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1
AKTIVIT

ETI
Parapërgatitja për konsultim publik

Detyra 

1.1

Hartimi i Planit Vjetor të vendimmarrjes i Këshillit të 

Bashkisë

Nëntor i vitit 

paraardhës
✓ ✓ ✓ ✓

Detyra 

1.2

Identifikimi i listës së projektakteve që kanë detyrimin 

të kalojnë në proces konsultimi publik dhe dërgimi i 

listës Kryetari të Këshillit

Nëntor i vitit 

paraardhës
✓ ✓ ✓

Detyra 

1.3

Publikimi në Regjistrin e Konsultimit Publik të listës së 

projekt-akteve që parashikohet të kalojnë në proces 

konsultimi publik gjatë vitit.

Deri në 10 Janar ✓

Detyra 

1.4

Hartimi dhe miratimi i Buxhetit të Konsultimit Publik i 

detajuar për cdo konsultim publik

Brenda datës 25 

Dhjetor i vitit 

paraardhës
✓ ✓ ✓ ✓

Detyra 

1.5

Vlerësimi i burimeve njerëzore që ka në dispozicion 

Këshilli i Bashkisë, personat që mbështesin nga 

Ekzekutivi, Shoqëria civile, vullnetarë, studentë, 

mësues, edukatore, punonjës socialë,etj.

15 Janar ✓ ✓

Detyra 

1.6

Vlerësimi i kapaciteteve të infrastrukturës së 

nevojshme për realizimin e procesit të konsultimit 

publik (ambjente, kopmjutera, printera, foni, internet, 

transport, përkthyes, kancelari, etj.).

15 Janar ✓ ✓ ✓

Detyra 

1.7

Identifikimi i grupeve të interesit, minoriteteve, 

pakicave, shoqatave atdhetare kulturore, shoqatave 

të biznesit, forumeve, këshillave, OJF , struktura 

komunitare, etj. - database i plotë.

15 Janar ✓ ✓ ✓

Detyra 

1.8

Identifikimi i pengesave dhe vështirësive për t'u 

konsultuar me të gjitha kategoritë e banorëve të 

bashkisë, rrugët dhe masat për kapërcimin e tyre
15 Janar ✓ ✓ ✓

2
AKTIVIT

ETI
Vendimi për kalim të projekt-aktit në proces konsultimi

Detyra 

2.1

Paraqitja e projekt-vendimit nga propozuesi (Kryetari i 

Bashkisë, grup këshilltarësh, Deputeti, Prefekti, nismë 

qytetare, etj)

Në cdo kohë ✓

Detyra 

2.2

Konsultimi i Kryetarit të Këshillit me Kryetarët e 

Komisioneve dhe Sekretarin e Këshillit për kalimin në 

proces konsultimi publik të projekt-aktit bazuar tek 

kërkesat e Ligjit dhe interesin publik që ka miratimi I 

tij.

Brenda 5 ditësh nga 

marrja e projekt-

vendimit
✓ ✓ ✓

Detyra 

2.3

Vendimi i Kryesisë së Këshillit për kalimin në proces 

konsultimi publik të projekt-aktit.

Brenda 10 ditësh 

nga marrja e 

projekt-vendimit
✓

Detyra 

2.4

Kalimi i projekt-aktit tek Komisioni i Përhershëm për 

përgatitjen dhe realizimin e procesit të konsultimit 

publik të projekt-aktit.

Të paktën 30 ditë 

para datës  së 

Mbledhjes së 

Këshillit

✓ ✓

Detyra 

2.5

Projekt-akti publikohet në Regjistrin Elektronik të 

Konsultimit Publik

Ditën e marrjes së 

projekt-vendimit 

nga ana e 

Komisionit

✓

Pergjegjes
Nr

.
Detyra Emertesa Afati kohor

Aktivitetet e Këshillit Bashkiak ne procesin e konsultimit publik



3
AKTIVIT

ETI

Detyra 

3.1
Hartohet Kalendari i Konsultimit Publik të projekt-aktit

Brenda 5 ditësh pas 

marrjes së projekt-

vendimit nga ana e 

Komisionit

✓ ✓

Detyra 

3.2
Hartohet Njoftimi i Konsultimit Publik të projekt-aktit

Brenda 5 ditësh pas 

marrjes së projekt-

vendimit nga ana e 

Komisionit

✓ ✓

Detyra 

3.3

Publikohet Kalendari dhe Njoftimi i konsultimit publik 

të projekt-aktit në Regjistrin Elektronik / plotësohet 

Regjistri Fizik i Konsultimit Publik

Të paktën 30 ditë 

para datës së 

mbledhjes
✓

Detyra 

3.4

Realizohet konsultimi publik: Takime publike - 

Konsultim online- Sondazhe ; Publikohen 

procesverbalet ne Regjistrin e Elektronik të 

Konsultimit Publik.

Brenda periudhës 

së parashikuar për 

konsultimin publik
✓ ✓ ✓

Detyra 

3.5

Merren rekomandimet e qytetarëve: në takimet 

publike (procesverbalet) dhe të dërguara me postë; 

publikohen në Regjistrin Elektronik të Konsultimit 

Publik

Deri 20 ditë nga 

data e publikimit të 

njoftimit për 

dhenien e 

rekomandimeve

✓

Detyra 

3.6

Realizohet Përmbledhja e Rekomannimeve: nga 

procesverbalet, të ardhura me postë, rezultatet e 

sondazhit; Publikohet në Regjistrin Elektroni dhe 

plotësohet Regjistri Fizik i Konsultimit Publik

Brenda 5 ditëve nga 

data e mbylljes së 

procesit të 

konsultimit publik

✓

Detyra 

3.7

Përmbledhja e Rekomandimeve i dërgohet : Kryetarit 

të Bashkisë (për mendim), Komisionit të Këshillit (për 

shqyrtim) dhe cdo Këshilltari për dijeni

Menjëherë pas 

përgatitjes
✓ ✓

Detyra 

3.8

Merret opinioni me shkrim i Kryetarit të Bashkisë në 

lidhje me cdo rekomandim; publikohet opinioni i 

Kryetarit të Bashkisë në Regjistrin Elektronik

Brenda 10 ditëve 

nga marrja e 

kërkesës nga 

Kryetari i Këshillit

✓ ✓

Detyra 

3.9

Futja në rendin e ditës së mbledhjes së rradhës së 

Këshillit i projektvendimit të konsultuar

Në mbledhjen e 

rradhës së Kryesisë 

së Këshillit
✓ ✓ ✓

Detyra 

3.10

Komisioni përkatës shqyrton një për një të gjitha 

rekomandimet dhe opinionin e Kryetarit të Bashkisë 

dhe merr vendim për aprovimin e plotë, të pjesshëm 

apo për refuzimin (duke dhënë argumentat përkatëse)

Në mbledhjen e 

rradhës, pas 

marrjes së opinionit 

nga Kryetari i 

Bashkisë

✓ ✓ ✓

Detyra 

3.11

Hartohet raporti i vendimmarrjes së Komisionit; 

publikohet Raporti në Regjistrin Elektronik të 

Konsultimit Publik

Menjëherë pas 

mbledhjes së 

Komisionit
✓

Detyra 

3.12

Këshilli i Bashkisë shqyrton në seancën e rradhës 

projekt-vendimin, Raportin e vendimmarrjes së 

Komisionit dhe Opinionin e Kryetarit të Bashkisë. 

Diskuton dhe merr vendimin për miratimin e aktit.

Në seancën e 

rradhës së 

mbledhjes së 

Këshillit

✓ ✓ ✓

Detyra 

3.13

Sekretari i Këshillit "zbardh" vendimin e miratuar dhe 

harton Raportin e Konsultimit Publik të projekt-aktit

Brenda 10 ditësh 

pas mbledhjes së 

Këshillit
✓

Detyra 

3.14
Publikohet Vendimi dhe Raporti i Konsultimit Publik

Brenda 10 ditësh 

pas mbledhjes së 

Këshillit
✓

Përgatitja dhe realizimi i Konsultimit publik të projekt-aktit



4
AKTIVIT

ETI
Vlerësimi i procesit të konsultimit publik

Detyra 

4.1

Hartimi dhe publikimi i Raportit Vjetor të 

Transparencës dhe Konsultimit Publik

Brenda muajit Mars 

të vitit pasardhës ✓ ✓

Detyra 

4.2

Hartimi dhe realizimi i një sondazhi për vlerësimin e 

konsultimit publik

Brenda muajit Janar 

të vitit pasardhës
✓ ✓

Detyra 

4.3

Hartimi dhe miratimi i Treguesve të performancës për 

Procesin e Konsultimit Publik
Gjatë vitit ✓ ✓

Detyra 

4.4

Vlerësimi i procesit të konsultimit publik bazuar tek 

rezultatet e sondazhit, vlerësimin në bazë të 

treguesve dhe Raporti Vjetor i Transparencës dhe 

Konsultimit Publik

Pas marrjes së 

rezultateve të 

sondazhit vlerësues 

të konsultimit 

publik

✓ ✓

Detyra 

4.5

Marrja e vendimeve për përmirësimin e procedurave 

të procesit të Konsultimit Publik ✓ ✓ ✓


