
Raport për rezultatet e konsultimeve publike për projektligjin “Për përfundimin e 

procesit të privatizimit të objekteve të ish -Ndërmarrjeve Bujqësore” 

 

1. Titulli i draft aktit 

        Projektligj “Për përfundimin e procesit të privatizimit të objekteve të Ish -Ndërmarrjeve 

Bujqësore" 

 

2. Kohëzgjatja e konsultimeve 

 

Nga data 4.4.2022 deri në datë 5.5.2022, draftligji “Për përfundimin e procesit të 

privatizimit të objekteve të Ish -Ndërmarrjeve Bujqësore”, së bashku me relacion shpjegues 

janë publikuar për konsultim publik në Regjistrin Elektronik të Konsultimit Publik në 

website http://www.konsultimipublik.gov.al.  Gjatë këtij procesi nuk ka pasur komente. 

 

 

3. Metoda e konsultimit 

Metodat e konsultimit të përdorura për projektligjin “Për përfundimin e procesit të 

privatizimit të objekteve të Ish -Ndërmarrjeve Bujqësore ", ishin:  

 

 konsultimi elektronik, përmes Regjistrit Elektronik, RENJK; 

 marrja e mendimeve nga ministritë e linjës. 

 

4. Palët e interesit të përfshira 

Listoni të gjithë palët e interesuara, qoftë organizata apo individë, të cilët kanë dhënë 

komente/kontribut në konsultimet publike përmes metodave të ndryshme të konsultimit, 

gjatë gjithë procesit të hartimit. 

Përmendni gjithashtu numrin dhe strukturën e palëve të interesuara që morën pjesë në 

takime publike ose seanca të organeve këshilluese. 

Specifikoni palët e interesuara që morën pjesë në grupin e punës për hartimin e aktit. 

 

Palët e interesuara të cilët kanë dhënë komente/kontribut në hartimin e projektligjit, 

janë: 

 

Nuk ka pasur komente dhe sugjerime nga pale te interesuara. 

Ne platformen per bashkeqeverisjen ka pasur kerkesa per zgjidhjen e situates por pa 

propozime konkrete per projektligjin apo akte te tjera rregullatore. 

 

1.  Pasqyra e komenteve të pranuara me arsyetimin e komenteve të pranuara/ refuzuara 

Gruponi komentet/ propozimet e pranuara sipas çështjes që ato ngritën; 

Gruponi komente të ngjashme së bashku dhe renditni palët e interesuara që i ngritën ato; 

Shpjegoni cili ishte vendimi i marrë dhe sqaroni shkurtimisht arsyet për të. 

 
Çështja e  adresuar 

(psh. përkufizimi i ri 

i…, kushtet për 

regjistrimin e…, 

rregullimi i…, etj.) 

Komenti 

(grumbulloni dhe 

përmblidhni komente 

identike/të ngjashme 

nga palët e ndryshme të 

interesuara së bashku)  

Palët e interesuara 

(renditni të gjithë 

ata që adresuan 

çështjen në mënyrë 

të ngjashme) 

Vendimi (I 

pranuar/I 

pranuar 

pjesërisht/I 

refuzuar)  

Justifikimi 

http://www.konsultimipublik.gov.al/


 


