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Përmbajtja e njoftimit në lidhje me nismën vendimmarrëse 

 

1. Në njoftimin për fillimin e procesit të konsultimit publik duhet të përcaktohen të 

paktën: 

a) arsyet e nevojshme për nxjerrjen e projektaktit, si dhe ndikimi që ai do të ketë; 

b) afati, vendi dhe mënyra me të cilën palët e interesuara paraqesin ose dërgojnë 

rekomandimet e tyre; 

c) adresa e kontaktit të koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik të organit 

publik për mbledhjen e rekomandimeve e të komenteve për projektaktin; 

ç) vendi dhe data e organizimit të takimit publik në rastet kur organi publik vendos për 

organizimin e tij. 

2. Aksesi në dokumentacionin e nevojshëm që lidhet me projektaktin sigurohet edhe 

sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi për të drejtën e informimit. 
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Informacioni që nevojitet të sigurohet 

 

1. Palët e interesuara që do të konsultohen, pajisen me informacionin e nevojshëm për 

t’u krijuar atyre mundësinë të kontribuojnë në mënyrën më efektive të mundshme në 

procesin e përgatitjes së projektaktit në rrugë elektronike dhe/ose postare. 

2. Krahas dokumenteve përkatëse, në varësi të kompleksitetit, volumit dhe 

karakteristikave të tjera të projektaktit, sigurohen shpjegime për qëllimin, problemet që do 



të trajtohen, idetë e përgjithshme, ndryshimet kryesore dhe/ose alternativat e mundshme 

dhe, për aq sa është e mundur, studime apo analiza që janë kryer për hartimin e projektaktit. 
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Afati për dorëzimin e komenteve dhe rekomandimeve 

 

1. Palëve të interesuara u jepet koha e arsyeshme për të dërguar pranë organit publik 

vendimmarrës komentet dhe rekomandimet e tyre: 

a) brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit paraprak; 

b) brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit 

publik. 

2. Për akte veçanërisht komplekse ose të rëndësishme, sipas vendimit të organit 

publik, afati për dërgimin e komenteve mund të zgjatet deri në 40 ditë pune nga data 

e njoftimit. 

3. Përcaktimet e sipërpërmendura nuk anashkalojnë afatet kohore të përcaktuara në ligje 

të veçanta për procedurat e konsultimit dhe informimit publik. 
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Zgjatja dhe përsëritja e fazës së konsultimit 

 

Organi publik mund të zgjasë afatin për dërgimin e komenteve ose mund të ripërsëritë 

fazën e marrjes së komenteve e të rekomandimeve në rastet kur: 

a) organi publik nuk është i kënaqur me cilësinë e komenteve të përftuara; 

b) në komentet dhe rekomandimet e dhëna janë ngritur çështje të reja të rëndësishme që 

nuk kanë qenë pjesë e konsultimit fillestar. 

 


