bashki (indikatori - relevant vetem per v.2018, per shkak të 

amendimit të ligjit No.10465 për Shërbimet Veterinare)

1 Aktualisht ne Bashki numri i inspektoreve 

Veterinar eshte vetem 1

11.2

Përmirësimi i produktivitetit dhe 

konkurrencës në sektorin e bujqësisë: 

përmirësimi i infrastrukturës rurale, 

zhvillimi i balancuar territorial dhe 

ekonomik i zonave rurale

Politikat e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe fitosanitare

11.1

Forcimi i kapaciteteve të administratës 

së qeverisë vendore në sistemin e 

informacionit dhe këshillimit bujqësor 

e rural



Numri i veterinerëve ne tregjet e kafshëve të gjalla në raport me numrin total të tregjeve të 

bashkisë (në %)

1 Bashkia Prrenjas ka vetem nje treg te 

tregjeve te gjalla ne Njesine 

Administrative Qukes 

Numri i rasteve të shkeljeve në lidhje me sigurinë ushqimore dhe veterinare të raportuara nga 

bashkia tek autoritet qëndrore

0 Per  vitin 2018 nuk kemi  raste të 

shkeljeve në lidhje me sigurinë ushqimore 

dhe veterinare të raportuara nga bashkia 

tek autoritet qëndrore

Raporti I numrit të tregjeve të kafshëve të gjalla të licensura kundrejt numrit total të tregjeve të 

kafshëve të gjalla (në %)

0 Nuk kemi treg te kafsheve te gjalla te 

licencuar 

Raporti i numrit të tregjeve publike të shitjes me pakice konform standarteve të higjienës 

kundrejt numrit total të tregjeve në territorin e bashkisë Në vitin e raportimit (në %)

3  Bashkia ka tregjeve publike të shitjes me 

pakice te cilat jane ne dite te caktuara ne 

njesite administrative 

14

% e rrjetit rrugor ekzistues urban  në territorin e bashkisë në përputhje me standardet ligjore të 

ndërtimit

85% Ne qytetin e Prrenjasit e cila eshte zone 

urbane 85%e rrjetit rrugor ekzistues eshte 

në përputhje me standardet ligjore të 

ndërtimit

% e rrjetit rrugor ekzistues rural  në territorin e bashkisë në përputhje me standardet ligjore të 

ndërtimit

10%  10%rrjetit rrugor ekzistues rural  eshte në 

përputhje me standardet ligjore të 

ndërtimit

% e rrjetit rrugor ekzistues të territorit të bashkisë i cili është brenda standardeve ligjore të 

sinjalistikës ( vetëm pjesa e rrjetit rrugor që administrohet nga bashkia) 
4% (vetëm qyteti)

Mirëmbajtja I rrjetit rrugor brenda standarteve 

ligjore të sinjalistikës

Numri I fshatrave të lidhura me qendrën e Bashkisë kundrejt numrit total të fshatrave të 100% Të gjtiha fshatrat (26) lidhen  me  qendrën e 

Politika e transportit

Përmirësimi i kushteve sanitaro-

veterinare me qëllim mbrojtjen e 

shëndetit të konsumatorëve

12.1

Numri I fshatrave të lidhura me qendrën e Bashkisë kundrejt numrit total të fshatrave të 

Bashkisë nëpërmjet rrjetit rrugor ekzistues (në %) 

100% Të gjtiha fshatrat (26) lidhen  me  qendrën e 

bashkisë 

Numri I fshatrave të NJA të lidhura midis tyre nëpërmjet rrjetit rrugor ekzistues në raport me 

numrin total të fshatrave (në %)

100%
Të gjtiha fshatrat lidhen  me  njëri tjetrin 

Fondi i buxhetit vendor për mirëmbajtjen e rrugëve (në % të Buxhetit të Bashkisë) në vitin e 

raportimit

0.11%
Fondi i buxhetit vendor për mirëmbajtjen 

e rrugëve ze 0.11% te buxhetit

Fondi i buxhetit vendor për ndërtimin/rehabilitimin e rrugëve në raport me buxhetin Bashkisë 

në vitin e raportimit (në %)

0.001 Fondi i vogel i percaktuar nga bashkia per 

hapje rruge, e ka te pamundur bashkia te 

ndertoje rruge 

Fond për sigurinë rrugore në raport me fondin vendor për sektorin e transportit (në %) 0 Nuk eshte vendosur asnje fond per  

sigurinë rrugore 

14.2 Përmirësimi i transportit publik
Plan i transportit publik të bashkisë i publikuar në stacione të autobuzëve 0

Bashkia Prrenjas nuk ka transport publik

Fondi i Bashkisë për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit publik në raport me fondin total për 

sektorin e transportit në vitin e raportimit (në %)

0
Bashkia Prrenjas nuk ka transport publik

14.3
Promovimi i ecjes në këmbë dhe me 

biçikleta

Km rrugë për biçikleta në zonat urbane të Bashkisë ne raport me km rrugë totale në zonat 

urbane (ne %) - treguesi të jete kumulativ për të matur progresin nga viti në vit

2 km 2 Km rrugë për biçikleta gjenden  në 

qytetin e  Prrenjasit 

% e rrjetit rrugor të brendshëm të zonave urbane të bashkisë i pajisur me trotuarë
80%

Ne qytetin e Prrenjasit 80% e rrugeve 

urbane jane me trotuare.

Fushata promovimi të ecjes në këmbë dhe me biçikleta të ndërmarra nga Bashkia 0 Bashkia Prrenjas nuk ka organizuar 

Fushata promovimi të ecjes në këmbë dhe 

me biçikleta 
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14.1
Rritja e sigurisë rrugore në nivel 

vendor

Energjia



Caktimi (rekrutimi) i menaxherit të eficencës së energjisë në Bashki 0 Nuk eshte caktuar menaxheri të eficencës 

së energjisë pasi nuk kemi Burime 

Njerezore 

Trajnimi dhe certifikimi i menaxherit të energjisë nga strukturat përkatëse 0 Nuk eshte caktuar menaxheri të eficencës 

së energjisë pasi nuk kemi Burime 

Njerezore 

Hartimi i Planit vendor të Veprimit (PV) në perputhje me Planin Kombëtar të Veprimit (2018-

2020) për eficiencën e energjisë - PV përfshin masat përkatëse për zbatimin e metodave e 

kerkesave për ndërtesa/shërbime publike/dhe private, ndricim rrugor, etj.

0  Nuk eshte hartuar Planit vendor të 

Veprimit (PV) në perputhje me Planin 

Kombëtar të Veprimit (2018-2020) për 

eficiencën e energjisë kemi mungese te 

burimeve njerezore 

Numri i fushatave të këshillimit të ndërmarra nga Bashkia ose në bashkepunimin me 

institucione qëndrore

0 Bashkia nuk ka realizuar fushatave të 

këshillimit të ndermarra vet  ose në 

bashkepunimin me institucione qëndrore 

pasi Bashkia ka nje buxhet shume te ulet 

Numri i trajnimeve të administratës vendore mbi Planin Kombëtar të Veprimit mbi Efiçencën e 

Energjisë 2018-2020 dhe kërkesat minimale për ndërtesa/shërbimeve publike dhe private

0
Nuk eshte trajnuar nepunes  administratës 

vendore mbi Planin Kombëtar të Veprimit 

mbi Efiçencën e Energjisë 2018-2020

Numri i kontrolleve mbi kërkesave e eficiencës së energjisë në ndërtesa për shërbime publike 

dhe private të ndërmarra nga Bashkia nën përgjegjësine e menaxherit teë Energjisë dhe gjetjet 

përkatëse.

0 Nuk kemi patur kerkesa per kontrollin 

eficiencës së energjisë në ndërtesa për 

shërbime publike dhe private 

15.1
Rritja e eficiencës së përdorimit të 

energjisë

15.2

Rritja e eficiencës së përdorimit të 

energjisë: përmirësimi i zbatimit të 

kërkesave minimale për ndërtesat dhe 

shërbimet publike dhe private

përkatëse. shërbime publike dhe private 
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Politika tatimore të planifikuara/zbatuara të bashkisë që kanë për qëllim nxitjen e formalizimit 

të ekonomisë në territorin e saj, gjatë vitit të raportimit

0 Bashkia nuk ka politika tatimore te 

planifikuar per formalizimin  e ekonomise 

ne territorin e saj 

Numri i inspektimeve në terren të ndërmarrë nga bashkia me qëllim të parandalimit të 

ekonomisë joformale në territorin e saj gjatë vitit të raportimit

30 Keto inspektime jane te fokusuar ne 

qytetin e Prrenjasit dhe ne Njesite 

Administrative

Numri i dëgjesave publike me grupet e biznesit të organizuara nga bashkia me qëllim 

informimin dhe përfshirjen në diskutimin e politikave tatimore të bashkisë në vitin e raportimit

0 Nuk eshte organizuar asnje degjese 

publike me grupet e biznesit nga bashkia 

me qëllim informimin dhe përfshirjen në 

diskutimin e politikave tatimore të 

bashkisë 

Ndërtimi i një baze të dhënash (program) të debitorëve të bashkisë (programi i ngritur/dhe 

efektiv)

0 Nuk ka programe baze te dhenash por ato 

jane te hedhur ne formatin  exel 

Rritja e të ardhurave të realizuara nga taksat dhe tarifat vendore në vitin e raportimit 2017-2018 ka vetem rritje 
Mbledhja e të ardhurave dhe taksave  
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Tatimet

16.1

Përmirësimi i administrimit të sistemit 

të taksave dhe tarifave vendore në 

drejtim të rritjes së bazës së tatueshme

Politikat sociale dhe punësimi



Numri i nëpunësve shtesë të administratës vendore përgjegjës për përfshirjen sociale në bashki, 

sipas kategorive.

1
Për vitin 2018 Shërbimi Social është 

ndarë në sektor më vete, në Sektorin e 

shërbimit socila dhe emergjencave civile. 

Në këtë sektor përfshihen administratorët 

e ndihmës ekonomike, punonjësit e PAK, 

punonjësi I NJMF dhe punonjësi I barazis 

gjinore dhe dhunës në familje, si dhe tre 

punonjësit e emergjencave civile.

Numri i nëpunësve shtesë të administratës vendore përgjegjës për administrimin, monitorimin 

dhe vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike

3 Për vitin 2018 për cdo njësi administrative 

Prrenjas, Rrajcë, Qukës janë shtuar 

administratort e ndihmës 

ekonomike.Përjashtim bën vetëm njësia 

asdministrative Stravaj që ka vetëm një 

punonjës të ndihmës ekonomike dhe 

PAK.

Nëpunës të administratës vendore të trajnuar në lidhje me politikat kombëtare dhe masat e 

planifikuara për mbrojtjen sociale dhe statistikat sociale sipas standarteve të BE

0 Për vitin 2018 asnjë nënpunës nuk është 

trajnuar në lidhje më politikat kombëtedhe 

masat e planifikuar për mbrojtjen sociale 

dhe statistikat sociale sipas standarteve të 

BE

Hartimi i Raportit të Vlerësimit për mbrojtjen sociale në territorin e Bashkisë në vitin e 

raportimit

1 Aktualisht bashkia prrenjas është në 

proces të miratimit të planit social.19.1 Mbrojtja sociale në nivel vendor raportimit proces të miratimit të planit social.

Sektori i Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit i ngritur në bashki 0 Në bashkinë Prrenjas nuk ka një sektor I 

cili merret me vlersimin e nevojave dhe 

referimin e tyre

Fondi vendor i planifikuar për shpenzime të kujdesit social kundrejt buxhetit të Bashkise në 

vitin e raportimit (në %)

0 Shërbimi Social për vitin 2018 nuk ka 

patur asnjë fond në gjendje. Të vetim fond 

që ka patur janë fondi I NE dhe PAK të 

planifikuar nga ministria .

Numri i përfituesve PAK krahasuar me vitin e kaluar 1116 Për vitin 2018 është rritur numri I 

përfituesve të PAK  krahasuar me një vitë 

më parë.

Përqindja (%) e rasteve të strehimit social të ofruar për viktima të trafikimit ndaj numrit gjithsej 

të përfituesve të strehimit social në bashki gjatë vitit të raportimit 

0 Aktualisht  në bashkin prrenjas nuk ka 

asnjë viktim trafikimi.

Kategoritë e grupeve vulnerabël për të cilat është themeluar një qendër ditore për kujdesin 

social në Bashki

0
Në bashkinë prrenjas nuk ka një qëndër 

ditore që të ofroj shërbimet e kujdesit 

social.

Numri i njerëzve nga grupet vulnerabël që përfitojnë shërbime sociale në qendrat e themeluara 

të kujdesit social

0 Nuk asnjë qëndër të ngritur që të ofroj 

shërbim socialë.

19.1 Mbrojtja sociale në nivel vendor



Plan vendor veprimi për përfshirjen sociale I miratuar në KB Në procës Aktualisht bashkia prrenjas është në 

proces të miratimit të planit social.

Përqindja (%) e rasteve të strehimit social sipas kategorive 0
Bashkia nuk ka mundesi financiare per 

ndertimin e ndertesave per strehim social 

Numri i trajnimeve nga MSHPS mbi metodologjitë e matjes së treguesve të mbrojtjes dhe 

përfshirjes sociale

0 Gjate vitit 2018  nuk jemi  njoftuar per 

trajnime nga MSHPS mbi metodologjitë e 

matjes së treguesve të mbrojtjes dhe 

përfshirjes sociale

Bazë të dhënash statistikore për përfshirjen sociale (e ngritur) 0 Nuk kemi të dhënash statistikore për 

përfshirjen sociale

Numri i punëkërkuesve të papunë, që mbulohen nga fondi I bashkisë në kudër të skemës së NE 6614 individë të grupë moshës 16-60 vjecë. Nga të dhënat që disponojm nga zyra e 

punës rezultojnë punëkërkues të papunë 

6614 individë të grupë moshës 16-60 

vjecë, të cilët cilët trajtohem më ndihëm 

ekonomike.

Numri i nxënësve, që ndjekin arsimin profesional, të cilët përfitojnë bursa nëpërmjet bashkisë. 25 Për vitin 2018 janë trajtuar me bursa nga 

bashkia 25 nxënës që ndjekin arsimin 

profesional.

Numri i të papunëve që marrin ndihmë ekonomike të cilët janë mbështetur financiarisht nga 

Bashkia për arsim dhe trajnim profesional që përputhen me nevojat e tregut të punës dhe në 
Nuk kemi të papunëve që marrin ndihmë 

ekonomike të cilët janë mbështetur 

19.2 Përfshirja sociale në nivel vendor

Bashkia për arsim dhe trajnim profesional që përputhen me nevojat e tregut të punës dhe në 

bashkëpunim me Zyrën Rajonale të Punësimit

0

ekonomike të cilët janë mbështetur 

financiarisht nga Bashkia për arsim dhe 

trajnim profesional që përputhen me 

nevojat e tregut të punës dhe në 

bashkëpunim me Zyrën Rajonale të 

Punësimi

Numri i PAK që janë përkrahur nga Bashkia për arsim dhe trajnim profesional që përputhen 

me nevojat e tregut të punës në vitin e raportimit

1

Bashkia Prrenjas ka bërë të mundur 

trajnimin dhe punësimin e një personi I 

cili është me aftësi të kufizuar. Personi 

është punësuar në Sektorin e Shërbimit 

socila si nënpunës të PAK.

Numri i të rinjve që përfundojnë arsimin universitar dhe aftësimin profesional , të cilët janë 

mbështetur financiarisht nga Bashkia për fillimin e një biznesi privat në fushën e tyre 

profesionale
0

 Nuk rezulton asnje rast i te rinjeve të cilët 

janë mbështetur financiarisht nga Bashkia 

për fillimin e një biznesi privat në fushën 

e tyre profesionale

Niveli i ndërgjegjësimit i Bashkisë mbi NEET-të në territorin e saj - jo i informuar / emrat / 

adresat / prejardhja socio-ekonomike bazuar në një bazë të dhënash të plotë / të pjesshme të 

ngritur nga Drejtoria Arsimore Rajonale
0

Nuk kemi asnjë të dhenë nga Drejtoria 

Arsimore Rajonale 

Numri i NEET-it të cilët janë mbështetur financiarisht nga Bashkia për riintegrim në sistemin 

arsimor ose arsim dhe trajnim profesional që përputhen me nevojat e tregut të punës, në 

bashkëpunim me RED dhe REO
0

Nuk kemi asnjë bashkëpunim të 
financuar nga bashkis  për riintegrimin 

arsimor 
Format e bashkëpunimit të Bashkisë me DAR për riintegrimin socio-ekonomik të NEET-it në 

territorin e saj 0

Nuk kemi asnjë format bashkëpunimit 
të Bashkisë me DAR për riintegrimin 
socio-ekonomik të NEET-it

19.3
Mbështetja për programet aktive të 

punës



Iniciativat e Bashkisë për bashkëpunim me DAR mbi përmirësimin / zgjerimin e mundësive 

për arsim dhe aftësim profesional në komunë që plotësojnë nevojat e tregut të punës: numri, 

llojet

0

Nuk ka asnjë bashkëpunim midis 

bashkisë dhe DAR 
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Numri i bashkëpunimeve me bashki të tjera
0

nuk kemi bashkepunime me bashkite e 

tjera

Pjesemarrja ne  iniciativave të perbashketa të ndërmarra për reduktimin e diferencave rajonale

0
 Nuk kemi pjesemarrje ne  iniciativave të 

perbashketa të ndërmarra për reduktimin e 

diferencave rajonale
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Krijimi i Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve në Bashki Po Aktualisht në bashkinë Prrenjas është 

ofrohet shërmini I njësisë për mbrojtjen e 

fëmijëve.

Krijimi i një sistemi për monitorimin e rasteve për shkelje të të drejtave të fëmijës, ndodhur në 

territorin e Bashkisë: për regjistrimin, menaxhimin, adresimin tek autoritetet më të larta
Këtë shërbim e mbulon vetëm një 

punonjës I tcili bënë të mundër 

Gjyqësori dhe të drejtat themelore

Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturorë

22.1

Forcimi i bashkëpunimit në 

zhvillimin rajonal dhe lokal në 

mënyrë që të kontribuojnë në 

zhvillimin ekonomik dhe të 

zvogëlojnë pabarazitë rajonale.

territorin e Bashkisë: për regjistrimin, menaxhimin, adresimin tek autoritetet më të larta punonjës I tcili bënë të mundër 

identifikim e rasteve dhe menaxhimin e 

tyre.

Numri i takimeve të grupit ndërdisiplinor për femijët e përfshirë në abuzime, dhunë, shfrytëzim 

ekonomik ose forma të tjera të shkeljes së të drejtave të fëmijëve

5 Grupi ndërdisiplinor është  mbledhur 

njëherë në 3 muaj. 

Numri i rasteve të identifikuara nga grupi ndërdisiplinor të shkeljeve të të drejtave të fëmijëve 

gjatë Vitit të raportimit

2
Për vitin 2018 janë identifikuar gjuithësej 

2 raste nga anëtarët e grupit ndërdisiplinor  

me të cilët të gjithë antarët e grupit kanë 

punura për zgjidhjen e tyre.

Numri i urdhrave për mbrojtje të lëshuara ndaj numrit të rasteve të identifikuara në vitin e 

raportimit (në %)

1 Nga rastet e identifikuar është lëshura 

vetëm një urdhër mbrojtje për dhunë ndaj 

fëmijes .

Numri i shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve të ofruara nga Bashkia në raport me numrin 

gjithsej të rastve të identifikuara

8 Bashkia Prrenjas nëpërmjet Shërbimit 

social dhe NJMF ju ka ardhur në ndihmë 

rasteve të identifikua  me paketa 

ushqimore, veshmbathje, ndihme 

financiare, dru zjarri për ngrohje, dhurata 

të ndryshme.

% e buxhetit të dedikuar për mbrojtjen e fëmijëve mbi buxhetin e përgjithshëm për shërbimet 

sociale në vitin e raportimit

0 Për vitin 2018 NJMF-ja nuk ka pasur 

buxhet në bashkinë Prrenjas.

Numri i punonjësve social të mbrojtjes së fëmijëve (PMF) në Bashki në vitin e raportimit 1  Për vitin 2018 numri I punonjësve të 

PMF është vetëm një punonjës e cili  

mbulon të katërta njësita administrative të 

bashkisë Prrenjas.

23.1
Forcimi i sistemit për mbrojtjen e të 

drejtave të fëmijëve



Numri i aktiviteteve të organizuara nga Bashkia për promovimin e mbrojtjes së të drejtave të 

fëmijëve (EU-UNICEF Të dhëna për të Drejtat e Fëmijës)

8 Për vitin 2018 janë organizuar disa 

aktivitete për të drejtat e fëmijëve në 

shkolla dhe qytet, antitrafikimin, 

bullizmin, dhunën, ditën e familjes, 1 

qershorin etj.

Numri i nëpunësve civilë të administratës lokale e trajnuar mbi ligjin e mbrojtjes nga 

diskriminimi

0 Nuk ka nepunes te administrates te 

trajnuar mbi ligjin e mbrojtjes nga 

Krijimi i një sistemi të monitorimit të rasteve për diskriminim të ndodhur brenda territorit të 

Bashkisë: për regjistrimin, menaxhimin, adresimin tek autoritetet më të larta

0 Nuk kemi asnjë sistem monitorimi për rastet e 

diskriminimit 

Niveli i bashkëpunimit të Bashkisë me Komisionerin për mbrojtjen nga diskriminimi:(i)  numri 

i aktiviteteve të ndërmarra në bashkëpunim; (ii)  raportimi i rregullt i përbashkët mbi rastet e 

diskriminimit identifikuar (iii)  ndarja e menaxhimit të shërbimeve (iv)ndarjen e marrëveshjes 

për ofrimin e shërbimeve  

0

Nuk kemi rastet per mbrojtjen nga 

diskriminimi 

Fushata ndërgjegjësuese të organizuara nga Bashkia në shkolla apo komuniteti për mbrojtjen 

nga diskriminimi  i  personave të grupit të  LGBTI 

0
Bashkia Prrenjas nuk ka bërë asnjë fushta 

ndërgjegjësuese  në shkollë apo komunitet 

për mbrojtjen nga diskriminimi I 

personave të grupit të LGBTI

Krijimi i një sistemi për monitorimin e rasteve për shkelje të së drejtës së pakicave te ndodhura 

në territorin e Bashki: për regjistrimin, menaxhimin, adresimin tek autoritetet më të larta

0
Aktualisht bashkia prrenjas nuk ka krijuar 

asnjë sistem për monitorimin e rasteve për 

shkelje të së drejtës së pakicave që 

ndodhen në territorin e bashkisë.

23.2

Zbatimi efektiv i Ligjit 10221/2010 

"Për mbrojtjen nga diskriminimi" dhe 

rritja e ndërgjegjësimit publik

ndodhen në territorin e bashkisë.

Aktivitete socio-kulturore të organizuara rregullisht nga Bashkia, me qëllim rritjen e 

ndërgjegjësimit dhe respektit reciprok midis shumicës dhe pakicës së popullsisë 0

Nuk janë organizuar aktivitet socio-

kulturor mbi ndërgjegjësimi midis 

shumicës dhe pakicës së popullsisë.

Shërbimet publike dhe administrative të shkruara dhe gojore dygjuhëshe të Bashki, në rastet e 

pakicave brenda territorit të saj: niveli i plotësisë në vitin e raportimit.

Informimi dygjuhësh publik i Bashki, në rastet e pakicave brenda territorit të saj sipas 

dispozitave ligjore.

0

Ne bashkine Prrenjas nuk kemi pakica 

kombetare 

Nëpunësi civil i administratës lokale i trajnuar për angazhimet e Bashki për NAPIRE 0 Per vitin 2018 nuk ka patur  nëpunësi civil 

i administratës lokale i trajnuar për 

angazhimet e Bashki për NAPIRE

Përgatitja e një Plani Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Romëve dhe Egjiptianëve / planifikuar 

në PBA

0  Nuk eshte perfshire ne PBA Përgatitja e 

një Plani Lokal të Veprimit për Përfshirjen 

e Romëve dhe Egjiptianëve 

Numri i trajnimeve të kryera për administratën lokale në sistemin elektronik të grumbullimit të 

të dhënave ROMALB

1 Jane trajnuar per hapjen dhe funksionimin 

e sistemit elektronik

Shfrytëzimi i rregullt i sistemit elektronik ROMALB jo Kane probleme me shfrytezimin e rregullt 

te sistemit 

Numri i përfituesve R/E nga programet e strehimit social n1 Bashki në raport me numrin 

gjithsej të aplikimeve për vitin e raportimit

0/85 Gjate vitit 2018 jane paraqitur 85 kerkesa 

dhe nuk ka perfitues pasi bashkia Prrenjas 

nuk ka fonde per ndertimin  per  strehim 

sociale  

23.3

Zbatimi efektiv i Ligjit 2016 "Për 

mbrojtjen e pakicave në Republikën e 

Shqipërisë"

23.4
Përmirësimi i koordinimit të punës 



Numri i projekteve në zbatim në mbështetje të komunitetit Romë / Egjyptian 1 Bashkia Prrenjas ka fituar një projekt " 

Rikonstruksion e banesave" nga të cilat 

janë shpallur fitues 17 familje të cilat I 

përkasin komunitetit Romë/ Egjyptian.

Numri i punëkërkuesve të regjistruar në vitin e raportimit 0 Nuk kemi t dhena per numrin e pune 

kerkueseve 

Numri i të punësuarve R/E në vitin e raportimit 0 Nuk kemi t dhena per numrin e pune 

kerkueseve 

Numri i të punësuarve R/E në institucionet e Bashkisë gjatë vitit të raportimit 2 Gjate vitit 2018 ne Bashkine Prrenjas jane 

punesuar 2 persona te komunitetit 

Egjiptian 

Sektori i Barazisë Gjinore në Bashki 1 Barazin gjinore në bashki e mbulon një 

Koordinator lokal për çështjet gjinore në Bashki 1 Kordinon veprimet institucionale për 

mbrojtjen e viktimave të dhunës në 

familje.

Aplikimi i mekanizmave në kuader të sistemit të referimit ndaj Dhunës në Familje (punonjësi 

gjinor dhe takime)

1 Organizim I takimeve dhe fushatave 

sensibilizuese për dhunën në familje.

Numri i trajnimeve të nëpunësve civil të administratës lokale me ekspertë të barazisë Gjinore 4 1.Menaxhimi I rasteve, 2.ofrimi I 

shërbimeve, 3.Përdorimi I sistemit, 

4.Buxhetimi për këtë sektor.

Numri i shërbimeve të specializuara të ofruara nga Bashkia për gratë viktima të dhunës në 

familje/strehëza, të ndara sipas njësive administrative (NJA)

1  është ngritur një Strehez emergjente në 

qytet për qëndrim të shkurtuar për gratë e 

ndërmjet autoriteteve qendrore dhe 

lokale për zbatimin dhe monitorimin e 

Planit Kombëtar të Veprimit për 

Integrimin e Romëve dhe Egjiptasve në 

Republikën e Shqipërisë 2016-2020

familje/strehëza, të ndara sipas njësive administrative (NJA) qytet për qëndrim të shkurtuar për gratë e 

viktimave të dhunës.

Numri i raportimit të rregullt të të dhënave të Bashkisë në MSHPS për procesin e monitorimit 

nëpërmjet sistemit REV-ALB

17 Marrja e informacioneve bazë për cdo 

rast.

Numri i raportimit të rregullt të Bashkisë në MMSR për barazinë gjinore në nivel lokal 17 Marrja e informacioneve bazë për cdo 

rast.

Hartimi i buxhetimi gjinor (gender) i PBA të Bashkisë 0 Nuk  eshte realizuar hartimi i buxhetimi 

gjinor (gender) i PBA 

Numri i aktiviteteve të ndërmarra në bashkëpunim me OSHC per diskriminimin gjinor 10
Gjate vitit  2018  jane realizuar 10 

aktiviteteve të ndërmarra në bashkëpunim 

me OSHC per diskriminimin gjinor

Numri i shërbimeve sipas menaxhimit të rasteve 6 Rastet e menaxhuara janë ndihmuar me 

paketa ushqimore, veshmbathje, ndihmë 

financiare, dru zjarrri për ngrohje, 

transport, punësim.

Numri i çerdheve dhe kopshteve për femijë të ndërtuara/mirëmbajtura nga Bashkia në zonat 

rurale në vitin e raportimit

1 Cerdhe/ 20 kopeshte  17 kopështe  dhe nje cerdhe gjenden 
ne territorin e bashkise Prrenjas

Fondi vendor për gratë, viktima të dhunës në familje: strehimi social, shërbimet e kujdesit 

social, ndihma ekonomike në raport me buxhetin e Bashkisë për sektorin social në vitin e 

raportimit

0
Për këtë sektor nuk është miratuar asnjë 

fond vendor.

Numri i aktiviteteve të organizuara nga Bashkia për promovimin e barazisë gjinore (Karta 

Evropiane për Barazinë e Grave dhe Burrave në Jetën Lokale) 

10
Aktivitete ndërgjegjësuese në fshatra dhe 

qytet me gra, të rinj për njohjen e ligjit për 

dhunën në familje dhe masat ligjore.

23.5
Forcimi i sistemit për sigurimin e 

barazisë gjinore



Numri i aktiviteteve të ndërgjegjësimit dhe trajnime nga të gjitha institucionet mbi standartet e 

aksesueshmerisë të PAK në të cilat ka marrë pjesë Bashkia (bazuar në Ligjin nr. 93/2014)

2
Aktivitete të ndërmarra nga shqata 

MEDPAK dhe hartimi I Planit social

Themelimi i Njësisë për Vlerësimin e Nevojave dhe Referimin në Bashki 0 Nuk ka njësi për vlersimin e nevojave dhe 

referimin.

Përgatitja e Planit Lokal të Veprimit për Përfshirjen Sociale të PAK / planifikuar në PBA 1
Në proces miratimi i Planit Social.

Numri i raporteve gjashtë mujore të Bashkisë në MSHPS për çështjet e PAK 2 raporton 2 here ne vit

% e rritjes së fondit të buxhetit lokal për heqjen e pengesave mjedisore dhe infrastrukturore të 

PAK në territorin e Bashkisë gjatë vitit të raportimit

0 nuk eshte percaktuar fondit të buxhetit 

lokal për heqjen e pengesave mjedisore 

dhe infrastrukturore të PAK në territorin e 

Bashkisë

Numri i shkollave në Bashki të pajisura me infrastrukturë që sigurojnë akses në PAK në raport 

me numrin gjithsej të shkollave në Bashki (në %)

1 Nga të dhënat që disponojm rezulton se 

vetëm një shkollë që siguron akses për 

fëmijët dhe personat me PAK.

Numri i institucioneve publike në Bashki të pajisura me infrastrukturë që sigurojnë akses në 

PAK në raport me numrin gjithsej të institucioneve publike (në %)

3
Bashkia, Spitali, Shkolla 9-vjecare.

Nëpunësit civil të administratës vendore për çështjet e PAK 1
Vetëm  në njësin administrative prrenjas. 

Ndërsa në njësit e tjera këtë shërbim e 

ofrojnë punonjësit e ndihmës ekonomike.

Infrastruktura rrugore brenda Bashkisë që siguron aksesueshmëri të PAK (% km të zonës 

urbane) Nuk ka

Nuk ka asnjë infrastrukturë rrugore  

(%, km, segmente)  që siguron qasje 

23.6

Mbrojtja e të drejtave të PAK: Zbatimi 

efektiv i Ligjit 93/2014 "Për përfshirjen 

dhe aksesin e personave me aftësi të 

kufizuara"

urbane) Nuk ka (%, km, segmente)  që siguron qasje 
në PAK

24

Grupi i punës në Bashki për zbatimin e Planit të Veprimit për Luftën kundër Krimit të 

Organizuar i ngritur

0 Nuk është ngritur asnjë grup i punës 
në Bashki për zbatimin e Planit të 
Veprimit për Luftën kundër Krimit të 

Organizuar

 Hartimi i Strategjive të Sigurisë Publike në Nivel Vendor 1
Eshte ngritur Strtegjia e Sigurise Publike 

ne nivel vendor  dhe eshte funksional 

 Ngritja  e Këshillave Komunitarë 1 Eshte ngritur Keshilli Vendor i sigurise 

Publike ne nivel vendor 

26

Numri i kopshteve në Bashki 20 20 kopeshte jane ne Bashkine Prrenjas 

Kapaciteti gjithsej i kopshteve në bashki 650 fëmijë 650 femije 

Shkalla e Rregjistrimit të fëmijëve të grup moshës 3-6 vjec e shprehur si raport I numrit të 

femijëve të rregjistruar në kopshte me numrin total të fëmijëve në Bashki të grup moshës 

përkatëse në vitin e raportimit (ne %).

80% Ne bashkine Prrenjas 80 % e femijeve të 

grup moshës 3-6 vjec  jane rregjistruar ne 

kopeshte 

Fushata ndërgjegjësimi ndaj prindërve për përfshirjen e fëmijëve në sistemin e arsimit 

parashkollor të ndërmarra nga bashkia

0 Nuk kemi bërë asnjë fushatë 
ndërgjegjësimi 26.1

Rritja e pjesëmarrjes në klasat 

përgatitore të arsimit parashkollor: 

mundësia e pjesëmarrjes dhe përfshirje 

masive e fëmijëve në sistemin e arsimit 

parashkollor

Drejtësia, liria dhe siguria 

Arsimi dhe kultura

Zhvillimi i luftës kundër krimit të 

organizuar
24.1



Fondi i investimit I miratuar në buxhet për ndërtim të kopshteve të reja/ dhe rindërtim të 

kopshteve ekzistuese në raport me buxhetin vendor për vitin e raportimit (në %)

0
Buxheti i bashkise eshte i pamjaftueshem 

per investim ose rindertim te kopeshteve 

Numri i fëmijëve në Bashki të grup moshës të arsimit bazë ( të detyrueshem) që i përkasin 

grupeve të marxhinalizuara

60 Numri i fëmijëve në Bashki të grup 

moshës të arsimit bazë te  grupeve të 

marxhinalizuara eshte 60 rom dhe 

egjiptian 

Numri i fëmijëve të rregjistruar në arsimin bazë që përkasin grupeve të marxhinalizuara 60 Numri i fëmijëve në Bashki të grup 

moshës të arsimit bazë te  grupeve të 

marxhinalizuara eshte 60 rom dhe 

egjiptian 

26.2

Rritja e pjesëmarrjes në institucionet e 

arsimit te detyrueshëm për fëmijët e 

grupeve të marxhinalizuara

Numri i fëmijëve braktisës të shkollës të grup moshës së arsimit bazë që i përkasin grupeve të 

marxhinalizuara

0
Nuk ka raste te braktisjes te shkolles te 

grup moshave

Fondi vendor për të siguruar përfshirjen (rregjistrimin dhe ndjekjen e shkollës të arsimit bazë) 

nga fëmijë të grupeve të marxhinalizuara  (në %) të buxhetit vendor për sektorin e arsimit.

0 Nuk eshte percaktuar fondi vendor për të 

siguruar përfshirjen (rregjistrimin dhe 

ndjekjen e shkollës të arsimit bazë) nga 

fëmijë të grupeve të marxhinalizuara  të 

buxhetit vendor për sektorin e arsimit.

Parashikimi i infrastrukturës PAK në projektet për rindërtimin/ndërtimin e shkollave në bashki 2 Infrastruktuara per PAK eshte parashikuar 

ne  dy shkolla te cilat jane ne 

rikonstruksion dhe rindertimrikonstruksion dhe rindertim

Fondi i investimit vendor për ndërtimin e shkollave të reja / dhe rikonstruksionin e shkollave 

ekzistuese në raport me buxhetin vendor të miratuar në vitin e raportimit (në %).

0
Buxheti i bashkise eshte i pamjaftueshem 

per investim ose rindertim te Shkollave 

Përfaqësues i bashkisë në vendimmarrjen e shkollave 1 Pergjegjesi i Arsimit 

Nisma të bashkisë për të mbështetur ngritjen e komunikimit shkollë-prindër-qeveri 0 Per vitin 2018 nuk ka patur nisma të 

bashkisë për të mbështetur ngritjen e 

komunikimit shkollë-prindër-qeveri 

Numri i shkeljeve dhe ndërtimeve të jashtëligjshme në zona pjesë të trashëgimisë kulturore të 

bashkisë në vitin e fundit

0 Nuk kemi patur shkelje në zona pjesë të 

trashëgimisë kulturore të bashkisë

Numri i masave të ndërmarra ndaj këtyre shkeljeve dhe ndërtimeve të jashtëligjshme nga 

bashkia në vitin e fundit

0 Nuk kemi patur shkelje në zona pjesë të 

trashëgimisë kulturore të bashkisë dhe nuk 

jane marr masa .

Fondi i buxhetit vendor të miratuar për mbrojtjen dhe zhvillimin e vlerave të trashëgimisë 

kulturore të bashkisë (në %) të buxhetit total të Bashkise në vitin e raportimit.

0 Nuk eshte percaktuar fondi i buxhetit 

vendor të miratuar për mbrojtjen dhe 

zhvillimin e vlerave të trashëgimisë 

kulturore të bashkisë.

Numri i aktiviteteve kulturore të miratuar nga bashkia për promovimin e kulturës së zonës dhe 

kulturës kombëtare në vitin e raportimit.

1 Gjate vitit 2018 vetem   nje  aktiviteteve 

kulturore të eshte  miratuar nga bashkia 

për promovimin e kulturës së zonës dhe 

kulturës kombëtare

26.5

Ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë 

kulturore materiale dhe jo materiale - 

pasuri kombëtare e popullit shqiptar në 

breza

Mbështetja e krijimtarisë dhe aktivitetit 

26.3
Përmirësimi i infrastrukturës shkollore 

të arsimit parauniversitar

26.4

Përmirësimi i procesit të 

vendimmarrjes duke krijuar një 

komunikim shkollë-prindër-qeveri



Numri i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia për promovimin e kulturës së zonës 

dhe kulturës kombëtare ne vitin e raportimit.

2 Gjate vitit 2018 jane realizuar 2   

aktiviteteve kulturore të organizuar nga 

bashkia për promovimin e kulturës së 

zonës dhe kulturës kombëtare

Fondi vendor i miratuar për aktivitete kulturore të bashkisë në raport me buxhetin e bashkise  

për trashëgiminë kulturore në vitin e raportimit (në %).

0.0033

27

Numri i nëpunësve të administratës vendore të trajnuar për legjislacionin mjedisor dhe zbatimin 

e tij si dhe përparësitë e fushës së mjedisit në lidhje me integrimin në BE

0 Per vitin 2018 nuk ka patur nepunes te 

administrates vendore  te të trajnuar për 

legjislacionin mjedisor dhe zbatimin e tij 

si dhe përparësitë e fushës së mjedisit në 

lidhje me integrimin në BE

Fushata ndërgjegjësimi për publikun e gjerë për ruajtjen e mjedisit dhe minimizimin e ndotjes 

organizuar nga Bashkia, institucione qëndrore dhe aktorë të tjerë (OSHC/projekte)

4 Gjate vitit 2018 nga bashkia Prrenjas jane 

organizuar 4 fushata ndergjegjesimi si nga 

vet bashkia por dhe ne bashkepunim me 

OSHC mjedisore .

27.2
Edukimi i brezave të rinj për ruajtjen e 

mjedisit dhe minimizimin e ndotjes

Fushata ndërgjegjësimi në shkolla të mesme dhe 9-vjeçare për ruajtjen e mjedisit dhe 

minimizimin e ndotjes organizuar nga bashkia, institucione qëndrore dhe aktorë të tjerë 

(OSHC/projekte)

2 Gjate vitit 2018 nga bashkia Prrenjas jane 

organizuar 2 fushata ndergjegjesimi si nga 

vet bashkia por dhe ne bashkepunim me 

OSHC mjedisore ne dy shkolla 9- vjecare 

26.6
krijues të artistëve shqiptarë përmes 

rritjes së aktiviteteve kulturore dhe 

përfshirjes së artistëve

 Mjedisi dhe ndryshimi i klimës

27.1

Ndërgjegjësimi dhe ngritja e 

kapaciteteve të qeverive vendore për 

rolin e tyre në mbrojtjen e mjedisit, 

natyrës dhe administrimit të pyjeve

Plan vendor i veprimit (PV) për përmirësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit në zbatim të Planit 

Kombëtar për përmirësimin e cilesisë Së ajrit.

0 Nuk kemi Plan vendor i veprimit (PV) për 

përmirësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit 

në zbatim të Planit Kombëtar për 

përmirësimin e cilesisë Së ajrit,mungese 

burimesh njerezore dhe fondesh 

Integrimi i veprimeve për përmirësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit në dokumentin strategjik të 

bashkisë/në PBA

0 Ne PBA  nuk ka dokument strategjik 

Integrimi i veprimeve për përmirësimin e 

cilësisë së ajrit të mjedisit 

Plan vendor i MIM i hartuar, planifikuar në PBA 0 Ne PBA  nuk eshte planifikuar hartimi i 

Planit vendor MIM

Mbledhja dhe depozitimi i mbetjeve urbane të bashkisë bëhet në mënyrë të rregullt sipas Planit 

vendor te MIM

365 Aktualisht mbledhja dhe depozitimi I 

mbetjeve bëhet për qytetin,eshte ne proces  

tenderi i ri per M IM

Mbetjet e riciklueshme të territorit të bashkisë riciklohen sipas objektivave të Planit MIM 

vendor (nga shoqëritë  e riciklimit / ose ndërmarrjet publike)

0 Nuk riciklojme mbetje as nga shoqerite e 

riciklit ose nga nderrmaje publike 

Numri i vend-depozitimeve të paautorizuara në territorin e bashkisë 0 Nuk kemi vend-depozitimeve të 

paautorizuara në territorin e bashkisë

Numri i vend-depozitimeve të autorizuara / landfill ose incinerator në territorin e bashkisë 1 Bashkia Prrenjas ka nje vend-

depozitimeve të autorizuara

27.3

Hartimi i planeve të veprimit për 

përmirësimin e cilësisë së ajrit të 

mjedisit në nivel vendor

27.4
Përmirësimi i menaxhimit të integruar 

të mbetjeve



Mbetjet ndahen në burim në rryma sipas legjislacionit 0 Nuk mund te realizojme ndarjen ne burim 

te mbetjeve pasi eshte shume e 

kushtueshme dhe bashkia nuk ka fon 

Largësia e qendrës së bashkisë nga landfilli më i afërt 5 km
Largësia e qendrës së bashkisë nga 

landfilli më i afërt eshte 5 km

Numri i Inspektorëve të policisë  bashkiake përfaqësues në task forcën e ngritur për ndotjen 

akustike në qendrat urbane dhe zonat turistike në territorin e bashkisë

0 Nuk eshte ngritur task forcë për ndotjen 

akustike në qendrat urbane

Numri i trajnimeve në të cilat inspektori i policisë së bashkisë ka marrë pjesë lidhur me ndotjen 

akustike.

0 Nuk ka patur trajnime ku inspektori i 

policisë së bashkisë  te marrë pjesë lidhur 

me ndotjen akustike.

27,6.1

Integrimi i rreziqeve të ndryshimeve të 

klimës në planet vendore në harmoni 

me prioritetet dhe objektivat kombëtarë

Plan vendor (PV) i hartuar/ përditësuar nga Bashkitë më vulnerabël ndaj ndryshimeve klimatike 

që kanë integruar rreziqet e ndryshimeve të klimës dhe masat për zbutjen dhe adaptimin ndaj 

ndryshimeve klimatike.

0 Nuk ka Plan vendor (PV) i hartuar/ 

përditësuar nga Bashkitë më vulnerabël 

ndaj ndryshimeve klimatike që kanë 

integruar rreziqet e ndryshimeve të klimës 

dhe masat për zbutjen dhe adaptimin ndaj 

ndryshimeve klimatike dhe bashkia 

Prrenjas nuk ka rreziqe te tilla

Buxheti i shpenzuar në nivel vendor për investime të projekteve (miqësore)që adresojnë 

përshtatjen ndaj  ndyshimeve klimatike dhe uljen e shkarkimeve të CO2 në përputhje me planet 

vendore dhe në fushat prioritare për bashkitë më vulnerabël (psh bashkite në zonat bregdetare 
0

Nuk ka fonde për investime të projekteve 

(miqësore)që adresojnë përshtatjen ndaj  

ndyshimeve klimatike dhe uljen e 

27.5

Forcimi i zbatimit të vendimeve të task 

forcës për ndotjen akustike në qendrat 

urbane dhe zonat turistike bregdetare

vendore dhe në fushat prioritare për bashkitë më vulnerabël (psh bashkite në zonat bregdetare 

(buxheti nga Bashkia dhe projekte te tjera) 0 ndyshimeve klimatike dhe uljen e 

shkarkimeve të CO2 dhe nuk ka probleme 

per shkarkimet e CO2

Grumbullimi dhe mbajtja e të dhënave mbi klimen së bashku me raportet për masat e marra 

apo të planifikuara pë zbutjen dhe adaptimin ndaj ndryshimeve klimaterike; Ulja e shkarkimeve 

të CO2 nëpërmjet arritjes së objektivave të Burimeve të Rinovueshme të Energjisë, të 

Efiçencës së Energjisë dhe të NDC në kuadër të Konventës për ndryshimet klimatike, 

UNFCCC.

0

Nuk kemi aparatura per matjen e 

shkarkimeve te CO2 

Numri i specialistëve të punësuar dhe trajnuar në nivel vendor për ndryshimet klimatike, 

eficiencën e energjisë dhe energjitë e rinovueshme 

0 Asne nga specialistëve të punësuar te  

trajnuar në nivel vendor për ndryshimet 

klimatike, eficiencën e energjisë dhe 

energjitë e rinovueshme

Plan Veprimi (PV) vendor për menaxhimin e qëndrueshëm të fondit pyjor dhe kullosor (që 

integron dhe masat e mbarështimit për pyjet dhe kullotat, bimët mjekesore, etj)

1 Kemi plan mbareshtrimi  mbi te cilet 

punohet te cilat jane drejt perfundimit te 

afatit 10 vjecar 

Numri i specialistëve të administrimit të fondit pyjor në bashki ne raport me numrin e 

specialisteve sipas kërkesave te legjislacionit

10 10 eshte numri i specialistëve të 

administrimit të fondit pyjor në bashki ne 

raport me numrin e specialisteve sipas 

kërkesave te legjislacionit

Krijimi i database mbi subjektet që ushtrojnë aktivitet mbi fondin pyjor dhe kullosor të 

Bashkisë

1
Database nuk ka por eshte ne formatin 

excel

32

Përqindja (%) e realizimit të shpenzimeve dhe të ardhurave të planifikuara vjetore 75
75 % e realizimit të shpenzimeve dhe të 

ardhurave të planifikuara vjetore

27.7

Pyllëzimi i sipërfaqeve të degraduara 

nëpërmjet riciklimit në destinacion të të 

ardhurave nga fondi pyjor dhe 

detyrimeve të subjekteve që ushtrojnë 

aktivitet në fondin pyjor

Kontrolli Financiar

Rritja e aftësisë për t’u përshtatur ndaj 

efekteve të dëmshme të ndryshimeve 

klimatike, në nivel  vendor27,6.2



Proporcionaliteti i alokimit të fondeve të buxhetit lokal me prioritetet strategjike të 

dokumenteve strategjike të zhvillimit të Bashkisë(planifikimi territorial, plani strategjik i 

zhvillimit, plani i veprimit)
0

Nuk kemi plan strategjik  ,por kemi planin e 

pergjithshëm vendor 

% e ndryshimit të borxheve të prapambetura të Bashkisë ndaj palëve të treta gjatë dy viteve të 

fundit / planifikuar në PBA
0

Nuk kemi borxhe të prapambetura

Njesia per Integrimin Europian e krijuar dhe e plotesuar me staff. Po
Eshte ngritur Njesia e Integrimit Europian

Numri I qytetareve qe marrin informacion dhe sherbime nga Kendi I BE-se 644 Qytetaret jane njoftuar per hapjen e kendit 

te BE-se ne Bashki dhe jane paraqitur 

prane zyres per informacione rreth 

projektit IPARD ,nxenesit kerkojne 

informacione per BE etj   

Numri I aktiviteteve informuese dhe komunikimi te organizuara nga Njesia me komunitetin per 

tema te ndryshme te BE-se

15 Gjate viti 2018 jane zhvilluar 15 

aktivitetete me tematika te ndryshme dhe 

grup mosha te ndryshme 

Numri stafit Njesise per Integrimin Europian dhe Kordinimin e Ndihmes se Huaj qe ka marre 

trajnim te pergjithshem mbi BE-ne funksionimin dhe historine e saj ( gjate periudhes 

raportuese ) 

1 Aktualisht vetem personi pergjegjes se 

njesise se integrimit Europian ka marr  

trajnimin e pergjitheshem mbi BE

Numri stafit Njesise per Integrimin Europian dhe Kordinimin e Ndihmes se Huaj qe ka marre  

trajnim  mbi procedurat e aplikimit per fondet e BE-se

1 Aktualisht vetem personi pergjegjes se 

njesise se integrimit Europian ka marr  

trajnimin  mbi procedurat e aplikimit per 

32.1

Forcimi i kapaciteteve të pushtetit lokal 

në efektivitetin dhe transparencen e 

menaxhimit financiar lokal 

Pjesa IV: Proceset e qeverisjes lidhur me integrimin ne BE  

Strukturat nderlidhese midis BE dhe 

Shqiperise funksionon ne menyre 

efektive dhe efikase 
IV.1

trajnimin  mbi procedurat e aplikimit per 

fondet e BE-se

% ne total e stafit te bashkise qe ka marre trajnim te pergjithshem mbi BE-ne funksionimin dhe 

historine e saj ( gjate gjithe viteve ) 

0.34 Aktualisht vetem personi pergjegjes se 

njesise se integrimit Europian ka marr  

trajnimin e pergjitheshem mbi BE dhe 

historine e saj

% e stafit te bashkise qe ka marre trajnim mbi politikat e BE-se qe nderlidhen me funksionet e 

pushtetit lokal 

0
 trajnim mbi politikat e BE-se qe 

nderlidhen me funksionet e pushtetit lokal 

Numri stafit Njesise per Integrimin Europian dhe Kordinimin e Ndihmes se Huaj qe ka marre  

trajnim  mbi instrumentin e IPA, programet e BE dhe mundesite e tjera te financimit 

1
Personi pergjegjes se njesise se integrimit 

Europian ka marr  trajnimin  mbi 

procedurat e aplikimit per fondet e BE-se

 % e personelit te Bashkise ne total te trajnuar per instrumentin e IPA, programet e BE dhe 

mundesite e tjera te financimit 

0.34
 Personi pergjegjes se njesise se integrimit 

Europian ka marr  trajnimin  mbi 

procedurat e aplikimit per fondet e BE-se

Numri stafit Njesise per Integrimin Europian dhe Kordinimin e Ndihmes se Huaj qe ka marre  

trajnim  mbi procedurat e aplikimit per fondet e BE-se dhe Ciklin e Menaxhimit te Projekteve 

(PCM)

1 Personi pergjegjes se njesise se integrimit 

Europian ka marr  trajnimin  mbi 

procedurat e aplikimit per fondet e BE-se 

dhe Ciklin  e Menaxhimit  te Projekteve 

Informimi dhe ndergjegjesimi mbi 

Instrumentin e Pre-accession 

Assistance (IPA) dhe fondet e tjerate 

BE-se ku Bashkite mund te perfitojne

Njohurite e administrates vendore mbi 

BE-ne dhe politikat e saj janë rritur
IV.2

IV.3



Numri I aplikimeve ne kuader te thirrjeve te IPA dhe programe te tjera te financuara nga BE . 0
Per vitin 2018  nuk jane bere aplikime ne 

kuader te thirrjeve te IPA dhe programe te 

tjera te financuara nga BE . 

Numri I projekteve te financuara ne kuader te thirrjeve te IPA dhe programe te tjera te 

financuara nga BE 

0 Per vitin 2018  nuk ka projekte te 

financuara ne  kuader te thirrjeve te IPA 

dhe programe te tjera te financuara nga 

BE .

Kapacitetet e qeverisjes lokale për të 

përfituar dhe përfituar nga fondet e BE-

së janë rritur
IV.4



Sfidat për zbatim

Ngritja e zyrës

Ngritja e zyrës

Ngritja e zyrës

Shperndarja e fondeve per cdo drejtori 

(Duke qene se fondet jane te pakta eshte e 

pamundur shperndarja per cdo zyre ) 

Publikimi i buxhetit edhe ne faqen e Publikimi i buxhetit edhe ne faqen e 

internetit te bashkise (aktualisht po behet 

hedhja e te gjithe te dhenave)

Realizimi  I degjesave ne 27 fshatrat e 

bashkise 

Rritja e pjesemarresve 

Realizimi  I degjesave ne 27 fshatrat e 

bashkise dhe rritja e kerkesave nga banoret

Përfishrja  e OSHC-ve te  në forumet  e 

diskutimit

Referuar Planit Vjetor të Sherbimit Civil në 

Bashkinë Prrenjas do vazhdojne shpalljet 

per pozicionet e tjera të shërbimit civil.

Rritja e numrit te nenpunesve vendore 

mbi legjislacionin e NC 



Shtimi i programeve per trajnime ne 

sektore te ndryshem dhe per punonjes 

te rinj.

Shtimi i programeve per trajnime ne 

sektore te ndryshem dhe per punonjes 

te rinj.

Shtimi i programeve per trajnime ne 

sektore te ndryshem dhe per punonjes 

te rinj.

Trajnimi i  nëpunësve vendorë të  mbi 

Kodin e Ri të Procedurave 

Administrative

Vendosja e nje fondi  ne buxhet per 

trajnimin e nenpunesve vendor

Perfshirje me e madhe e te gjithe 

grupeve te interesit 

Zbatimi i rekomandimeve 



Pergjigjet e banoreve te kthehen te 

gjitha  zyrtarisht me shkrese 

Te gjitha vendimet te hidhen ne 

rregjistrin elektronik.

Rritja e dhenies se granteve ne 

partneritet me OSHC

Rritja e dhenies se granteve ne 

partneritet me OSHC



Ngritja e një rrjeti të koordinatorëve 

vendorë anti-korrupsion në bashki

 Rritja e trajnimeve nga KKK mbi 

luftën kundër korrupsionit 

Përditësimit të regjistrit elektronik të 

bashkisë te kërkesave dhe ankesave 

sipas  legjislacionit.

Ngritja e një mekanizmi i M&V të 

ofrimit të shërbimeve publike dhe 

ndihmës ekonomike në bashki

Realizimi i nje  plani integriteti per 

Bashkine me qëllim ndalimin e 

korrupsionit në shërbimet e ofrurara 

prej tyre.

Planifikimi në buxhet i fondit për të 

zbatuar politikën lokale antikorrupsion

Realizimi i trajnimeve nga autoritetet 

qendrore / OSHC-të mbi standardet 

kombëtare dhe ndërkombëtare të të 

drejtave të njeriut

Trajnimi i  nëpunësve të administratës 

vendore mbi standardet kombëtare dhe 

ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

Shtimi i OSHC te licencuara që 

trajtojnë rastet e shkeljes së të drejtave 

të njeriut 

Realizimi i fushatave ndergjegjesuese 

Realizimi i fushatave ndergjegjesuese 

Përgatitja e një dokumenti strategjik 

zhvillimi të Bashkise i miratuar në 

Këshillin Bashkiak (KB) dhe 

planifikuar në PBA



 Realizimi i aktiviteteve stimuluese për 

nxitjen e zhvillimit të ndërmarrjeve të 

vogla 

Shërbimet që mbështesin zhvillimin e 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

Rritja e numrit te ndërmarrjeve të vogla 

dhe të mesme të cilat zhvillojne  

aktivitetin në territorin e Bashkisë 

Ngritja e Zyrës së Informacionit 

Bujqësor dhe Zyrës Këshilluese, 

mungesa e hapesirave 

Rritja e fondit lokal për zhvillimin rural 

Trajnimi të stafit të Zyrës së 

Informacionit Bujqësor dhe Zyrës 

Këshilluese për prioritetet kombëtare në 

sektorin e bujqësisë dhe zhvillimin rural 

në përputhje me procesin e integrimit 

në BE (mbi konkurrueshmërinë e 

sektorit të bujqësisë dhe përmirësimin e 

teknikave të prodhimit, IPARD dhe 

peshkimin) 

permiresimi 100% i sistemit ujites 

permiresimi 100% i sistemitkullues  

Ngritja e grupeve vendore "LAG" 

(Local Action Group, me pjesëmarrje të 

Bashkisë, fermerëve dhe OSHC)

Shtimi i Inspektoreve Veterinar 



Ndertimi  tregjeve publike të shitjes me 

pakice konform standarteve të higjienës

Mbulimi 100%i rrjetit rrugor ekzistues 

eshte në përputhje me standardet ligjore 

të ndërtimit

Mbulimi 100%i rrjetit rrugor ekzistues 

eshte në përputhje me standardet ligjore 

të ndërtimit

Rritja e rrjetit rrugor brenda standarteve 

ligjore të sinjalistikës

Ndërtimi I rrugëve brenda standarteve Ndërtimi I rrugëve brenda standarteve 

ligjore 

Ndërtimi I rrugëve brenda standarteve 

ligjore 

Percaktimi i nje fondi per sigurine 

rrugore 

Shtimi rrugëve  për biçikleta gjenden  

në qytetin e  Prrenjasit 

Mbulimi 100% i  qytetit  te Prrenjasit  

te  rrugeve urbane me trotuare.

Organizimi i  fushatave  promovimi të 

ecjes në këmbë dhe me biçikleta 



Caktimi i menaxherit të eficencës së 

energjisë

Caktimi dhe trajnimi i menaxherit të 

eficencës së energjisë

Hartimi i Planit vendor të Veprimit 

(PV) në perputhje me Planin Kombëtar 

të Veprimit (2018-2020) për eficiencën 

e energjisë

Realizimi i fushatave të këshillimit të 

ndërmarra nga Bashkia ose në 

bashkepunimin me institucione 

qëndrore

Trajnimi të administratës vendore mbi 

Planin Kombëtar të Veprimit mbi 

Efiçencën e Energjisë 2018-2020

Planifikimi i politikave tatimore  që 

kanë për qëllim nxitjen e formalizimit 

të ekonomisë në territorin e bashkise 

Planifikimi i politikave tatimore  që 

kanë për qëllim nxitjen e formalizimit 

të ekonomisë në territorin e bashkise  

dhe realizimi i degjesave publike 

Ndërtimi i një baze të dhënash 

(program) të debitorëve të bashkisë
Mbledhja e të ardhurave dhe të viteve të 

mëparshëm



Sfide për këtë sektor mbeten mugesa e 

ambjenteve për zyra si dhe Trajnimet e 

ndryshme për ofrimin dhe vlersimin e 

shërbimeve që lidhen me target grupet  

e ndryshme që jetojn në bashkinë tonë.

Trajnime të ndryshme për njohjen dhe 

zbatimin e  ndryshimeve ligjore që kanë 

të bëjn me administrimin dhe 

monitorimin e skemes së ndihmës 

ekonomike edhe të PAK.

 Trajnim të nënpunësve në lidhje më 

politikat kombëtedhe masat e 

planifikuar për mbrojtjen sociale dhe 

statistikat sociale sipas standarteve të 

BE

1.Miratimin në Këshillin Bashkiak. 2. 

Mungesa e fondeve  për të vënë në Mungesa e fondeve  për të vënë në 

zbatim aktivitett që janë planifikuar për 

shërbimin social për vitin 2019.

Mungesë të burimeve njerëzore. 

Munges fondesh.

Përcaktim dhe mirëplanifikim I fondeve 

për Sektorin e Shërbimit social.

Ofrimi I një shërbimi sa më të mirë.

1.Mungesë fondesh. 2. Ngritja e  një 

qëndre ditore e cila do të ofroj shërbimi 

social për të gjitha grupet vulnerabële.

1.Mungesë fondesh. 2. Ngritja e  një 

qëndre ditore e cila do të ofroj shërbimi 

social për të gjitha grupet vulnerabële.



1.Miratimin në Këshillin Bashkiak. 2. 

Mungesa e fondeve  për të vënë në 

zbatim aktivitett që janë planifikuar për 

shërbimin social për vitin 2019.

Ndertimin e ndertesave per strehim 

social 

Trajnimi i nepunesve te bashkise  nga 

MSHPS mbi metodologjitë e matjes së 

treguesve të mbrojtjes dhe përfshirjes 

sociale

Grumbullimi i të dhënave statistikore 

për përfshirjen sociale

1. Këshillim për punësim. 2. Program 

punësimi.

Rritja e numrit të bursave për nxënësit 

që ndjekin arsimin profesional.

Mbeshtetja e te papuneve qe marrin 

ndihme ekonomike te mbështeten  ndihme ekonomike te mbështeten  

financiarisht nga Bashkia për arsim dhe 

trajnim profesional që përputhen me 

nevojat e tregut të punës 

Këshillim për punësim dhe trajnime 

profesionale.

Rritja e Niveli i ndërgjegjësimit i 

Bashkisë mbi NEET-të në territorin 
e saj

Bashkëpunimi me RED dhe REO  si 
dhe mbështetje financiare nga 

bashkia për riintegrim

Bashkëpunim ndërmjet  Bashkisë 
me DAR për riintegrimin socio-
ekonomik të NEET-i



Bashkëpunim  midis Bashkise dhe  
DAR mbi përmirësimin / zgjerimin 
e mundësive për arsim dhe aftësim 

profesional në komunë që plotësojnë 
nevojat e tregut të punës: numri, 
llojet

Shtimi bashkëpunimeve me bashki të 

tjera

Pjesemarrje ne  iniciativave të 

perbashketa të ndërmarra për 

reduktimin e diferencave rajonale

Shtim I numërit të nënpunësve  të 

NJMF pasi një punonjës nuk mund të 

mbuloj të gjithë territorin e bashkisë. 

Alokim fondesh për NJMF.

Shtim I numrit të punonjësve.Shtim I numrit të punonjësve.

Mungesa e kordinimit ,bashkëpunimit 

të institucioneve.

Rritja e numrit të punonjësve të NJMF 

në mënyr që të kemi një menaxhim me 

të mirë të rasteve.

Rritja e bashkëpunimit me organizatat 

dhe qëndra sociale të ndryshme. 

Miratim buxheti për sektorin  e 

shërbimit social.

 Mungesa e buxhetit e ka vështirësuar 

menaxhimin e rasteve. 

Shtim I numërit të punonësve pasi një  

punonjes  e ka të pa mundur të  

menaxhojë të gjitha rastet .



Munges buxhetit për zhvillimin e 

shumë aktiviteteve të tjera të 

planifikuara. 

  Trajnimi nëpunësve civilë të 

administratës lokale  mbi ligjin e 

Krijimi I një sistemi monitorimi për rastet e 

diskriminimit

Planifikim fushate ndërgjegjësuese për 

mbrojtjen nga diskriminimmi të 

personave që I përkasin grupit të 

LGBTI.

Krijimin e një sistemi për monitorimin 

e të drejtave të pakicës që ndodhen në 

bashkinë prrenjas.

Planifikim I aktiviteteve 

ndërgjegjësuese.

 Trajnimi i nëpunësve  civil te 

administratës lokale te trajnuar për 

angazhimet ne bashki për NAPIRE

Përgatitja e një Plani Lokal të Veprimit 

për Përfshirjen e Romëve dhe 

Egjiptianëve / planifikuar në PBA

Mungesa në burime njerëzore për të 

punuar me këto të dhëna.

Mungesa në burime njerëzore për të 

punuar me këto të dhëna.

Ndertimi i ndertesave per programet e 

strehimit social



Sfida kryesore në këtë projekt për 

përfshirjen e sa më shumë familjeve ka 

qënë mungesa e dokumentacioneve 

kryeshisht certifikat shtëpie.

Rritja e  punesimit te personave te 

komunitetit Egjiptian 

Shtim I numrit të punonjësve.

Mungesa e fondeve dhe buxhetit 

përkates .

Mungesa e buxhetit për organizime.

Mungesa në kapacitete buxhetore dhe 

njerëzore për ofrim shërbimesh.

Ska shërbime të kompletuara për 

viktimat e dhunës në familje. Munges viktimat e dhunës në familje. Munges 

buxheti.

Menaxhimi I rastit në mënyrën e duhur 

për të evituar pasojat.

Hartimi i buxhetimi gjinor (gender) i 

PBA të Bashkisë

Realizimi i sa me shume aktiviteteve të 

ndërmarra në bashkëpunim me OSHC 

per diskriminimin gjinor

Rikonstruksioni I godinave dhe 
shtimi I numrit të fëmijëve.

Miratim I fondit përkatës.

Mungesa e pjesmarrsve , mungesë 

materialesh sensibilizuese dhe 

shërbimesh. 



Ndërgjegjësimi personelit dhe familjeve 

për aksesueshëmërim që duhet të kenë 

përsonat më PAK.

Themelimi i Njësisë për Vlerësimin e 

Nevojave dhe Referimin në Bashki

 Percaktimi fondit të buxhetit lokal për 

heqjen e pengesave mjedisore dhe 

infrastrukturore të PAK në territorin e 

Bashkisë

Ndërhyrje në infrastruktur që të 

sigurojnë akses për 'PAK.

 

Shtim I numërit të punonjësve që 

mbulojnë PAK.

Përcaktimi Infrastrukturës rrugore   

(%, km, segmente)  që siguron qasje (%, km, segmente)  që siguron qasje 
në PAK

Grupi i punës në Bashki për 
zbatimin e Planit të Veprimit për 
Luftën kundër Krimit të Organizuar

Shtimi i numrit te kopeshteve 

Rregjistrimi 100 % e femijeve të grup 

moshës 3-6 vjec   ne kopeshte 

Realizimi I fushatave të  
ndërgjegjësimi ndaj prindërve për 

përfshirjen e fëmijëve në sistemin e 
arsimit parashkollor të ndërmarra 
nga bashkia



Investim ose rindertim te kopeshteve 

brenda territorit te bashkise me 

buxhetin vendor  

Parashikimi i infrastrukturës PAK në  

ne te gjitha projektet për rindërtimin

Shtimi i specialisteve 

Nisma të bashkisë për të mbështetur 

ngritjen e komunikimit shkollë-prindër-

qeveri 

Percaktimi i nje fondi te  buxhetit për 

mbrojtjen dhe zhvillimin e vlerave të 

trashëgimisë kulturore të bashkisë

Miratimin e sa me shume aktiviteteve 

kulturore  nga bashkia për promovimin 

e kulturës së zonës dhe kulturës 

kombëtare 



Realizimi  e sa me shume aktiviteteve 

kulturore  nga bashkia për promovimin 

e kulturës së zonës dhe kulturës 

kombëtare 

Rritja e numrit i nëpunësve të 

administratës vendore të trajnuar për 

legjislacionin mjedisor dhe zbatimin e 

tij si dhe përparësitë e fushës së mjedisi 

ne zyren e sherbimeve dhe supervizori

Realizimi  e sa me shume fushatave 

ndërgjegjësimi për publikun e gjerë për 

ruajtjen e mjedisit dhe minimizimin e 

ndotjes organizuar nga Bashkia

Realizimi  e sa me shume fushatave 

ndërgjegjësimi për publikun e gjerë për 

ruajtjen e mjedisit dhe minimizimin e 

ndotjes organizuar nga Bashkia ne te 

gjitha shkollat 9- vjecaregjitha shkollat 9- vjecare

Realizimi i nje plan vendor i veprimit 

(PV) për përmirësimin e cilësisë së ajrit 

të mjedisit në zbatim të Planit 

Kombëtar për përmirësimin e cilesisë 

Së ajrit.

Percaktimin  ne PBA Integrimi i 

veprimeve për përmirësimin e cilësisë 

së ajrit të mjedisit në dokumentin 

strategjik të bashkisë

Planifikimi  i hartimi i Planit vendor 

MIM ne PBA 

Riciklimi i Mbetjeve 



Ndarja e mbetjeve në burim në rryma 

Percaktimi i nje vendi tjeter per landfill 

pasi ky eshte afer qendrave te banuara 

Ngitja e  task forcë për ndotjen akustike 

në qendrat urbane

Trajnimi  i  inspektoreve te policisë së 

bashkisë  lidhur me ndotjen akustike.

Trajnime  në nivel vendor për 

ndryshimet klimatike, eficiencën e 

energjisë dhe energjitë e rinovueshme

Planet e reja te mbareshtrimit

Krijimi i database mbi subjektet që 

ushtrojnë aktivitet mbi fondin pyjor dhe 

kullosor të Bashkisë

Rritja e % së realizimit të shpenzimeve dhe 

te ardhurave 



Realizimi I planit strategjik vendor  

fondeve të buxhetit lokal me prioritetet 

strategjike të dokumenteve strategjike të 

zhvillimit të Bashkisë
Likujdimi I I të gjithave shpenzimeve edhe 

vitet e ardhshme 

Informimi i sa me shume qytetareve

Realizimi i sa me shume aktivitete

Trajnimi i Back-up 

Trajnimi i Back-up dhe 3-4 nepuneses 

per shkrimin dhe hartimin e projekteve. per shkrimin dhe hartimin e projekteve. 

Trajnimi i pjeses tjeter te stafit 

Trajnim I stafit te bashkise  mbi 

politikat e BE-se qe nderlidhen me 

funksionet e pushtetit lokal 

Trajnimi i Back-up dhe 3-4 nepuneses 

per shkrimin dhe hartimin e projekteve. 

Trajnimi i Back-up dhe 3-4 nepuneses 

per shkrimin dhe hartimin e projekteve. 

Trajnimi i Back-up 



Aplikime ne kuader te thirrjeve te IPA 

dhe programe te tjera te financuara nga 

BE . 


	Treguesit e Vleresimit



