
DOKUMENT SHPJEGUES PËR MËNYRËN E PARAQITJES SË MENDIMEVE NË 
HARTIMIN E PROJEKT-AKTEVE, ETJ. 

 

TRANSPARENCA, KONSULTIMI DHE PJESËMARRJA QYTETARE 

 

Transparenca e veprimtarisë së njësive të vetëqeverisjes vendore  

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore garantojnë për publikun transparencën e veprimtarisë së tyre.  

2. Çdo akt i organeve të vetëqeverisjes vendore publikohet në faqen zyrtare të internetit të njësisë 
vendore dhe afishohet në vendet e caktuara nga njësia për njoftimet publike.  

3. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore është e detyruar të caktojë koordinatorin e transparencës 
dhe të miratojë programin e transparencës, duke siguruar akes nga të gjithë, veçanërisht nga 
shtresat më të varfra të komunitetit, në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi për të drejtën e 
informimit.  

Konsultimi publik në njësitë e vetëqeverisjes vendore  

1. Organet e vetëqeverisjes vendore janë të detyruara të garantojnë pjesëmarrjen publike në 
procesin e vendimmarrjes.  

2. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore është e detyruar të caktojë koordinatorin për njoftimin dhe 
konsultimin publik, në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi për njoftimin dhe konsultimin 
publik. 

 Mbledhjet e këshillit të bashkisë  

1. Mbledhjet e këshillit të bashkisë janë të hapura për publikun. Çdo shtetas lejohet të ndjekë 
mbledhjet e këshillit, sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit.  

2. Njoftimi për mbledhjen e këshillit bëhet publik në vende të caktuara për këtë qëllim brenda 
territorit të njësisë vendore dhe në media të aksesueshme në njësinë vendore dhe përmban datën, 
vendin, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.  

3. Me kërkesën e kryetarit të bashkisë ose të një të pestës së anëtarëve të këshillit bashkiak, 
mbledhjet e këshillit bashkiak mund të bëhen të mbyllura, kur për këtë kanë votuar jo më pak se 
tre të pestat e gjithë anëtarëve të tij.  

Seancat e këshillimeve me bashkësinë  

1. Këshilli bashkiak ose këshilli i qarkut, përpara shqyrtimit dhe miratimit të akteve, zhvillon 
seanca këshillimi me bashkësinë, të cilat janë të detyrueshme për rastet e parashikuara në nenet 
54, shkronjat “a”, “dh”, “e”, “f” dhe “k”, dhe 77, shkronjat “a”, “dh”, “e”, “f” dhe “k”, të këtij 
ligji.  



2. Këshillimi me publikun, në çdo rast, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e 
këshillit, duke përdorur një nga format e nevojshme, si takimet e hapura me banorët e grupet e 
interesit, takime me specialistë, me institucione të interesuara dhe organizata jofitimprurëse ose 
nëpërmjet marrjes së nismës për organizimin e referendumeve vendore.  

3. Aktet e këshillit publikohen në faqen zyrtare të internetit dhe afishohen në vende publike, të 
caktuara nga këshilli me akses të lirë publik, brenda territorit të njësisë vendore dhe, sipas 
mundësive, këshilli cakton edhe forma të tjera të publikimit të tyre. Informimi i publikut në çdo 
bashki bëhet në përputhje me ligjin për të drejtën e informimit dhe rregullat e përcaktuara nga 
vetë këshilli përkatës për këtë qëllim.  

E drejta e kërkesës, ankesës dhe vërejtjes  

1. Çdo qytetar apo grupe që përfaqësojnë komunitetet kanë të drejtë t’u drejtojnë kërkesa, ankesa 
apo vërejtje organeve të vetëqeverisjes vendore për çështje që lidhen me funksione dhe 
kompetenca në juridiksionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore.  

2. Organet e vetëqeverisjes vendore janë të detyruara t’i marrin në shqyrtim kërkesat, ankesat 
apo vërejtjet dhe të kthejnë përgjigje brenda afateve të përcaktuara me ligj.  

* E drejta e iniciativës qytetare  

1. Çdo komunitet, nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar të tij, ose jo më pak se një për qind e 
banorëve të bashkisë ka të drejtë të paraqesin për vendimmarrje në këshillin bashkiak iniciativa 
qytetare për çështje që janë brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Mënyra dhe 
forma e paraqitjes së këtyre iniciativave, procedura e shqyrtimit dhe miratimit të tyre përcaktohet 
në rregulloren e organizimit dhe funksionimit të këshillit bashkiak.  

2. Propozimet e ardhura në këshill si iniciativë qytetare, kur kanë ndikim financiar në buxhetin e 
njësisë së vetëqeverisjes vendore, shqyrtohen në këshill, sipas rendit të ditës, dhe nuk mund të 
miratohen pa marrë më parë mendimin e kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. 

 

 

 

 


