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__________________________________ ________________________________ 

                                             R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

                                                          BASHKIA HIMARË                                                               

 

                                                                                                 Himarë , më 31.01.2023 

 

 

Lënda: Kthim përgjigjeje të kërkesës suaj për informacion në platformën elektronike E-mail 

datë 18.01.2023.                      

              

                                                   Znj._____________ 

    Në përgjigje të kërkesës suaj të datës 18.01.2023 ardhur me postë elektronike (e-mail) , ku kërkohet 

“Kërkesë për informacion” pranë Bashkisë Himarë. Për sa më sipër po ju përgjigjemi pyetjeve sipas 
renditjes së bërë në kërkesën tuaj: 

1.      A keni ofruar mbështetje financiare për organizatat jofitimprurese (OJF) gjatë vitit 2022? 

-Po. 

2.      Nëse keni ofruar mbështetje financiare, cila ka qenë forma e mbështetjes (grant, kontrata 

shërbirni, prokurim publik/tenderim, etj.) 

-Forma e mbështetjes ka qënë grant. 

3.      Sa OJF kanë aplikuar për mbështetje financiare gjatë vitit 2022? Ju lutem, specifikoni sipas 

formës së mbështetjes, nesë ka patur më shumë se një formë. 

       -2 OJF kanë aplikuar. 

4.      Sa OJF kanë përfituar nga kjo mbështetje? Ju lutem, specifikoni sipas formës së 

mbështetjes nëse ka patur më shumë se një formë. 

                -2 OJF në formë grantesh. 

5.      Cila ka qenë buxheti i disbursuar për organizatë dhe në total? Ju lutem, specifikoni sipas 

formës nëse ka patur më shumë se një formë. 

-SHOQATA “ DELIART” me vlerë 800.000 lekë si dhe QENDRA “ CITRUS” me vlerë 
2.000.000 lek. Në total 2.800.000 lekë 

6.      Keni ofruar mbështetje jofinanciare gjatë vitit 2022? Cila është baza ligjore rregullatore që 

rregullon këtë formë mbështetjeje? 

-Jo. 



Spile ,Himarë , tel. : 039322355, fax.039322533 ,www.himara.gov.al e-mail:bashkiahimare@yahoo.com  
 

7.      Nëse keni ofruar mbështetje financiare, sa OJF kanë përfituar nga kjo mbështetje? Cili ka 

qenë Iloji i mbështetjes jofinanciare të ofruar (mjedise, trajnime, ndarje eksperiencash, etj)? 

-2 OJF. 

8.      Sa është numri i konsultirneve publike të realizuara nga institucioni juaj gjatë vitit 2022? 

-Për vitin 2022 numri i konsultimeve publike të realizuara në institucionin tonë janë 3. 

9.      A ka institucioni juaj koordinator për njoftimin dhe konsultirnin publik? Nëse po, ju lutem 

citoni kontaktin. 

-Po institucioni tonë ka koordinator për njoftmin dhe konsultimin publik. 

Erind Habili                erind.habili@gmail.com   erind.habili@himara.gov.al 

10.  A ka institucioni juaj koordinator për shoqërinë civile? Nëse po,ju lutem citoni kontaktin. 

-Jo institucioni tonë nuk ka koordinator për shoqërinë civile. 

11.  Sa OJF kane marrë pjesë në konsultime publike të organizuara nga Institucioni juaj? 

-Po ka marrë pjesë 1  OJF në konslutime publike: VIZIONI I GJELBËR/GREEN VISION 

12.  Sa përqind (%) e projektligjeve e akteve nënligjore të hartuara nga institucioni juaj janë si 

rezultat i konsultimeve me OJF-të? 

             -Ska asnjë projektligj. 

13.  A janë të përfshirë përfaqesues të OJF-ve në organe këshillimore të institucionit tuaj? Nëse 

PO, cilat janë këto organe këshillimore dhe sa OJF janë të përfshirë në to? 

- Jo nuk janë përfshirë përfaqesues e OJF-je në oraganet këshillimore 

14.  A janë përfshirë OJF në grupet e punës së ngritura të institucionit tuaj? Nëse PO, cilat janë 

këto grupe punë dhe sa OJF janë të përfshirë në to? 

- Jo nuk janë përfshirë OJF në grupet e punës. 

15.  A është trajnuar stafi juaj mbi veprimtarinë dhe funksionimin e OJF-ve? Nëse po, sa 

punonjës janë trajnuar? 

-Jo nuk është tranjuar stafi. 

16.  A ka lincensuar institucioni juaj OJF që ofrojnë shërbime të caktuara? Nëse po, sa OJF janë 

lincesuar? Për cfarë shërbimesh janë lincensuar? 

-Jo nuk kemi pasë kërkesa nga OJF. 

 

    Ju falenderojmë për mirëkuptimin!                     
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Ju falenderojmë për mirëkuptimin!                                               

 

 


