
[Document title] 

 

1 
 

Bazuar ne rregulloren e miratuar nga Keshilli Bashkiak, percaktohet qarte edhe procedura per 

ankimimin e procesit te konsultimit publik, nese ka arsye dhe bazueshmeri ligjore per dicka te tille. 

Me poshte do te citohet edhe Neni i cili sqaron kete ceshtje. 

Neni 46 

Procedurat e ankimimit për zhvillimin e këshillimit publik 

1. Nëse palët e interesuara vlerësojnë se Këshilli ka cenuar të drejtën e tyre për njoftim dhe këshillim 

publik, si dhe kur nuk janë respektuar afatet e parashikuara në ligj dhe këtë rregullore, ato mund të 

ankohen pranë Kryetarit të Këshillit për procesin e njoftimit dhe këshillimit publik, kur projektakti nuk 

është miratuar ende.  

2. Kryetari njofton Këshillin, i cili me marrjen e ankesës, merr masa të menjëhershme për korrigjimin 

dhe reflektimin e çëshjeve të paraqitura në ankesën e palës së interesuar. Në çdo rast, Kryetarit të 

Këshillit nepërmjet Sekretarit, njofton palën e interesuar për masat e marra dhe e fton atë të japë 

komentet dhe rekomandimet për projektaktin. 

Neni 47 

Monitorimi dhe raportimit i mbarëvajtjes së procesit të këshillimeve publike 

1. Këshilli miraton dhe bën publik raportin vjetor të transparencës së vendimmarrjes së Këshillit.1 

2. Raporti miratohet brenda muajit Mars të vitit pasardhës. 

3. Raporti përmban: 

 numrin e takimeve publike të organizuara,  

 numrin e përgjithshëm të rekomandimeve të marra nga palët e interesuara; 

 numrin e rekomandimeve e të komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të 

vendimmarrjes, 

 forma e njoftimit publik, 

 forma e këshillimit publik,  

 datat e takimeve të hapura për këshillimin publik,  

 grupet e këshilluara në takimet e hapura. 

4. Raporti hartohet nga Sekretari në bashkëpunim me Kryetarin e Këshillit dhe firmoset nga Kryetari i 

Këshillit.  

5. Sekretari  mundëson të dhënat gjinore të pjesëmarrjes së publikut në takimet publike dhe në dërgimin 

e komenteve. 

6. Këshilli Bashkiak ndërmerr një anketim vjetor për monitorimi i mbarëvajtjes së procesit të 

këshillimit publik. Anketimi kryhet në formë elektronike nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të 

Bashkisë, si dhe drejtpërdrejtë me grupe vulnerabël. Sekretari bën publik raportin në faqen zyrtare të 

internetit të Bashkisë. 

                                                           
1 Ligji nr. 146/2014, neni 20. 
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