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Keshilli Bashkiak Dimal

PLANI I PUNES PERMBLEDHES

Pershkrimi i Aktivitetit
Mbledhje Keshilli (gjithesj 16=12+4, nje mbledhje cdo muaj+ 4 muaj ku mbahen 2 
mbledhje ne muaj)Mbledhje Komisionit te Perhershem e Mikse (mesatarish 5 mbledhje komisionesh ne 
muaj)
Takime me komunitetin, konsultime (12 NjA): buxhet (cdo NjA+ komuniteti biznesit+OJF), ndryshim 
buxheti (1 konsultim ne qytet dhe 1 konsultim ne zonen gjeografike qe efektohet nga ndryshimi); pakete 
fiskale (cdo NjA+ komuniteti biznesit+OJF); Plani i takses se perkohshme (sepaku tre konsultime të 
kryera në një periudhë jo më pak se pesë muaj- ligji 68/2017, neni 13); shitje, blerje e dhenje me qera (1 
ne qytet dhe ne 1 ne NjA ku ndodhet prona); norma e standarte e rregullore te sherbimeve dhe fuksioneve 
te tjera ligjore (sipas grupit te interesit dhe shtrirjes se sherbimit); strategjite (strategjia e zhvillimit  1 ne 
cdo NjA); planet  e sherbimeve (p.sh, plani social: 1 konsultim ne secilen NjA + 3 me grupe interesi)
Trajnime: te Këshilltarëve (6 gjithesej 6 ne vit, 4 me fond jo te keshillit dhe 2 me fond te 
Keshillit); Trajnime te Sekretariatit (6 gjithesej 6 ne vit, 4 me fond jo te keshillit dhe 2 me 
fond te Keshillit)
Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme (12 ne vit)

Vizite studimore (ne Shqiperi - 4, jashte Shqiperie- 2)

Ceremoni dhenje titull nderi (10, kryesisht ne qershor, nentor)

Pritje e delegacionit nga keshilla homologe (2)

Emision ne median vendore (2) dhe median online (2)
Perfaqesim institucional i Keshillit ne ngjarje, psh festa vendore, ngjarje ku ftohet 
Keshilli
Pjesemarrje ne organet drejtuese te agjencive ku Keshilli eshte anetar apo perfaqesohet

Monitorim, hetim, auditim i njesive shpenzuese te varesise se Bashkise, strukturave 
komunitare (vizita ne terren)
Hartim i dokumenteve planifikues e rregullator te KB: buxheti vjetori, plani vjetori i 
vendim-marrjes, plani i komunikimit me publikun, rregulla te funksionimit te KB

Nxitje e mbeshtetje e iniciativave te komunitetit: iniciativa qytetare legjislative

Mbledhje e Keshillt
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 
________



Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: paketes fiskale apo ndryshim (13 NjA + 1 biznesi+1 OJF), shitje, blerje e 
dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike dhe funksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane
(nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i konsultimeve ne NjA,  nr._________ i konsultimeve me 
grupe interesi)
Trajnime te Këshilltarëve 
Hartimi i dokumentit te politikave per shpenzimet e Keshillit dhe perdorimin e mjediseve dhe sherbimeve publike 
nga Keshilltaret
Monitorimi i mbledhjeve konstituse te Kryesive te Fshatrave dhe Keshillave Komunitare ne Lagje
Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme 
Mbledhje e Keshillt
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 
________
Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: buxheti apo ndryshim buxheti,  pakete fiskale apo ndryshim (13 NjA + 1 
biznesi+1 OJF), shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera 
ligjore, Strategji e Plane
Trajnime te Sekretariatit me fond jo te keshillit

Hartimi i planin dy vjecar te trajnimit për Këshilltarëve dhe Sekretariatit

Planin vjetor i komunikimit dhe konsultimit me publikun

Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme 

Mbledhje e Keshillt
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 
________
Konsultime me komunitetit per ceshtjent: buxhet, ndryshim buxheti,  pakete fiskale, shitje, blerje e dhenje me qera, 
norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane
(nr. ________ gjithesej: ___________ne NjA,  nr._________ me grupe interesi)

Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme

Trajnime te Këshilltarëve  me fond të Këshillit

Anketimi vjetor per vleresimin nga komuniteti të punës dhe rezultateve të Këshillit

Hartimi i raportit të veprimtarisë vjetore të Këshillit 

Hartimi i raporit vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes së Këshillit (ligji 146/2014, neni 20) 

Takimi vjetor i Këshillit me qytetaret per prezantimin e raportit te veprimtarise vjetore (llogaridhenja)

Vizite studimore ne Shqiperi  

Mbledhje e Keshillt
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 
________
Konsultime me komunitetit per ceshtjent: buxhet, ndryshim buxheti,  pakete fiskale, shitje, blerje e dhenje me qera, 
norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane
(nr. ________ gjithesej: ___________ne NjA,  nr._________ me grupe interesi)

Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme 



Trajnime te Sekretariatit me fond jo te keshillit

Vizite studimore ne Shqiperi 

Mbledhje e Keshillt
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 
________
Konsultime me komunitetit per ceshtjent: buxhet, ndryshim buxheti,  pakete fiskale, shitje, blerje e dhenje me qera, 
norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane
(nr. ________ gjithesej: ___________ne NjA,  nr._________ me grupe interesi)
Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme 
Trajnime te Këshilltarëve jo te keshillit
Ceremoni dhenje titull nderi
Vizite studimore jashte vendi 
Ndertimi i rregjistrit te kërkesave për informim per dokumentacionin e keshillit (ligji nr. 119/2014)
Ndertimi i rregjistrit te Ankesave, kërkesave dhe vërejtjeve (ligji nr. 139/2015, neni 19, ligji nr. 146/2014, neni 21)
Pritje e delegacionit nga keshilla homologe
Perfaqesim institucional i Keshillit

Mbledhje e Keshillt

Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 ________
Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: buxheti apo ndryshim buxheti,  pakete fiskale apo ndryshim (13 NjA + 1 
biznesi+1 OJF), shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera 
ligjore, Strategji e Plane
Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme

Trajnime te Sekretariati me fond jo te keshillit

Vizite studimore ne Shqiperi

Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme 

Ceremoni dhenje titull nderi (5)

Mbledhje e Keshillt
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 
________
Konsultime me komunitetit per ceshtjen e:  shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike 
dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane (nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i 
konsultimeve ne NjA,  nr._________ i konsultimeve me grupe interesi)
Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme

Trajnime te Këshilltarëve me fond te keshillit

Emision ne median vendore dhe online
Perfaqesim institucional i Keshillit:
Mbledhje e Keshillt
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 
________



Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike 
dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane (nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i 
konsultimeve ne NjA,  nr._________ i konsultimeve me grupe interesi)

Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme 

Trajnime te Sekretariatit  fond te keshillit

Mbledhje e Keshillt
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 
________
Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike 
dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane (nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i 
konsultimeve ne NjA,  nr._________ i konsultimeve me grupe interesi)
Hartimi i kontrates me media vendore per regjistrimin dhe transmetimin live te mbledhjes dhe komisioneve te 
Keshillit 
Hartimi i planit vjetor i vendimarrjes së Këshillit (ligji 146/2014, neni 16/b)

Hartimi i planit te trajnimit per keshilltare

Hartimi i buxhetit te Keshillit Bashkiak 

Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme

Trajnime te Këshilltarëve me fond jo te keshillit

Vizite studimore jashte vendi

Ceremoni dhenje titull nderi

Mbledhje e Keshillt
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 
________Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: buxheti apo ndryshim buxheti,  pakete fiskale apo ndryshim (13 NjA + 1 
biznesi+1 OJF), shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera 
ligjore, Strategji e Plane
(nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i konsultimeve ne NjA,  nr._________ i konsultimeve me 
Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme (12 ne vit)

Trajnime te Sekretartit me fond te keshillit

Ceremoni dhenje titull nderi

Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme 

Pritje e delegacionit nga keshilla homologe

Vizite studimore ne Shqiperi 

Perfaqesim institucional i Keshillit

Mbledhje e Keshillt
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 
________
Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike 
dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane (nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i 
konsultimeve ne NjA,  nr._________ i konsultimeve me grupe interesi)

Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme (12 ne vit)



Trajnime te Këshilltarëve me fond te keshillit

Ceremoni dhenje titull nderi (5)

Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme

Mbledhje e Keshillt

Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 
________

Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike 
dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane (nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i 
konsultimeve ne NjA,  nr._________ i konsultimeve me grupe interesi)

Nje aktivitet per nje ceshtje, p.sh: Konsultime me komunitetit per Buxhetin  (13 NjA + 1 biz+1 ojf + 1 
arsimi/akademia)
Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme 

Emision ne median vendore dhe online

Trajnime te Sekretariatit me fond te keshillit
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Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  ________; 4________; 5 ________







PLANI I VENDIM-MARRJES (shqyrtim+miratim)

Pershkrimi i aktiviteteve 

Miratim i normave, standarteve dhe rregullores se sherbimeve publike

Miratim i normave, standarteve dhe rregullores se sherbimeve administrative (taksave, ankesave etj)

Miratim i Planit te sherbimit publik  (mbetjeve, ujit, rrugeve, ndricimit, pyjeve, kanaleve kulluese, tj)

Miratim i Planit zhvillimor (ekonomik, social, kultures, zhvillimit te strukturave komunitare etj)

Miratim i Strategjise se zhvillimit te bashkise

Miratim i Planit te sherbimit te qeverise (buxhet, fiskal, asete, BNj, huamarrje, qeverise elektronike, 
etj)
Raport per zbatim te strategjise, planit sektorial apo horizontal (buxhetit, fiskal, PPV, mbetjeve, 
ujit, etj)
Raport per performancen e sherbimit, ndermarrjes, institucionit, qendres, agjencise

Raport per performancen e qeverisjes bashkiake, ankesa e kerkesa, konsultime, transparenca etj
Shqyrtim i projekt buxhetit (sipas etapave te miratimit te buxhetit), Shqyrtim i planit fiskal dhe 
zbatimit 

Degjese publike ne mbledhjen e keshillit apo komisionit te KB

Akte individuale (ndihma ekonomike, bursa etj)

Emertesa (psh, rrugesh), Tituj nderi (psh, qyetar nderi etj), Ceremoni



Shqyrtim dhe miratim i raportit për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave

Miratimi i ndihmave ekonomike

Miratimi i ndihmave ekonomike

Shqyrtim i tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm në nivel programi

Miratimi i ndihmave eknomike

Miratimi i ndihmave ekonomike



Paraqitja e raportit per akivitetin financiar dhe zbatimin e buxhetit vjetor te vitit paraardhes 

shqyrtim dhe miratim i projekt dokumentit te programit buxhetor afatmesëm

Miratimi i ndihmave ekonomike

Monitorimi i zbatimit te buxhetit 4-mujor

Rishikim buxhetit

Miratimi i raportit vjetor te konsoliduar

Shqyrtim dhe miratim i projektit te parë të programit buxhetor afatmesëm

Miratimi i ndihmave eknomike

Miratimi i tavaneve perfundimtare te PBA

Miratimi i ndihmave ekonomike



Miratimi i ndihmave ekonomike

miraton dokumentin e programit buxhetor afatmesëm të rishikuar

Shqyrtim i raportit te Kryetarit të Bashkisë për të ardhurat 

Miratimi i ndihmave ekonomike

Monitorimi i realizmit te 8-mujorit te te ardhurave

Miratimi i ndihmave ekonomike

Dorezimi i dokumentit dhe njohja e Keshillit me projektin e PBA dhe buxhetin vjetor



Miratimi i ndihmave ekonomike

Miratimi i dokumentit të PBA-së përfundimtare dhe buxhetit vjetor

Miratimi i ndihmave ekonomike



V Vendim-marres
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Muaji FUSHA VENDORE
DETYRIM 
LIGJOR 

PER KONSULTIM

KOMISIONI 
I KB 

Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB

Plani Social Dhe i Mbrojtjes Së Fëmijëve: Vlerësimi i 
progresit dhe rishikimi i veprimeve të parashikuara në 
periudhën 2021-2022. 
Strehimi social (parashikuar ne PBA)

Komisioni i 
Barazise 

Gjinore dhe 
Perfshirjes 

Sociale
Shqyrtim i raportit për vlerësimet dhe parashikimet 
afatmesme të të ardhurave, jo me vone se 31 janari
Pjesemarrje ne konferenca dhe aktivitete me interes 
per KB
Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB
Përditësimi i regjistrit të kërkesë ankesave
Përditësimi i regjistrit te kerkesave per vendimet e 
Keshillit Bashkiak

Pjesemarrje ne trajnime per Sekretariatin e KB
Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB

Miratimi i raportit te vleresimit te te ardhurave dhe 
shpenzimeve

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise
Shqyrtim i tavaneve përgatitore të shpenzimeve të 
programit buxhetor afatmesëm në nivel programi
Pjesemarrje ne konferenca dhe aktivitete me interes 
per KB
Vizite studimore ne NjQV brenda vendit

Prill Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB

Ndryshim buxheti po

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise
Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB

Paraqitja e raportit per akivitetin financiar dhe 
zbatimin e buxhetit vjetor te vitit paraardhes i cili 
duhet te jete i krahasueshem me planin e buxhetit 
vjetor

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise

PLAN-KALENDAR VJETOR KESHILLI BASHKIAK DIMAL 2022

Janar

Shkurt

Mars



Analize e punes se ndermarrjes ne varesi Ujesjelles 
Kanalizime Dimal

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise;
Komisioni i 
Sherbimeve 

Publike, 
Strehimit dhe 
Rregullimit te 

Territorit
Pjesemarrje ne trajnime per Sekretariatin e KB
Pjesemarrje ne trajnime per keshilltaret
Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB

Miratimi  fazes I te PBA, duke shprehur edhe 
opinionin e tij per rekomandimet e Ministrise se 
Financave

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise

Monitorimi i zbatimit te buxhetit 4-mujor

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise

Rishikim buxhetit Po

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise

Informimi i komunitetit dhe transparenca 
e veprimtarisë së Këshillit, llogaridhenia e keshillit

Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB

Miartim i tavaneve perfundimtare te PBA

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise

Ndryshim buxheti Po

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise
Marrje informacioni mbi procesin e certifikimit te 
pronave bujqesore ne NjA Po komision i perbashket

Pjesemarrje ne konferenca dhe aktivitete me interes 
per KB
Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB

Korrik

Maj

Qershor



Ndryshim buxheti Po

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise

Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB

Ndryshim buxheti Po

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise

Dhenie tituj nderi

Komisioni I 
Turizmit dhe 
Vleresimit te 
titujve dhe 
Figurave

Pjesemarrje ne trajnime per keshilltaret
Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB

Ndryshim buxheti Po

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise

Monitorimi i realizmit te 8-mujorit

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise
Informacion mbi aktivitetet kulturore të bashkisë 
Dimal
Pjesemarrje ne konferenca dhe aktivitete me interes 
per KB
Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB
Pjesemarrje ne konferenca dhe aktivitete me interes 
per KB
Mbledhje e Keshillit Bashkiak
Mbledhje e Komisioneve te Perhershme te KB

Miratimi i buxhetit vjetor dhe PBA po

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise

Gusht

Shtator

Tetor

Nentor



Miratim i sistemit fiskal po

Komisioni i 
Kontrollit 

te Brendshem 
Financiar dhe 

Ekonomise

Informacion mbi pastrimin e qytetit

Informimi i komunitetit dhe transparenca 
e veprimtarisë së Këshillit, llogaridhenia e keshillit

KRYETARI I KESHILLIT 
HYSEN HOXHA

Dhjetor



NEVOJA PER 
ASISTENCE

NDERLDHJA ME 
DOKUMENTE 

STRATEGJIK TE 
A.DETYRUESE B. OPSIONALE

Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a

asistence/konsulence Plani Social miratuar me VKB a

ligj nr.68/2017 a

Ligj nr.139/2015, Rreg.KB b

Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a

LIGJ NR.146/2014 a

ligj nr.146/2014 nr.139/2015 a

Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a

LIGJ NR.68/2017 a

LIGJ NR.68/2017 a

Ligj nr.139/2015, Rreg.KB b

b
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a

Ligj nr.139/2015, 
Rreg.KB+ligji specifik a

Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a

Ligj nr.139/2015, 
Rreg.KB+ligji specifik a



asistence/konsulence PPV a

b
ligj nr.139/2015 + Rreg KB b
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a

ligj nr.139/2015+nr.68/2017 a

ligj nr.139/2015+nr.68/2018 a

ligj nr.139/2015+nr.68/2019 a

ligj nr.139/2015 a

Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a

ligj nr.68/2017 a

ligj nr.139/2015+nr.68/2019 a

komision i perbashket PPV a

b

Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a



Ligj nr.139/2015 + nr.68/2017 a+b

Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a

Ligj nr.139/2015 + nr.68/2017 a+b

b

b
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a

Ligj nr.139/2015 + nr.68/2017 a+b

Ligj nr.139/2015 + nr.68/2017 a

b

b

Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a
Ligj nr.139/2015, Rreg.KB a

b

ligj nr.139/2015, Rreg KB a
ligj nr.139/2015, Rreg KB a

Ligj nr.139/2015 + nr.68/2017

Keshilli ben publik ne faqen e 
internetit te bashkise 
doumentin perfundimtar te 
PBA dhe projekt buxhetin 
vjetor te depozituar nga kr i 
bashkise



Ligj nr.139/2015 + nr.68/2018

Keshilli zhvillon seancat e 
konsultimit me publikun ne 4 
njesite me te medha dhe ne 
bashkepunim me Kryetarin e 
Bashkise ben ndryshimet 
perkatese ne projekt buxhetin 
afatmesem dhe vjetor
b

ligj nr.139/2015
Publikim i buletinit te 
vendimmarrjes  1 vjecare te 
keshillit

Shenim 3. Planifikimi i nje 
fondi kontigjence per nevoja qe 
mund te jene te paplanifikuara 
ne kete plan

Shenim 4. Sqarohet se VKB 
Dimal publikohen te website 
vendime.al (projekt i STAR 2), 
qe menaxhohet nga bashkia





-                      





Nr
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