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UDHЁZUES PЁR BUXHETIMIN ME PJESЁMARRJE
HYRJE
Buxhetimi me Pjesëmarrje (PB) është një proces demokratik e gjithёpёrfshirёs, i cili u
mundëson qytetarëve pjesëmarrje e fuqi vendimmarrëse të drejtpërdrejtë mbi hartimin e
zbatimin e buxhetit dhe shpёrndarjes sё fondeve lokale. Ai ёshtё njё proces qё menaxhohet
nga organet vendore tё qeverisjes (bashki dhe këshill bashkiak) në bashkëpunim me
komunitetet lokale, i cili duhet t’u japi zë dhe adresojë çështje të rëndësishme që lidhen me
komunitetet, por sidomos tё sigurojё pёrgatitjen dhe miratimin e njё buxheti publik vendor, i cili
paraqet prioritetet dhe nevojat e qytetarёve (burra, gra, grupe tё marxhinalizuara dhe persona
me aftёsi ndryshe).
Një buxhet publik është një nga dokumentat më të rëndësishёm tё politikave tё çdo qeverisje
vendore dhe jo vetёm. Përveç përcaktimit tё fondeve për projekte dhe aktivitete administrative,
buxhetet duhet tё krijojnë prioritete të qarta që do të orientonin gjithë zhvillimin në nivel vendor.
Me pak fjalë, buxhetimi publik është një proces kompleks që nuk duhet të jetë me standarte të
dyfishta. Ai nuk duhet tё jetё i mbyllur për publikun, por duhet tё përfshijë pjesёmarrjen qytetare
në një mënyrë që tё rrisё përfaqësimin demokratik.
Procesi në vetëvete përfshin identifikim të nevojave, vendosje dhe përcaktim të prioriteteve,
marrje të vendimeve dhe alokim të burimeve të nevojshme. Si i tillë ai kërkon përpjekje serioze
për përfshirjen e komunitetit gjatë planifikimit dhe zbatimit të tij, ndërkohë që monitorimi dhe
vlerësimi i buxheteve publike është i domosdoshëm.

PËR ÇFARË SHЁRBEN KY UDHËZUES?
Analiza e vlerësimit të situatёs sё buxhetimit me pjesёmarrje dhe konsultimit nё nivel vendor
tregoi se modelet e buxhetimit me pjesёmarrje tё zbatuara nё pesё bashkitё subjekt i vlerёsimit,
ishin tё ndryshme dhe nuk ka një model mbizotërues. Nga analiza dhe vlerёsimi u evidentua se
procesi BP ёshtё akoma nё fazё zhvillimi, ka konfuzion nё tё kuptuarin e tij dhe mё kryesorja
ёshtё i pastandartizuar.
Ky udhëzues paraqet dhe sugjeron disa mekanizma të qartë dhe praktikë për këshilltarët dhe
stafet drejtuese tё bashkive, kryesisht ata që përfshihen në planifikim, realizim dhe vlerësim të
buxhetit, si dhe qytetarët (gratë/vajzat dhe burrat/djemtë), që marrin pjesë në aktivitetet e këtij
procesi ose që pёrfshihen nё inciativa qytetare. Udhëzuesi siguron që rezultatet pozitive të
arritura nga proceset e BP të jenë cilësore, tё pёrfaqёsojnё nevojat dhe prioritetet e qytetarёve
dhe të promovojnё pjesëmarrjen demokratike qytetare në çdo komunitet.
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PARIMET E BUXHETIMIT ME PJESËMARRJE
Buxhetimi me pjesёmarrje duhet tё udhёhiqet nga disa parime qё sigurojnё pёrfaqёsim
demokratik dhe qё pёrbejnё bazёn mbi tё cilёn janё ndёrtuar mekanizmat e sugjeruar dhe gjithё
udhёzuesi. Parimet kryesore qё vlerёsohen se ndihmojnё realizimin me sukses tё BP janё:
Gjithёpёrfshirja - Bazuar nё detyrimet që rrjedhin nga ligji procesi i PB-së duhet të sigurojё
akses të barabartë mes qytetarëve dhe tё synojë zvogëlimin e pabarazive nga një zonë në
tjetrën.
Pjesëmarrja Qytetare - BP duhet të sigurojë që qytetarёt pёrfshihen, thonë fjalën e tyre dhe
ndikojnë në vendimarrje, pёrmes prioriteteve tё identifikuara dhe vendosuara nga dhe me ata.
Komunikimi dhe Dialogu - BP duhet tё mundёsojё komunikimin dhe diskutimin e hapur tё
qytetarёve. Njësitë e qeverisjes vendore duhet tё sigurojnё hapёsirat dhe metodat e duhura pёr
tё inkurajuar dialogun me qytetarёt.
Transparenca dhe Llogaridhёnia – Njёsitё e qeverisjes vendore duhet tё ofrojnё informacion
tё plotё dhe tё kuptueshёm pёr qytetarёt mbi hapat dhe burimet nё dispozicion tё procesit.
Llogaridhënia në lidhje me alokimin dhe përdorimin efektiv të fondeve publike është gjithashtu
një element i domosdoshëm i këtij procesi.
Qendrueshmёria - Procesi i BP duhet të përmbushë rezultatet e synuara, duke demonstruar qё
prioritetet dhe nevojat janё adresuar përmes realizimit të tij. Për të siguruar qendrueshmërinë e
tij ai duhet të kthehet nё njё praktikë standarde dhe tё institucionalizuar.
Transformimi – BP duhet tё inkurajojё përfshirjen aktive të qytetarëve nё vendime qё ndikojnё
drejtpërdrejtë nё transformimin e komuniteteve dhe jetёs sё tyre.

ÇFARË ËSHTË BUXHETIMI ME PJESËMARRJE
Buxhetimi me Pjesëmarrje nё kuptimin e kёtij udhёzuesi është një mekanizëm që lejon qytetarët
e një juridiksioni të caktuar që të marrin pjesë në vendimmarrjen mbi menaxhimin e financave
publike nё nivel lokal. Ky proces ka për qëllim rritjen e transparencës, përgjegjësisë dhe
përfshirjes sociale në qeverisjen vendore. Ai kërkon angazhimin e qytetarëve në të gjitha fazat e
ciklit buxhetor siç parashikohet nё ligj, dhe tё thjeshtёzuara si më poshtë:
o
o
o
o
o
o

Identifikimi i investimeve kapitale dhe projekteve për t’iu përgjigjur nevojave lokale,
ndonjёherё edhe emergjente;
Përgatitja e studimeve vlerësuese parapërgatitore për të mbështetur projekte të tilla;
Përgatitja e një propozim buxheti për t’u dorëzuar tek Këshilli Bashkiak përmes Kryetarit
të Bashkisë;
Mbikëqyrja e procesit të aprovimit të buxhetit (shqyrtimi, diskutimi dhe votimi);
Monitorimi i prokurimeve (tenderimi, ofertat dhe kontraktimi);
Monitorimi dhe vlerësimi i ekzekutimit të prioriteteve tё dala nga ky proces.
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BP nuk duhet tё kuptohet si njё proces qё transferon fonde nga qeverisja vendore tek
komunitetet lokale. Në BP, komunitetet punojnë bashkë me qeverisjen vendore për të rënë
dakord se si të shpenzohen në mënyrë sa më efikase burimet e pakta të qeverisjes vendore.

TIPARET KRYESORE TË BP PËRFSHIJNË
o

o

o
o

Njё proces i cili lehtëson pjesëmarrjen dhe përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje për
një buxhet pro nevojave dhe prioriteteve tё qytetarёve e sidomos të tё varfërve dhe
grupeve vulnerabёl;
Takime të mirёpёrcaktuara dhe komunikim e debat në secilën njësi për përfshirjen e
qytetarëve në përcaktimin dhe vendosjen e prioriteteve strategjike për investimet
kapitale dhe shërbimet;
Një proces që ndjek nga afër ciklin e buxhetit vendor dhe që ofron një kuadër për
pjesëmarrjen, planifikimin dhe zbatimin e tij.
Struktura lokale të përfshira në ngritjen e kapaciteteve, shpërndarjen e
informacionit, komunikimin me publikun dhe mobilizimin qytetar.

PËRFITIMET E ZBATIMIT TЁ BP
Targetim efektiv tё buxhetit: BP synon tё pёrputhё nevojat e qytetarёve me burimet publike,
sidomos tё grupeve tё papёrfaqёsuara.
Nxit përfshirjen sociale dhe fuqizimin e komuniteteve: Pёrfshirja e zërit tё qytetarëve të
zakonshëm si dhe të grupeve më të papërkrahura nepёrmjet BP mund të ridrejtojë fuqishëm
investimet publike drejt shërbimeve bazë për lagjet e varfra. BP ndihmon fuqizimin e grupeve të
margjinalizuara për të përfshirë zërin e tyre në vendimet e buxhetit.
Përmirëson transparencën dhe përgjegjshmërinë: BP u ofron mundёsi bashkive që të
thjeshtojnё buxhetin për qytetarët si dhe që të jenë më transparentë dhe më të përgjegjshëm në
menaxhimin e burimeve publike. Jo tё gjithё qytetarët kanë akses tek informacioni mbi buxhetin
i bashkisë.

BP DHE AKTORЁT PJESЁMARRЁS NЁ TЁ
Buxhetimi me Pjesëmarrje duhet kuptuar si proces i bashkëmenaxhuar, pra një mekanizëm ku
bashkia dhe qytetarёt janë bashkë për të caktuar, shpenzuar dhe raportuar për burimet publike.
Pёr tё arritur objektivat e tij BP duhet tё pёrfshijё tё gjithё aktorёt e interesuar (qytetarët,
përfaqësuesit nga shoqëria civile lokale, qeverisjen, këshillat lokale dhe komunitetin e biznesit).
BP duhet të sigurojë që grupet e margjinalizuara (zakonisht qytetarë me të ardhura të ulëta, gra,
të rinj, fëmijë, persona me aftësi ndryshe) të jenë të përfshirë direkt në të gjitha fazat e BP.
Pjesëmarrja në BP është vullnetare dhe të gjitha palët e interesuara duhet të gëzojnë mundësi
të barabarta pjesëmarrjeje. Prandaj është vitale të vendosësh mekanizmat e duhura në mënyrë
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që secila palë e interesuar të marrë pjesë në mënyrë kuptimplote në seancat dëgjimore publike
në nivel lagjeje ose fshati ose në takimet e komunitetit me grupet e veçanta (si p.sh. gratë).
Prandaj është e rëndësishme të kuptohen aktorët, rolet dhe motivimet e tyre në mënyrë që të
mbështetet edhe pjesëmarrja e tyre. Secili aktor ka një rol, si më poshtë:
Qytetarët: Ata kanë një rol të rëndësishëm për komunikimin e nevojave tё tyre për të mirat dhe
shërbimet publikë. Qytetarët i diskutojnë këto nevoja me anëtarë të tjerë të komunitetit dhe me
autoritetet lokale, arrijnë në konsensus dhe vendosin mbi prioritetet tyre. Pasi buxheti të jetë
aprovuar, qytetarët nё sugjerimin tonё struktura e Komisionit tё BP siguron mbikëqyrjen e
ekzekutimit të buxhetit, proceset e prokurimeve dhe monitorimin dhe vlerësimin e punëve
publike.
Bashkia - menaxhon tё gjithё procesin. Bashkia jep informacion rreth procesit të BP dhe rreth
buxhetit si dhe organizon takimet publike, planifikon proceset e BP në zona te ndryshme
gjeografike, dhe si rrjedhojë duhet të ketë një ndarje gjeografike efektive të NJA-ve dhe lagjeve
për të siguruar një mbulim të gjerë të aktiviteteve të BP.
OSHC-të - mund të luajnë një rol mbështetës për mobilizimin e qytetarëve dhe organizatave të
bazuara në komunitet për të marrë pjesë në procesin e BP. Në situatat kur bashkive u mungon
kapaciteti për të menaxhuar procesin a BP, OSHC-të mund të kontribuojnё pёr zbatimin e BP.
Ato mund të zhvillojnë fushata ndёrgjegjёsuese, të ndihmojnë në thejshtёzimin e dokumentave
të buxhetit, dhe të ndërtojnë kapacitetet lokale.
Këshillat Bashkiakё - Sipas Ligjit 139/2015, Kёshillat Bashkiakё kanё njё rol shumё tё
rëndësishem pёr kёtё proces. Roli i tyre është të diskutojnë dhe aprovojnë buxhetin. Gjithashtu,
po sipas Ligjit për Vetëqeverisjes Vendore Këshillat Bashkiakë kanë detyrimin e drejtpërdrejtë
për të realizuar seanca konsultative me komunitetin para aprovimit të buxhetit (neni 18,
paragrafi 1).
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MEKANIZMA TЁ BUXHETIMIT ME PJESЁMARRJE
INSTRUMENTI 1
PROCESI INICOHET DHE MENAXHOHET NGA KRYETARI I BASHKISË DHE
STAFI I TIJ
Sipas kёtij instrumenti, procesi menaxhohet nga Kryetari Bashkisë dhe stafi i tij. Nderkohё qё
kёshilli bashkiak ёshtё jo vetёm pjesёmarrёs aktiv, por referuar akteve ligjore e nёnligjore nё
fuqi duhet tё jetё dhe mbikqyrёs i procesit.
Referuar Ligjit pёr Buxhetin, muaji dhjetor ёshtё afati pёr miratimin e buxhetit, dhe pёr tё
realizuar tё gjitha fazat e BP. Sugjerohet qё procesi tё fillojё dy apo tre muaj pёrpara miratimit tё
buxhetit vjetor dhe të përfshijë hapat e mëposhtëm.
Fillimi procesit: Kryetari Bashkisë nxjerr një urdhër/akt administrativ, nё tё cilin pёrcakton
qartёsisht qёllimin, objektivat, afatet dhe stafin/grupin pёrgjegjёs pёr mbarёvajtjen e procesit.
Sugjerohet qё grupi tё pёrbёhet nga punonjёs tё Drejtorisё sё Zhvillimit, Drejtorisё sё
Projekteve, Drejtorisё sё Buxhetit, administratorët e lagjeve/ NJA-ve dhe anёtarё tё Kёshillit
Bashkiak. Ky grup përbën grupin e punёs sё procesit të BP. Pёr fillimin e procesit njoftohet
edhe Kёshilli Bashkiak.
Miratimi kalendarit tё takimeve publike: Ekipi i procesit BP diskuton dhe miraton njё draft
kalendar tё takimeve, duke u përpjekur tё sigurojё ndarje gjeografikisht tё barabartё me synim
pёrfaqёsimin gjithëpërfshirës të qytetarёve. Pёr bashkitё e mёdha planifikohen takime nё çdo
NjA/zona shumё tё largëta 2 fshatra bashkё, ndёrsa në bashkitё mё tё vogla, mund tё
zhvillohen takime edhe nё nivel fshati/apo 2 fshatra/lagje tё ndara në zona. Detyrimisht
kёshilltari bashkiak pёrfaqёsues i lagjes apo NJA pёrkatёse, duhet tё jetё pjesё e grupit tё
punёs dhe tё marri pjesё nё takimet me komunitetin.
Diskutimi i hapur i draft-kalendarit: Draft kalendari diskutohet mё pas me aktorё tё jashtёm si
organizata lokale të shoqёrisё civile, mediat lokale, biznese dhe dhomёn e tregtise (nёse ka),
universitetin (nëse ka), DA/ZA, me synimin qё tё arrihet pjesёmarrje nё takimet e PB-sё tё sa
mё shumё grupe interesi dhe aktorё tё rёndёsishёm lokalё.
Njoftimi pёr procesin: Pasi kalendari miratohet nga tё gjithё, forma pёrfundimtare e tij i
dёrgohet anёtarёve tё KB. Kalendari publikohet nё tё gjitha mediumet e bashkisё (faqja zyrtare
dhe rrjetet sociale te saj) dhe nё mediat lokale. Ai duhet të përmbajë vendin, datёn dhe orёn pёr
çdo takim (ora dhe vendi duhet tё pёrcaktohen mirё pёr tё lehtёsuar dhe pjesёmarrjen e grave/
vajzave dhe personave me aftёsi ndryshe). Gjithashtu, bashkia pёrgatit ftesa dhe/ose broshura
tё cilat pёrmbajnё kalendarin e plotё tё tё gjitha takimeve. Kёto ftesa dhe/ose broshura
shpёrndahen me postё, postё elektronike ose dorazi pёrmes administratorёve tё NJA-ve,
kryepleqve dhe ndёrlidhёsave komunitarё.
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Fondi pёr procesin: Grupi i BP, bashkё me GMS, pasi ёshtё miratuar paketa fiskale (detyrim
ligjor tё miratohet para buxhetit) bёn njё vlerёsim tё shumës/ fondeve qё do tё vihen nё
dispozicion tё procesit. Duhet patur parasysh që ky fond duhet tё jetё i mjaftueshёm pёr tё
mundёsuar tё paktёn njё investim apo realizimin e tё paktёn njё prioriteti tё dalё nga takimet me
qytetarët, në varësi të projekteve të zgjedhura nga komuniteti, si njё mёnyrё qё rrit besimin te
procesi. Gjithashtu bashkia duhet tё parashikojё nё buxhet dhe njё fond modest pёr
menaxhimin e proçesit (printimi ftesave/broshurave, udhёtimi stafit etj)
Takimet e hapura tё BP: Në takimet e hapura me qytetarët, çdo lagje/NJA/fshat diskuton dhe
përzgjedh prioritet e veta. Në këto takime bashkia dhe qytetarët diskutojnë rregullat dhe
proçedurat e proçesit që do të shërbejnë si guidë për ciklin e BP. Bashkia pajis qytetarët me të
dhëna për ekzekutimin e buxhetit korrent dhe parashikimet për të ardhurat. Nё takimet e
hapura dalin shumё prioritete dhe jo tё gjitha mund tё përmbushen nga bashkia nё njё vit
buxhetor, ndaj pёr kёtё sugjerohet njё proces prioritarizimi, ku pёrmes votimit direkt tё
qytetarёve pjesёmarrёs nё takim përzgjidhen prioritetet kryesore. Pasi nga organizatorët
listohen nevojat/ prioritetet, pjesёmarrёsit me njё letёr apo laps japin votёn e tyre vetёm pёr njё
prioritet/nevojё. Të gjitha takimet dokumentohen me procesverbale dhe informacioni hidhet nё
regjistrin elektronik. Stafi i bashkisё duhet tё dokumentojё gjithashtu pjesёmarrjen qytetare nё
takime pёrmes fotografive dhe listave tё pjesёmarrёsve. Listat duhet tё përfshijnë informacion
nё lidhje me gjininё, moshёn, institucionin apo grupin e interesit qё përfaqёson dhe kontakte tё
tyre.
Zgjedhja e KBP: Pas votimit tё prioriteteve, nё takimin e hapur zgjidhet një përfaqësues për të
qenë pjesë e Komisionit tё Buxhetimit me Pjesëmarrje (KBP). KBP ёshtё njё komision me
pёrfaqёsues vullnetarë tё cilёt duhet tё kryejnё dhe monitorimin e tё gjithё procesit. Ky komision
funksionon sipas njё rregulloreje qё miratohet nga vetёKBP. Njё model i rregullores paraqitet nё
aneksin e udhëzuesit.
Funksionimi i KBP: Ky komision është zakonisht i përbërë nga një numër i barabartë i
delegatëve të zgjedhur dhe përfaqësuesve të bashkisë. Përfaqësuesit qytetarë dhe ata nga
bashkia prezantojnë dhe diskutojnë nevojat e ndryshme për investime. Anëtarët e KBP mund tё
ndërmarrin vizita në terren për të inspektuar çdo prioritet. Nё tё njёjtёn kohё nga bashkia bёhen
studime vlerësimi paraprake teknike dhe financiare për çdo propozim. Paralelisht, anёtarёve tё
KBP mund t’u sigurohet nga bashkia njё sesion informues mbi menaxhimin e fondeve dhe
shpenzimeve publike. Duke qenë se burimet e qeverisjes vendore janë të kufizuara, anёtarёt e
KBP duhet tё diskutojnё me pёrgjegjshmёri mbi prioritetet që do të financohen. Propozimi final i
BP zakonisht aprovohet me konsensus, por kur nuk ka një marrëveshje të gjerë, KBP voton për
listën finale të prioriteteve. Lista finale i prezantohet Kryetarit të Bashkisë.
Përgatitja e draft-buxhetit: Kryetari Bashkisё dhe GMS, sigurohen qё lista finale e BP tё jetё
pjesё e draft buxhetit, i cili dёrgohet pёr miratim nё Këshillin Bashkiak.
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Kriteret për caktimin e burimeve
Bashkia me miratimin e paketës fiskale duhet të parashikojë sasinë e pritshme të burimeve që
të planifikojë për investimet e mundshme. Drejtoria e Financës dhe Buxhetit identifikon
përqindjen e kapitaleve korrente ose të të ardhurave kapitale që do të jenë në dispozicion për
programin e BP. Sasia e burimeve financiare mund të variojë, por zakonisht ato konsistojnë në
burime nga taksat dhe tarifat lokale. Një pjesë e të ardhurave kapitale mund të jetë e vendosur
të shpenzohet për punët që janë duke u kryer ose paravendosur për projekte (grante të
kushtëzuara ose hua), dhe sigurisht që këto burime nuk mund të jenë disponueshme për BP.
Si rrjedhojë pra, zakonisht nuk ka një përqindje fikse ose proporcion optimal i paracaktuar i
buxhetit për BP. Ai varet i gjithi nga rrethanat e veçanta financiare të secilës qeverisjeje lokale,
vullnetit politik të bashkisë dhe presionit të qytetarëve, pasi nuk ka asnjё kufizim ligjor pёr
fonde/shuma të paracaktuara për vendosjen e burimeve nga nënndarjet/ sektorёt apo
programet buxhetore. Çdo qeverisje lokale duhet të përcaktojë kriteret së bashku me qytetarët
përfaqësues të KBP.

APROVIMI I PROPOZIMIT TË BP NË KËSHILLIN BASHKIAK
Shqyrtimi i projekt buxhetit vjetor dhe afatmesёm
Këshilli duhet të sigurojë financimin e prioriteteve strategjike të Bashkisë, në përputhje me
politikat sektoriale e ndërsektoriale kombëtare, marrëveshjet ndërkombëtare dhe nevojat e
komunitetit, të cilit i shërbejnë (Ligji 68/2017, neni 5/c) dhe tё pregatisё njё buxhet vendor tё
bazuar nё performancё.
Këshilli duhet tё miratojё çdo vit planin e punës dhe kalendarin për proçesin e shqyrtimit të
projekt buxhetit, sipas propozimit të bërë nga Kryetari i Këshillit në konsultim me kryesinë e
Këshillit, Kryetarin e Komisionit të Buxhetit dhe Kryetarin e Bashkisë.
Këshilli duhet tё miratojё strukturën e paraqitjes së dokumentit të projekt buxhetit vjetor dhe
afatmesëm të Bashkisë, duke ju referuar udhëzimit të Ministrisё sё Finanancave, si dhe
strukturën e paraqitjes së dokumentit të projekt buxhetit për publikun dhe ja dërgon Kryetarit të
Bashkisë mbi bazë performance.
Këshilli duhet tё miratojё strukturën e raportit të zbatimit të buxhetit vjetor dhe afatmesëm të
Bashkisë, duke ju referuar udhëzimit të Ministrisё sё Financave, si dhe strukturën e raportit të
zbatimit të buxhetit për publikun. Të dy raportet duhet tё bëhen publik në faqen zyrtare tё
internetit të bashkisë.
Këshilli i Bashkisë miraton kalendarin e programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor, të
propozuar nga Kryetari i Bashkisë, jo më vonë se data 31 dhjetor dhe ky buxhet hyn në fuqi në
ditën e parë të çdo viti buxhetor (Ligji 68/2017, neni 33).
Këshilli i Bashkisë e shqyrton buxhetin vjetor dhe afatmesëm tё Bashkisë së paku në dy
mbledhje, ku në mbledhjen e parё (muaji Shtator) Këshilli shqyrton raportin e Kryetarit të
Bashkisë për të ardhurat si dhe projekt buxhetin e Kryetarit të Bashkisë, dhe në mbledhjen e
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dytë (muaji Dhjetor) Këshilli bën shqyrtimin final të projekt buxhetit mbi bazë tё raportit të
paraqitur nga Komisioni për Financa dhe Buxhet dhe rekomandimet dhe propozimet nё lidhje
me projekt buxhetin dhe raportin e të ardhurave të paraqitura nga Kryetari i Bashkisë.
Këshilli, brenda datës 10 shtator, miraton dokumentin e programit buxhetor afatmesëm të
rishikuar, dhe Kryetari i Bashkisë ja dërgon më pas Ministrisë së Financave brenda datës 15
shtator (Ligji 68/2017, neni 38/3) së bashku me një informacion mbi rekomandimet e dhëna nga
Ministria e Financave gjatë fazës së parë. Pas miratimit të projektit të programit buxhetor
afatmesëm të rishikuar, Kryetari i Bashkisë përgatit projekt buxhetin vjetor (Ligji 68/2017, neni
40/1).
Kryetari i Këshillit në bashkëpunim me Kryetarin e Bashkisë organizojnë brenda datës 5 tetor
një dëgjesë publike të përbashkët me Ministrine e Financave. Kryetari i Këshillit, brenda datës
20 tetor, merr mendimet përfundimtare të Ministrisë së Financave (nëse ka), për t’i reflektuar në
dokumentin final të programit buxhetor afatmesëm. (Ligji 68/2017, neni 38/4). Në këtë dëgjesë
publike merr pjesë edhe Kryetari i Komisionit të Finacave dhe Buxhetit. Njoftimi për dëgjesën
publike bëhet nga Sekretari i Kёshillit Bashkiak.
Këshilli, brenda datës 30 nëntor, merr për shqyrtim nga Kryetari dokumentin e programit
buxhetor afatmesëm përfundimtar dhe projektbuxhetin vjetor. Mendimet e Ministrisë së
Financave dhe vlerësimi i Kryetarit të Bashkisë për marrjen në konsideratë të tyre, paraqiten në
një aneks të veçantë të projektit të programit buxhetor afatmesëm përfundimtar (Ligji 68/2017,
neni 39/1; 41/1). Çdo anëtar i Këshillit mund të propozojë ndryshime të argumentuara të
projektbuxhetit të paraqitur nga kryetari. Këto ndryshime duhet të jenë në përputhje me parimet
dhe rregullat e përcaktuara në nenin 5, të këtij Ligjit 68/2017 (Ligji 68/2017, neni 41/2).
Këshilli, brenda datës 25 dhjetor, miraton dokumentin e programit buxhetor afatmesëm
përfundimtar dhe projektbuxhetin vjetor (Ligji 68/2017, neni 39/2; 41/3). Gjatë shqyrtimit të
projektit final të projekt buxhetit, Këshilli dëgjon edhe komentet e publikut, të cilat pasqyrohen
në dokumentin e buxhetit së bashku me komentet e marra nga dëgjesat publike tё BP dhe
dëgjesën e Komisionit të Financave dhe Buxhetit.
Kryetari i Bashkisë, brenda datës 31 dhjetor, bën publikimin e dokumentit të plotë të programit
buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor të miratuar, përfshirë dokumentacionin shoqërues të
tyre.

INFORMIMI DHE KONSULTIMI PUBLIK I PROJEKT BUXHETIT
Programet buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore vendore konsultohen me
komunitetin dhe grupet e interesit në Bashki (Ligji 68/2017, neni 5/ç)
Kryetari i Këshillit në konsultim me Kryesinё e Këshillit dhe Kryetarin e Bashkisë harton
kalendarin e dëgjesave publike për buxhetin afatmesëm e vjetor të Bashkisë dhe Sekretari ia
njofton të gjithë Këshilltarëve 10 ditë pune përpara fillimit të dëgjesave publike.
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Takimet e hapura për konsultimin publik të buxhetit organizohen në periudhën shtator – tetor
dhe procesi menaxhohet nga Bashkia. Në kalendarin e takimeve e hapura specifikohet data,
ora, vendi për secilën prej takimet e hapura. Këshilli sigurohet qё tё organizohet së paku një
takim i hapur në secilën njësi administrative të Bashkisë.
Çdo këshilltar është i lirë të marrë pjesë në takimet e hapura të organizuara nga Këshilli
Bashkiak, edhe pa vënë në dijeni paraprakisht Kryetarin e Këshillit.
Rekomandimet dhe propozimet e prezantuara në dëgjesat publike të organizuara nga Këshilli,
Komisioni i Financave dhe Buxhetit, Kryetari i Bashkisë, dhe si dhe ato të paraqitura në
mbledhjet ku diskutohen projekti i parë dhe projekti final i buxhetit, dokumentohet në shtojcën
për Konsultimin Publik të dokumentit të miratuar të buxhetit, ku dhe në këtë të fundit,
pasqyrohet edhe fotot takimeve tё BP dhe dëgjesave me publikun të organizuara për
konsultimin e projekt buxhetit.

MONITORIMI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT:
Pasi buxheti është aprovuar, KBP angazhohet për mbikëqyrjen e ekzekutimit të buxhetit. Gjatë
fazës së fundit të ciklit të BP, qytetarët mbikëqyrin procesin e prokurimeve (tenderimit, bërjes së
ofertave, dhe kontraktimit), monitorojnë ekzekutimin aktual të punëve publike dhe vlerësojnë
cilësinë finale të punëve.
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ANEKS I
URDHËR
Nr….. Datë……/….2019
Për Krijimin e Grupit të Punës së Buxhetimit me Pjesëmarrje
Në kuadër të hartimit të buxhetit vjetor/afatmesëm të Bashkisë, me qëllim realizimin e një
procesi transparent dhe identifikimin e nevojave të komuniteteve lokale për investime dhe
shërbime, bazuar në Ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” nenet 8,9, 15,16,64 të tij,
Ligjin 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” nenet 5,6,11,12 e vijues tё tij,
Urdhëroj;
1. Të ngrihet grupi i punes për realizimin e procesit të konsultimit me komunitetin në kuadër të
hartimit dhe miratimit të buxhetit me përbёrje:
Zv/Kryetari
Drejtori i Drejtorisë së Buxhet-Financës
Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike (infrastrukturё, shërbime publike, etj)
Administratorët e njësive administrative dhe lagjeve sipas rastit ku zhvillohet
Drejtoria që merret me projektet dhe zhvillimin ekonomik
Koordinatori për Njoftimin dhe Konsultimin Publik
2. Procesi i konsultimit me komunitetin do të behet për çdo njësi administrative, pasi të jene
njoftuar paraprakisht banorёt të paktёn 10 ditë përpara takimit.
3. Në përfundim të procesit në të gjitha njësitë administrative dhe lagjet e qytetit, grupi i punës
do të hartojë një relacion me shkrim për Kryetarin e Bashkisë, ku të pasqyrohen procedurat
e ndjekura, metodologjia e marrjes së opinioneve nga komuniteti, si dhe të evidentohen
kërkesat dhe nevojat e tyre per investime, shërbime apo çfarëdo pune publike të kërkuar.
4. Procesi i konsultimit sa më sipër do të fillojë në datë… dhe duhet të perfundojë në
datë………
5. Ngarkohet grupi i punës si dhe Koordinatori për Njoftimin dhe Konsultimin Publik per
zbatimin e këtij urdhëri.
6. Ky udhër hyn në fuqi menjëherë.

Kryetari Bashkisë
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ANEKS II
DRAFT RREGULLORE E BRENDSHME E KOMISIONIT TË BUXHETIMIT ME
PJESËMARRJE (KBP)
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e një kuadri rregullator për funksionimin me efikasitet të
KBP në veprimtarinë e tij për realizimin e procesit tё BP. Kjo Rregullore e Brendshme ёshtё njё
dokument ndihmёs i KBP. Procesi i BP dhe zbatimi i tij do tё bazohet nё kёtё dokument. Kjo
rregullore ёshtё subjekt rishikimi tё herёpashershёm.


Anёtarёt e KBP pёrfaqёsues tё komunitetit zgjidhen nё takimet e hapura tё BP, me
votim tё hapur tё banorёve tё zonёs nё tё cilёn zhvillohet takimi.



Komisioni i Buxhetimit me Pjesëmarrje (KBP) ka njё strukturё tё pёrbёrё nga:
o pёrfaqёsues tё komunitetit;
o pёrfaqёsues tё bashkisё;
o pёrfaqёsues tё Këshillit Bashkiak (monitorues të procesit)
o pёrfaqёsues tё grupeve tematike tё cilat duhet të jenë qytetarë qё nuk punojnё
nё Bashki dhe nuk kanё dalё nga zgjedhjet në lagje/NJA; por pёrfaqёsues të
grupeve të tjerë të interesit si kulturë, ekonomi, arsim, etj.



Kryetari i KBP ёshtё Kryetari i Bashkisё.



Pёrbёrja e KBP sipas grupeve ёshtё si me poshtё:
o x pёrfaqёsues nga komuniteti me tё drejtё vote.
o x pёrfaqesues me tё drejtё vote nga stafi i bashkisё.
o x pёrfaqёsues pa tё drejtё vote nga grupet tematike ku secili grup tematik ёshtё i
pёrfaqёsuar me nga 1 anёtar.
o Pёrfaqёsues tё KB pa tё drejtё vote, ku secili komision i Kёshillit ёshtё i
pёrfaqёsuar me nga njё anёtar. Pёrfaqёsuesit e KB kanё tё drejtёn e fjalёs, por
jo tё votёs, pasi vota e tyre do tё pёrdoret nё miratimin pёrfundimtar tё buxhetit
nё KB.



Një anëtar i KBP pёr vitin x mund tё jetё anëtar komisioni edhe nё vitin e ardhshёm.



KBP duhet të sigurojë pjesёmarrje të barabartё tё grave nё KBP, e cila duhet tё jetё e
pranishme nё tё katёr grupet pёrfaqёsuese.



Eshtё pёrgjegjёsi e KBP tё rishikojё Rregulloren e Brendshme dhe ta modifikojё atё. Nё
takimin e tij tё parё KBP tё diskutoje dhe tё miratojё me shumicё votash Rregulloren e
Brendshme tё procesit.



Nё përfundim tё çdo cikli vjetor tё BP, ky komision duhet tё rishikojё Rregulloren dhe tё
bёjё ndryshimet e nevojshme. Rregullorja e re duhet tё miratohet me shumicё votash tё
KBP.



Komisioni i BP mblidhet pёr herё tё pare jo mё vonё se 10 ditё pas pёrfundimit tё cikleve
tё takimeve me qytetarёt. Gjatё kёsaj kohe grupi i punёs i koordinuar nga Bashkia
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organizon takimin dhe pёrgatit materialet pёrkatëse, tё cilat u duhen shpёrndarё
paraprakisht tё gjithё anёtarёve tё KBP.


KBP shqyrton, analizon dhe vendos pёr prioritetet e investimeve tё dala nga takimet me
komunitetin. Pёrzgjedhja përfundimtare e prioriteteve pёr investim arrihet me anёn e njё
procesi votimi. Lista e investimeve e miratuar me shumicё votash nё KBP dёrgohet pёr
miratim nё KB.

ORGANIZIMI DHE KOORDINIMI I PROCESIT
I tёrё procesi i buxhetimit me pjesëmarrje koordinohet nga Bashkia. Grupi i punёs i procesit
pёrbёhet nga Bashkia dhe lehtёsuesit lokalё. Organizata tё jashtme mund tё japin asistencёn
dhe konsulencёn e tyre vullnetarisht.
Organizimi i takimeve me qytetarёt (ku pёrfshihet tёrheqja e njerёzve nёpёr takime, sigurimi i
njё ambjenti tё pёrshtatshёm takimi, realizimi i prezantimeve, mbajtja e shёnimeve, etj.) ёshtё
pёrgjegjёsi e kryetarёve tё lagjeve/NJA-ve dhe lehtёsuesve tё procesit.
Koordinimi i procesit ёshtё pёrgjegjёsi e Strukturёs sё PB, pёrcaktuar nё urdhrin e Kryetarit tё
Bashkisё. Kjo strukturё ёshtё drejtpёrsёdrejti e lidhur me procesin, dhe rrjedhimisht e
pranishme pёrgjatё procesit tё punёs si edhe nёpёr takime. Drejtoritё e tjera tё bashkisё janё
pjesёmarrёse aktive nё BP.
Bashkia, me anё tё specialistёve tё saj siguron pёr tё gjithё anёtaret e KBP trajnime/asistencё
teknike nё fushёn e buxhetimit si edhe nё kriteret e pёrzgjedhjes.
Nё raste kur anёtarёve tё KBP u duhet tё pёrshkojnё distanca tё gjata pёr tё vizituar projektpropozimet e qytetarёve, Bashkia duhet tё sigurojё mjetet e nevojshme pёr transportin e tyre.
Takimet e KBP nuk mund tё zhvillohen në rast se:
o në takim marrin pjesё mё pak se 60% e pёrfaqёsuesve tё komunitetit;
o nё takim marrin pjesё mё pak se 60% e pёrfaqёsuesve tё Bashkisё;
o nё takim marrin pjesё mё pak se 60% e perfaqёsuesve tё grupeve tematike;
o nё takim marrin pjesё mё pak se 60% e perfaqёsuesve tё KB

KRITERET DHE PROCESI I VLERЁSIMIT TЁ PRIORITETEVE TЁ VOTUARA
Kriteret pёr vlerёsimin e prioriteteve tё zgjedhura nga qytetarёt nё zona tё ndryshme tё
bashkisё nga anёtarёt e komisionit janё:
o numri i popullsisё sё zonёs sё caktuar;
o numri i pёrfituesve si rezultat i zbatimit tё projektit (kalimtarё, konsumatorё,
automjete);
o disponueshmёria e shёrbimeve (sociale) dhe cilёsia e tyre nё zonё;
o cilёsia e infrastruktures fizike nё zonё dhe cilësia e objekteve tё lidhura (qё ndodhen
afёr) me prioritetin (psh. rrugёt dytёsore me tretёsore)
o kosto e projektit;
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Vizita nё objektet e dala si prioritet, mund tё jetё njeri nga aktivitetet bazё ku do tё bazohet
pёrzgjedhja e prioriteteve pёr investim. Grupi i punёs, i koordinuar nga Bashkia organizon kёtё
aktivitet ku tё gjithe anёtarёt e KBP vizitojnё ne terren prioritetet e dala nga lagjet apo NJA-të,
pёr tё cilat kёrkohet njё verifikim.
Anёtarёt janё tё pajisur me formularё vlerёsimi tё hartuar nga grupi i punёs dhe tё miratuar nga
vetё KBP. Çdo anёtar i KBP plotёson nga njё formular pёr secilin prioritet tё vizituar nё terren,
ku anёtarёt vlerёsojnё me pikё aspekte tё ndryshme tё prioritetit tё caktuar. Formularёt e
plotёsuar i dorёzohen ekipit të BP, i cili sё bashku me grupin e punёs kryen vlerёsimet e
nevojshme dhe liston prioritetet nё bazё tё pikёve tё grumbulluara. Gjatё kёtij aktiviteti bёhen
fotografi tё secilit prioritet. Këto fotografi pёrdoren si kriter pёrzgjedhje, sё bashku me pikёt e
grumbulluara nga formularёt e vlerёsimit.

MONITORIMI
Eshtё nё kompetencat e KBP tё vendosё pёr mёnyrёn dhe formёn e monitorimit, tё mbajё
kontaktet nё fazat zbatuese tё projektit dhe tё raportojё nё formё zyrtare pranё Bashkisё. Ky
komision pёrcakton grupin/grupet e monitorimit, mёnyrёn e tyre tё veprimit dhe kompetencat e
tyre nё lidhje me mbikёqyrjen e punimeve nё terren.
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ANEKS III
KRITERET E VLERËSIMIT TË PRIORITETEVE
a) Numri i popullsisë së zonës së caktuar. Vlerësimi i këtij kriteri do të bëhet me pikë për
kategori popullsie.
o

Mbi 20000

banorë

14 pikë

o

15000-20000

banorë

12 pikë

o

13000-15000

banorë

10 pikë

o

10000-13000

banorë

8 pikë

o

8000-10000

banorë

6 pikë

o

5000-8000

banorë

4 pikë

o

3000-5000

banorë

2 pikë

b) Numri i përfituesvë si rezultat i zbatimit të projektit (kalimtarë, konsumatorë,
automjete). Vlerësimi i këtij kriteri do të bëhet me pikë mbi masën e popullsisë së rrugës,
rrugicës, bllokut apo pallatit që drejtpërdrejt përfiton nga investimi. Vlerësimi do te jetë si më
poshtë:
o

Mbi 1000

përfitues

14 pikë

o

800-1000

përfitues

12 pikë

o

600-800

përfitues

10 pikë

o

400-800

përfitues

8 pikë

o

200-300

përfitues

6 pikë

o

100-200

përfitues

4 pikë

o

Deri 100

përfitues

1 pikë

c) Disponueshmëria e shërbimeve (sociale) dhe cilësia e tyre në zonë. Vlerësimi i këtij
kriteri do të bëhet mbi bazën e pranisë së shërbimeve sociale në zonë dhe sasisë së tyre
bazuar në pikëzimin e mëposhtëm.
o

Prania e gjithë shërbimeve

o

(kopësht, çerdhe, shkollë 9 vjeçare, e mesme, QSH)

2 pikë

o

Mungesa e njërit prej shërbimeve të mësipërme

4 pikë

o

Mungesa e dy prej shërbimeve të mësipërme

6 pikë

o

Mungesa e tre prej shërbimeve të mësipërme

8 pikë

o

Mungesa totale e shërbimeve të mësipërme

10 pikë
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d) Kosto e projektit - duke u nisur nga rëndësia e objekteve të kërkuara për investime dhe
mundësitë që ka bashkia vlerësimi i projekteve në lidhje me koston e tyre të jetë si më
poshtë:
o

Vlera nga

9 -12 milionë lekë

14 pikë

o

Vlera nga

7 - 9 milionë lekë

12 pikë

o

Vlera nga

5-7 milionë lekë

10 pikë

o

Vlera nga

4-5 milionë lekë

8 pikë

o

Vlera nga

2-4 milionë lekë

6 pikë

o

Vlera nga

1-2 milionë lekë

4 pikë

o

Vlera deri

1 milionë lekë

2 pikë

e) Shuma e investimeve gjatë 3 viteve të fundit në lagjen/NJA që pushteti lokal i ka alokuar
nëpermjet fondeve të buxhetit nga viti x-y. Vlerësimi i këtij kriteri do të bëhet bazuar në
pikëzimin e mëposhtëm:
o

Vlera nёn

8 milionë lekë

14 pikë

o

Vlera nga

8-10 milionë lekë

12 pikë

o

Vlera nga

10-12 milionë lekë

10 pikë

o

Vlera nga

12-14 milionë lekë

8 pikë

o

Vlera nga

14-16 milionë lekë

6 pikë

o

Vlera nga

16-18 milionë lekë

4 pikë

o

Vlera nga

18-22 milionë lekë

2 pikë

f) Numri i të papunëve (gra/burra/të rinj) në zonën/lagjen/NJA
g) Numri i grave nëna kryefamiljare, gra/vajza të dhunuara
Shënim: Grupi i punës duhet të sigurojë paraprakisht të gjithë informacionin e nevojshëm të
përfshirë në këtë dokument me qëllim lehtësimin e procedurës së votimit. Procesi votimit duhet
tё realizohet pas verifikimit nё terren tё objekteve nga KBP, nёse vendoset tё kryhet verifikim.
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ANEKS IV
Logo e Bashkisë
BASHKIA ______________
Lagjia/Njësia Administrative/Fshati: _____________

Takim publik me qytetarët për konsultimin e buxhetit/PBA
Data ___ / ____ / ______

Vendi _________________

Lista e Pjesëmarrësve
Nr. Emër mbiemër

Mosha

Gjinia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

19

Lagjia/NJA/Fshati

Nr. cel

Firma

Nr. Emër mbiemër

Mosha

Gjinia

17
18
19
20
21
22

20

Lagjia/NJA/Fshati

Nr. cel

Firma

