
 

 

BASHKIA BERAT 

KESHILLI BASHKIAK  

 

Berat më 25.10.2021 

Njoftim per konsultim publik 

Seance konsultimi me publikun per Buxhetin afatmesem 2022-2024 

Baza Ligjore 

Ligji 139/2015 “Per Vetqeverisjen Vendore” neni 18 , , Rregullore e Këshillit për konsultimet 

me publikun nenet 7, 24, 27, 32, 35, 45, 46 

Për dijeni: Kryetarit të Bashkisë 

 

Titulli projektaktit:  Projekt buxheti aftamesem 2022-2024 

Takimi publik: Dita e Enjte, data 04.11.2021, ora 11, vendi: Salla e 

Keshillit 

 

Të ftuar:  

 

Banore, OJF, Biznese  

 

Pjesëmarrës nga bashkia:     

Drejtoria e Finances dhe Buxhetit 

 

 

Drejtues i takimit publik: 

Komisioni I Finances dhe ekonomise 

,  

 

Komisioni I Ekonomise dhe Finances 

 Nr. Përshkrimi 

1 Qëllimi i këshillimit publik 

Qëllimi I këtij takimi është që të diskutohet me grupet e 

interest Planifikimi buxhetor afatmesem 2022-2024 

 

2 Pershkrimi I ceshtjes 

Buxheti afatmesem 2022-2024 eshte nje document 

teper I rendesishem I cili do te percaktoje disa prioritete 

per komunitetin e Bashkise Berat . Pjesmarrja e 



 

publikut ne keto vendimarrje eshte teper e rendesishme 

per te vleresuar sa me mire prioritetet.  

3 
Disa pyetje nga Keshilli drejtuar 

grupit te Interesit 

A jane paraqitur sakte prioritetet ne kete projekt 

vendim? 

A ka ndonje ceshtje emergjente e cila duhet te jepet 

perparesi ne vitin e pare buxhetor? 

a duhen rishikuar politiksat fiskale ne lidhje me 

bizneset? 

A jane te mjaftueshem indikatoret e performances se 

paraqitur ne kete projekt? 

 

 

4 

 

 

Kontaktet dhe afatet e dërgimit të 

komenteve, rekomandimeve, 

vërejtjeve;  

 

 

Komentet dhe rekomandimet tuaja mund të jepen direkt 

nëpërmjet pjesmarrjes Suaj në takimet publik, por në 

pamundësi për të marrë pjesë në këto konsultime, ato 

mund të dërgohen me email, mund të komentohen në 

faqen web të Këshillit të Bashkisë ne Rregjistrin 

Elektronik të Konsultimit Publik tek projekt-akti 

“Rishikimi I Planit te pergjithshem Vendor”, ose të 

dërgohen me postë  BRENDA DATËS  20.11.2021 

Email: info@bashkiaberat.gov.al 

www.bashkiaberat.gov.al 

Sekretare e Keshillit: +355 692349876  

Bora Agalliu 

boraagalliu.br@gmail.com  

Kordinator per Konsultimin public: 

Mynevere Mamurani, +355 692730620 

http://www.bashkiaberat.gov.al/
mailto:boraagalliu.br@gmail.com


 

mamuranie@gmail.com  

Adresa: Bulevardi Republika 5001, Bashkia Berat  

 

 

 

Projekt-vendimi, relacioni 

shoqërues, studime apo materiale 

me informacion në lidhje me 

cështjen që konsultohet 

 

 

Projekt-vendimin së bashku me relacionin shoqërues në 

lidhje me këtë projekt-vendim mund t’i gjeni në linkun  

http://bashkiaberat.gov.al/wp-

content/uploads/2021/10/Bashkia-Berat-PBA-2022-

2024-Shtojca-2-faza-e-rishikuar.pdf  

 

 

 

Shpjegim të procesit që do ndjekë 

dhe veprimet qe do të ndërmarrë 

Këshilli për të shqyrtuar 

rekomandimet nga publiku deri në 

marrjen e vendimit 

 

 

Konsultimi publik do të realizohet sipas Kalendarit të 

Konsultimeve Publike. 

Pas realizimit të konsultimeve publike me komunitetin 

dhe grupet e interesit, Këshilli i Bashkisë do të ndjekë 

hapat si vijon : 

1. Mbajtja e procesverbalit të cdo takimi publik dhe 

bërja publike e tyre. 

2. Marrja e Rekomandimeve me postë dhe bërja e 

tyre publike. 

3. Realizimin nga ana e Sekretariatit të Këshillit i 

një Përmbledhje të Rekomandimeve, që përfshin 

të gjitha mendimet dhe propozimet që do të vijnë 

nga komuniteti dhe bërja publike e kësaj 

Përmbledhje. 

mailto:mamuranie@gmail.com
http://bashkiaberat.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/Bashkia-Berat-PBA-2022-2024-Shtojca-2-faza-e-rishikuar.pdf
http://bashkiaberat.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/Bashkia-Berat-PBA-2022-2024-Shtojca-2-faza-e-rishikuar.pdf
http://bashkiaberat.gov.al/wp-content/uploads/2021/10/Bashkia-Berat-PBA-2022-2024-Shtojca-2-faza-e-rishikuar.pdf


 

4. Dërgimi i kësaj Përmbledhje Rekomandimesh 

Kryetarit të Bashkisë, Komisionit të Ekonomise 

dhe Financës. 

5. Shqyrtimi nga ana e komisioneve (mbledhjet e 

komisioneve janë të hapura për publikun 

sipas datave të parashikuara në kalendar) të 

cdo rekomandimi dhe diskutimi i tij në 

komisione për të dalë me një vendim se cilat 

propozime mund të merren në konsideratë dhe 

cilat nuk mund të merren dhe për cfarë arsye. 

6. Hartimi i projekt-vendimit të përmirësuar 

bazuar në rekomandimet e konsultimit publik. 

7. Diskutimi dhe miratimi i aktit në seancën e 

hapur të Mbledhjes së Këshillit. 

8. Informimi i personave që kanë dhënë 

rekomandime për aktin, për marrjen në 

konsideratë të rekomandimit ose për mosmarrjen 

në konsideratë dhe arsyet e mosmarrjes në 

konsideratë të tij. 

9. Publikimi i aktit në faqen e Këshillit të Bashkisë 

dhe në tabelat e informimit 

10. Njoftimi i administratës për aktin e miratuar 

11. Monitorimi i zbatimit të tij 

 

Publikuar  25.10.2021 

Bora Agalliu  

 

 

 


