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Ligji i ri për Vetëqeverisjen Vendore erdhi si nevojë e një 
faze të re të decentralizimit dhe qeverisjes vendore në 
Shqipëri e cila filloi me kthesën historike në organizimin 
administrativo-territorial të vendit.

Ligji i ri për qeverisjen vendore, si është cilësuar dhe nga raportet e part-

nerëve tanë ndërkombëtarë, përbën kuadrin më të plotë ligjor që ka ekzis-

tuar ndonjëherë për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore në 

Shqipëri. 

Përveçse i përgjigjet nevojës për të thelluar më tej decentralizimin dhe për 

të përmirësuar shërbimet vendore, ky ligj siguron një bazë solide për një 

demokraci lokale të qëndrueshme.  

Ky ligj sjell si garanci për një demokraci funksionale lokale një sërë risish 

dhe siguron zgjidhje të paqartësive normative të hasura në eksperiencën e 

zbatimit të ligjit të mëparshëm.

Vendosja e një raporti të qartë normativ të marrëdhënieve midis qeverisjes 

qendrore dhe qeverisjes vendore, si dhe sanksionimi i detyrimit që funksio-

net i njihen qeverisjes vendore vetëm nëpërmjet ligjit mbyllin praktikën e 

deritanishme të ekuivokut dhe ndryshimit të funksioneve dhe kompeten-

cave me akte nënligjore.

Ligji, gjithashtu, siguron ndërtimin e marrëdhënieve të transparencës dhe 

të drejtës për pjesëmarrje të qytetarëve në vendimmarrjen e organeve ven-

dore, duke i dedikuar një kre të veçantë  transparencës dhe të drejtave të 

qytetarëve, si psh. e drejta e “iniciativës qytetare” për të propozuar projek-

takte të caktuara për vendimmarrje nga këshillat bashkiak. 

Po kështu, parimi i decentralizimit asimetrik të funksioneve dhe kompe-

tencave, klasifikimi i ri i kompetencës së njësive të qeverisjes vendore në 

kryerjen e funksioneve, parimi i parashikueshmërisë së financave vendore, 

hapësirat e reja për bashkitë në mbështetje të zhvillimit ekonomik lokal, ad-

ministrimi i shërbimeve publike janë të gjitha instrumente të reja  që i siguro-

hen qeverisjes vendore për të qenë efektive. 

duke konsideruar që, zbatueshmëria e këtij ligji kërkon angazhimin e shumë 

aktoreve nga zyrtarët qendrorë e vendorë deri tek shoqëria civile, media apo 

dhe antarët e thjeshtë të komunitetit, jam i lumtur të sjell per ju këtë shpjegues 

të ligjit,  i mundësuar falë mbështetjes së Prezences se OSBE-së në Shqipëri.

Shpresoj, gjithashtu, që ky dokument të mundësojë kuptimin më të mirë të 

rolit dhe funksioneve të secilit prej aktorëve.

Bledar Çuçi

Ministër Shteti për Çështjet Vendore
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KAPITULLI 1: PARIME TË PËRGJITHSHME
KREU I 

DISPOZITA TË  PËRGJITHSHME  

Neni 1
Objekti i ligjit

Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën e 

Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre e të organeve përkatëse.

Neni 1 i ligjit përcakton objektin e tij, pra një përmbledhje të shkurtër të përmbajtjes vijuese 

normative të këtij ligji. Neni 1 nuk ka karakter normativ, por është formulim me natyrë thjesht 

deklaruese, e cila mund të ndihmojë lexuesin, gjykatën ose autoritetet që bëjnë në praktikë 

zbatimin e tij, se çfarë përmbajtje synon të mbulojë ky ligj.  

Neni 2
Përkufizime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

1. “Administrimi” është e drejta për të planifikuar, financuar dhe organizuar ushtrimin e një funksioni.

2. “Autonomi vendore” është e drejta dhe aftesia e njësive të vetëqeverisjes vendore, të krijuara sipas 

Kushtetutës dhe këtij ligji dhe në kuadër të kufizimeve të tij, që të rregullojnë dhe të administrojnë një pjesë 

thelbësore të çështjeve publike nën përgjegjësinë e tyre dhe në interes të bashkësisë.

3. “Funksion” është fusha e veprimtarisë, për të cilën njësia e vetëqeverisjes vendore është përgjegjëse 

dhe ka kompetencën ligjore për ta ushtruar lirisht, tërësisht apo në një pjesë të tij, në përputhje me ligjet 

dhe aktet nënligjore.

4. “Funksione të deleguara” janë ato funksione të qeverisë qendrore, ushtrimi i të cilave u delegohet 

njësive të vetëqeverisjes vendore.

5 . “Kompentencë” është autoriteti i dhënë me ligj një organi të njësive të vetëqeverisjes vendore për 

kryerjen e një funksioni, apo një pjese të tij.

6. “Konsultimi” është proces institucional këshillimi ndërmjet qeverisjes qendrore dhe vetëqeverisjes 

vendore, transparent dhe i drejtpërdrejtë, për informimin, këshillimin e shkëmbimin e opinioneve për 

politikat, legjislacionin e normat që rregullojnë vetëqeverisjen vendore, i cili zhvillohet rregullisht dhe në 

mënyrë të vazhdueshme, sipas procedurave dhe një strukture të përcaktuar.

7. “Ndërmarrje për shërbime publike” është çdo ndërmarrje e krijuar për të ofruar shërbim /shërbime 

publik/e që janë kompetencë e bashkisë, për të cilën kapitali, vota ose e drejta për të emëruar organet 

drejtuese dhe financimi kontrollohen nga bashkia.

8. “Qeverisje qendrore” është Këshilli i Ministrave, ministritë dhe institucionet e tjera qendrore të shtetit.

9. “Rregullimi” është e drejta për të përcaktuar rregulla të përgjithshme dhe normative sjelljeje, si dhe 

standarde të detyrueshme në përputhje me ligjin.

10. “Riorganizim administrativo-territorial” është ndryshimi në ndarjen administrativo-territoriale të 

njësive të vetëqeverisjes vendore.

11. “Subjekt i kompetencave të përbashkëta” është një komitet, ent, institucion, ndërmarrje ose bord, 

shoqëri tregtare ose person tjetër juridik, i krijuar nga dy ose më shumë njësi të vetëqeverisjes vendore dhe/

ose institucioneve qendrore, me qëllim kryerjen e një shërbimi ose përmbushjen e një detyrimi të përbashkët.

12. “Subsidiaritet” është parimi i kryerjes së funksioneve dhe ushtrimit të kompetencave në një nivel 
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qeverisjeje sa më pranë komunitetit, duke pasur parasysh rëndësinë dhe natyrën e detyrës, si dhe kërkesat e 

efiçencës e të ekonomisë.

13. “Shërbime publike” janë ato shërbime me interes të përgjithshëm publik, të cilat ofrohen për komunitetin 

nga bashkitë, në mënyrë të vazhdueshme, me çmime të përballueshme, sipas standardeve minimale kombëtare, 

të përcaktuara me ligj apo me akte të tjera normative.

Ky është neni që jep kuptimet e termave që përdoren në tekstin e ligjit. Ato janë të vendosura 

në fillim të ligjit sepse është e rëndësishme që, fillimisht, të kuptohet qartë kuptimi i fjalëve ose 

frazave që përdoren në tekstin e tij. Termat e përdorur në dispozitën e përkufizimeve duhet të 

përdoren me të njëjtin kuptim edhe në aktet nënligjore apo aktet e tjera administrative. Nëse në 

aktet e tjera nënligjore del si domosdoshmëri përkufizimi i termave të rinj, atëherë përmbajtja 

e tyre duhet të jetë në harmoni dhe të mos bjerë në kundërshtim me temat që përkufizohen në 

nenin 2 të ligjit.  

Neni 3
Misioni i vetëqeverisjes vendore

Vetqeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë siguron qeverisjen e efektshme, efikase dhe në një nivel sa 

më afër qytetarëve, nëpërmjet:

a) njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësive;

b) respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve, të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të 

tjera;

c) zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësive të tjera publike vendore në dobi të 

bashkësisë;

ç)  ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga organet e vetëqeverisjes vendore;

d) realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme, bazuar në nevojat e anëtarëve të bashkësisë;

dh) nxitjes efektive të pjesëmarrjes gjithë-përfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore;

e) realizimit të shërbimeve, në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte të tjera normative.

Misioni i vetëqeverisjes vendore në vitet e fundit është zgjeruar shumë dhe do të vijojë të ndryshojë 

dhe zhvillohet edhe në vitet pasardhëse. Tashmë vetëqeverisja vendore,organet ekzekutive dhe 

përfaqësuese të saj, kanë një mison të rëndësishëm për të kryer, si në promovimin e vlerave të 

demokracisë në Shqipëri, ashtu edhe në përshpejtimin e rrugës së zhvillimit të vendit. duke qënë 

organe të zgjedhura me votim të drejpërdrejtë, ato mundësojnë pjesëmarrje efektive dhe përfshirje 

të qytetarëve dhe komuniteteve vendore në zhvillimin e zonave përkatëse. Zhvillimi social , politik 

dhe ekonomik bëhet domethënës vetëm nëse ai bëhet i prekeshëm dhe i përditshëm si realitet në 

strukturën më bazë të shoqërisë. 

Qeverisja vendore në Shqipëri është “institucion” kushtetues dhe merret me çështje që prekin 

jetën e përditshme të njerëzve në një lokalitet të caktuar. Ajo përfaqëson interesat “mikro” të 

banorëve të një lokaliteti të caktuar, por që gjithësesi udhëheqin drejt konceptit më të gjerë të 

shtetit të mirëqënies dhe lumturisë sociale. 

Misioni i vetëqeverisjevetëqeverisjes vendore zë një vend të rëndësishëm në jetën e përditshme 

të qytetarëve. Në fund të fundit, plotësimi i misionit ligjor, të përcaktuar në nenin 3, është 

arsyeja e krijimit dhe ekzistëncës së pushtetit vendor. Nga të gjitha shërbimet shtetërore, ato 

që ofrohen nga vetëqeverisja vendore ndikojnë në  jetën e përditshme të individëve në mënyrën 

më të drejtëpërdrejtë. duke qenë me pranë komunitetit, ky nivel qeverisje është njohësi më i 

mirë i vlerave, nevojave, mundësive dhe specifikave të veçanta të territorit dhe si i tillë siguron 
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një vendimarrje me objektive mbi shërbimet e nevojshme dhe lehtesitë e tjera publike në dobi të 

qytetarëve të territorit të saj. Vetëqeverisja vendore përfaqëson gjithashtu edhe një platformë 

unike për pjesëmarrjen e qytetarit më të thjeshtë të shoqërisë në çështjet qeverisëse. duke qënë 

niveli i pushtetit më afër njerëzve, vetëqeverisja vendore është pushteti më lehtë i aksesueshëm 

prej tyre dhe për pasojë njerëzit pritet të influencojnë në të më shumë sesa organet e qeverisjes 

qendrore, ekzekutive, apo ligjvënëse. Misioni themelor i vetqeverisjes vendore shtrihet në 

përfshirjen në qeverisje dhe në çështjet publike jo vetëm të atyre që janë të zgjedhur, por edhe të 

komunitetit në përgjithësi, që i zgjedh ata dhe te të cilët të zgjedhurit japin llogari. 

Neni 4
Parimet themelore të vetëqeverisjes vendore

1. Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore veprojnë në bazë të parimit të autonomisë vendore.

2. Në veprimtarinë e tyre, organet e njësive të vetëqeverisjes vendore respektojnë dhe zbatojnë Kushtetutën, 

ligjet dhe aktet nënligjore.

3. Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë persona juridikë publikë.

4. Çdo bashki dhe qark është njësi vetqeverisëse me vazhdimësi.

Neni 13 i Kushtetutës parashikon që në Republikën e Shqipërisë qeverisja vendore rregullohet në 

bazë të parimit të decentralizimit të pushtetit dhe ushtrohet sipas parimit të autonomisë vendore. 

Gjithsesi, kjo ndarje pushteti vendor nga ai qendror nuk prek karakterin unitar të shtetit.   Në 

vendimin nr. 29, datë 21.12.2006, Gjykata Kushtetuese, duke bërë interpretimin përfundimtar të 

nenit 13 të Kushtetutës, theksoi se: 

“Thelbi i nenit 13 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë janë parimi i decentralizmit   të   

pushtetit  dhe  i  autonomisë  vendore.  Në  të  vërtetë,  ai  që decentralizohet është ushtrimi i 

pushtetit në formë ndarjeje të kompetencave ndërmjet pushtetit qendror dhe qeverisjes vendore. 

Sistemi ynë normativ nuk është i decentralizuar, por hierarkik, sipas strukturës së parashikuar në 

nenin 116 të Kushtetutës. Në një sistem të tillë normativ bëhet pikërisht detajimi kushtetues i 

ndarjes së kompetencave  në  nivelin vendor. Normat juridike vendore nuk mund të kenë natyrë 

primare, për arsye se qeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë konturohet në sistemin e një 

shteti unitar. Për shkak të unitarizmit të shtetit shqiptar, sistemi ynë nuk bazohet në parimin e 

devolucionit, që nënkupton dhënie kompetencash nga pushteti qendror njësive vendore”.

decentralizimi apo ndarja vertikale e pushteteve, në përgjithësi kuptohet si transferim i pushteteve 

dhe përgjegjësive nga qeverisja qendrore në nivele më të afërta me qytetarët.   decentralizimi 

tregon ngushtimin e pushteteve të qeverisjes qendrore, duke u bërë kështu më ‘e dobët’, por në 

të njëjtën kohë synon efikasitet qeverisjeje, si dhe mundësi për anëtarët e komunitetit të marrin 

pjesë në procesin vendimmarrës duke bërë që demokracia në vend të jetë më e shëndoshë, sepse 

rritet besimi i qytetarëve që ndikojnë në vendimmarrje.

“Decentralizmi është një proces, ku autoriteti dhe përgjegjësia për funksione të caktuara 

transferohet nga pushteti qendror në njësitë e qeverisjes vendore. Në themel të decentralizmit 

qëndron parimi i subsidiaritetit, sipas të cilit “ushtrimi i përgjegjësive publike duhet, në mënyrë 

të përgjithshme, t’i takojë më tepër autoriteteve më të afërta me qytetarët….Decentralizimi 

ka përmasat e veta, politike, administrative dhe financiare, të cilat ndërveprojnë midis tyre dhe 

përfaqësojnë në thelb tre komponentët e pushtetit. 
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Decentralizmi është politik dhe përfshin transferimin e autoritetit politik në nivelin vendor nëpërmjet 

një sistemi përfaqësimi të bazuar në zgjedhjet politike vendore. Nëpërmjet decentralizmit 

administrativ transferohet përgjegjësia për çështjet e administrimit të disa funksioneve publike 

qendrore tek njësitë vendore. Decentralizmi   financiar i referohet zhvendosjes së pushtetit 

financiar pranë nivelit vendor, me qëllim  pajisjen e tij me autoritet më të madh në administrimin 

e të ardhurave dhe shpenzimeve.”

 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka përshtatur këtë koncept decentralizmi që  i  referohet  

ristrukturimit,  ose  riorganizimit  të  pushtetit  dhe  që  bën  të mundur krijimin dhe funksionimin, 

sipas parimit të subsidiaritetit, të një sistemi bashkë-përgjegjësie të institucioneve të qeverisjes në 

nivel qendror dhe vendor. Ky koncept i përgjigjet më mirë nevojës për një autonomi substanciale 

të qeverisjes vendore, aftësisë së kësaj të fundit për të lehtësuar pushtetin qendror, si edhe dobisë 

për zgjidhjen e problemeve vendore. Autonomia është një regjim juridik, në të cilin organet e 

njësive veprojnë në pavarësi për zgjidhjen e atyre çështjeve që Kushtetuta dhe ligjet ua kanë lënë 

atyre në kompetencë. Aspektin e vet më të dukshëm, autonomia e pushtetit vendor e shpreh në 

ndarjen e kompetencave, e cila ka të bëjë me iniciativën që kanë, ose duhet të kenë, në bazë të 

Kushtetutës dhe të ligjit, organet e qeverisjes vendore për të vendosur vetë për problemet që 

hyjnë në juridiksionin e tyre.

decetralizimi është domosdoshmëri sepse: 

- një organ i vetëqeverisjes vendore është më i aksesueshëm dhe më i shpejtë në reagim ndaj 

shtetasve dhe komunitetit. Programet dhe shërbimet e ofruara nga vetëqeverisja vendore janë 

më të përshtatshme dhe të përputhshme me nevojat specifike lokale. 

-  alokimi i burimeve bëhet në mënyrë më efektive dhe më të përgjegjshme, nëse i jepen si 

përgjegjësi nivelit të pushtetit, që është më afër përfituesve të tyre. 

-  vetëqeverisja vendore redukton kostot. Nëse komuniteti e ndjen se “paratë” janë të tijat, 

atëherë ai është më tepër llogari-kërkues për shpenzimet e kryera dhe ushtron presion për të 

qenë më shumë dobiprurës për përdorimin me eficencë të mjeteve monetare. Për me tepër, 

vetëqeverisja vendore ofron, praktikisht, më shumë mundësi kontributesh publike për të zgjeruar 

një projekt lokal.

-  shërbimet dhe programet e kryera nga vetëqeverisja vendore mundësojnë pjesëmarrje të 

komunitetit dhe mundësi më të madhe për adoptimin e tyre në praktikë,  sipas nevojave të një 

lokaliteti/komuniteti të caktuar. Në kuptim më të thjeshtë, njerëzit janë të gatshëm të kontribuojnë, 

qoftë edhe me mjete monetare personale, nëse ata ndjehen se kanë mundësi të marrin pjesë në 

vendimmarrjen publike dhe ndiejnë se janë përfitues të drejpërdrejtë nga rezultatet e projektit. Kjo 

përfshirje, që mundëson vetëqeverisja vendore, rrit sensin e përgjegjshmërisë dhe të ‘pronësisë’ 

së shërbimit apo programit. Në këtë mënyrë, komuniteti bëhet ’aksioner‘ në suksesin e programit, 

apo shërbimit, duke siguruar njëkohësisht edhe qëndrueshmërinë e tyre. Qoftë edhe vetëm për 

faktin se komuniteti përfshihet në fazat e hershme të planifikimit të shërbimit apo programit, 

inkurajohet monitorimi i duhur dhe i kujdesshëm i realizmit të tij dhe arritja e rezultateve që 

kërkohen.  

Parimi i subsidaritetit përbën një aspekt themelor të përmbajtjes së këtij neni si dhe boshtin 

kryesor të fizionomisë së ligjit.  Si i tillë, duhet të përbëjë edhe boshtin kryesor në interpretimin 

dhe zbatimin e tij në praktikë. “Subsidiaritet” është parimi i kryerjes së funksioneve dhe ushtrimit 

të kompetencave në një nivel qeverisjeje sa më pranë komunitetit, duke pasur parasysh rëndësinë 

dhe natyrën e detyrës, si dhe kërkesat e efiçencës e të ekonomisë.

Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore gjatë kryerjes së veprimtarisë së tyre duhet respektojnë dhe 
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zbatojnë Kushtetutën, ligjet dhe aktet nënligjore. Nuk ka dyshim se kushtetutshmëria dhe ligjshmëria, 

si për çdo pushtet tjetër, paraqesin parimet themelore mbi të cilat ndërtohet organizimi politik dhe 

juridik i pushtetit vendor. Kjo, me fjalë tjera, do të thotë se parimet dhe rregullat e përcaktuara me 

aktin më të lartë juridik, kushtetues dhe aktin ligjor të një vendi, në praktikë duhet të respektohen 

dhe implementohen. Ekzistenca dhe funksioni i shtetit të së drejtës bazohet në parimin e sundimit 

të së drejtës. Kushtetuta përbën aktin themelor të shtetit të së drejtës dhe prezumimin e realizimit 

të kushtetutshmërisë edhe për pushtetin vendor. Në këtë këndvështrim, duhet theksuar se liria e 

ligjvënësit në fushën normative të ligjbërjes për të drejtat dhe detyrimet e pushtetit vendor, mund 

të realizohet vetëm në kuadër të parimeve të caktuara kushtetuese. 

Parimi i ligjshmërisë përbën gur themeli në veprimtarinë e organeve të vetëqeverisjes vendore. 

Ky parim nuk synon vetëm mbrojtjen e të drejtave të individëve, por mbron edhe interesin publik. 

Parimi përbëhet prej dy elementeve themelore: i) çdo veprim i organeve të vetëqeverisjes vendore 

duhet të jetë në pajtim me legjislacionin në fuqi; dhe ii) çdo veprim i organeve të vetëqeverisjes 

vendore konsiderohet i ligjshëm vetëm nëse ekziston autorizim ligjor për ta kryer atë. Elementi i 

fundit duhet të shihet dhe analizohet edhe nën dritën e komentit për nenin 8 të ligjit.

Ky nen përcakton se organet e vetëqeverisjes vendore janë persona juridike publikë dhe si të tilla 

këto organe janë pjesë e sistemit juridik si subjekt i veçantë mbajtës i të drejtave dhe detyrimeve 

ligjore. 

Paragrafi i fundit i këtij neni sanksionon parimin e vazhdimësisë së njësive të qeverisjes vendore 

(NJQV). Ky parashikim i shërben parimit të vazhdimësisë të organeve kushtetuese (njësitë 

e vetëqeverisjes vendore janë të tilla) dhe eleminimit të boshllëkut institucional. Në një shtet 

demokratik institucionet, sidomos ato kushtetuese, duhet të reflektojnë vazhdimësi të funksionimit 

të tyre me qëllim përçimin e sigurisë te populli se, pavarësisht rotacioneve politike dhe 

institucionale, ekzistenca e institucioneve dhe funksionimi normal i tyre nuk rrezikohet. Në terma 

praktikë, kjo do të thotë se aktet juridike të miratuar nga njësitë e mëparshme të vetëqeverisjes 

vendore janë me fuqi juridike. Fakti se ato janë miratuar nga një organ i mëparshëm, që nuk 

është më pas zgjedhjeve të reja, nuk përbën shkak ligjor për të pretenduar, ose vendosur se ato 

nuk kanë më fuqi juridike.  Kuptohet që organi i ri vetëqeverisjes vendore, i dalë nga mbajtja e 

zgjedhjeve vendore, ka të gjithë të drejtën ligjore të ndryshojë, shfuqizojë, ose miratojë në vend 

të tyre akte të reja, duke respektuar standartet dhe parimet kushtetuese dhe ligjore, si dhe duke 

ndjekur procedurën e duhur ligjore për miratimin e tyre. 

është me rëndësi të theksohet se organet e vetëqeverisjes vendore, në periudhën e fundit të 

mandatit të tyre normal katërvjeçar, duhet të mbeten të rezervuara, veçanërisht, në ushtrimin e 

atyre funksioneve të cilat mbajnë dhe zënë peshë në jetën e komunitetit, psh ushtrimi i së drejtës 

së pronësisë, apo i dhënies së lejeve të ndryshme zhvillimore. Përfundimi kohor i mandatit duhet 

të japë një “vetëfrenim” në ushtrimin e këtyre të drejtave, të cilat kanë dhe japin impakt afatgjatë 

në jetën e komunitetit në një zonë të caktuar. Legjitimiteti për marrjen e tyre nga organet e 

vetëqeverisjes vendore në prag të mbarimit të mandatit kohor është i cunguar. 
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KAPITULLI 2:  
ORGANET E VETËQEVERISJES VENDORE,
TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E TYRE

KREU II
NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE DHE ORGANET

Neni 5
Njësitë e vetëqeverisjes vendore

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë bashkitë dhe qarqet, të cilat realizojnë vetëqeverisjen vendore në 

Republikën e Shqipërisë.

2. Bashkia është njësi bazë e vetëqeverisjes vendore.

3. Bashkia përfaqëson një unitet administrativo-territorial dhe bashkësi banorësh. Bashkitë, shtrirja territoriale, 

emri dhe qyteti qendër i saj përcaktohen me ligj.

4. Qarku është njësi e nivelit të dytë të vetëqeverisjes vendore.

5. Qarku përfaqëson një unitet administrativo-territorial, të përbërë nga disa bashki me lidhje gjeografike, 

tradicionale, ekonomike, sociale dhe interesa të përbashkët. Kufijtë e qarkut përputhen me kufijtë e bashkive 

që e përbëjnë atë. Qendra e qarkut vendoset në një nga bashkitë që përfshihen në të. Shtrirja territoriale, emri 

dhe qendra e qarkut përcaktohen me ligj.

Një nga parimet e organizimit të pushtetit vendor është krijimi i njësive bazë të qeverisjes vendore, 

të cilat janë thelbësore për realizimin e qeverisjes vendore. Këto njësi bazë janë të rëndësishme, 

pasi mbajnë peshën kryesore të realizimit të funksioneve të tyre, brenda juridiksionit të tyre. Pa 

njësinë bazë nuk është e mundur realizimi i vetëqeverisjes lokale, si formë e qeverisjes demokratike. 

është kjo arsyeja që ato parashikohen në Kushtetutë dhe kjo e fundit autorizon ligjvënësin që të 

krijojë me ligj, nëse e sheh të arsyeshme, edhe njësi të tjera (neni 108/1, fjalia e dytë). 

Nivelet e qeverisjes vendore përcaktohen në nënin 108 të Kushtetutës. Sipas nenit 108/1, fjalia e 

parë e këtij neni të ligjit, garantohet qeverisja vendore me dy nivele: niveli i parë është bashkia dhe 

niveli i dytë është qarku. Ndërsa referuar fjalisë së dytë të nenit 108/1 të Kushtetutës, mundësia e 

pasjes së njësive të tjera vendore, përveç atyre të parashikuar në Kushtetutë (komunat/bashkitë/

qarqet), mbetet e hapur 

Ajo që paraqet rëndësi në aspektin kushtetues, është fakti nëse organizimi i qeverisjes vendore me 

një, dy, ose më shumë njësi vendore mbetet efikas, apo dëmtohet. Ligjvënësi, para ndërmarrjes 

së çdo reforme për pakësimin, apo shtimin e numrit të njësive të qeverisjes vendore duhet t’i 

përgjigjet pyetjes nëse një gjë e tillë sjell pasoja negative për qeverisjen vendore dhe rrjedhimisht 

për komunitetin. Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetje, ligjvënësi duhet të vlerësojë të gjitha kriteret 

kushtetuese dhe ligjore të nevojshme për t’u respektuar, veçanërisht kur ndërmerret një reformë 

territoriale tërësore. Nëse rezulton se komunitetit nuk i ka ardhur ndonjë pasojë negative konkrete 

nga reforma, atëherë nuk kemi të bëjmë me një pretendim të natyrës kushtetuese, por me çështje 

të oportunitetit të ligjvënësit. Reformat ligjore janë pjesë e programeve qeveritare dhe si të tilla 

duhet të vlerësohen në aspektin e oportunitetit të ligjvënësit, për aq kohë sa nuk bien ndesh me 

parime kushtetuese (Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.19, datë 15.04.2015). 
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Neni 6
Nënndarjet e bashkisë

1. Bashkia përbëhet nga disa njësi administrative, sipas lidhjeve tradicionale, historike, ekonomike dhe sociale. 

Njësitë administrative në territorin e një bashkie, shtrirja e tyre territoriale dhe emri përcaktohen me ligj.

2. Njësitë administrative përbëhen nga qytetet dhe/ose fshatrat. Shtrirja territoriale, emri i qyteteve dhe 

fshatrave, pjesë e çdo njësie administrative, përcaktohen me ligj. Shpallja e qyteteve të reja bëhet me ligj.

3. Qytetet mund të ndahen në njësi më të vogla që quhen lagje. Një lagje, si rregull, mund të krijohet vetëm 

në territore me mbi 20 mijë banorë. Ndarja e qyteteve në lagje dhe shtrirja e tyre territoriale miratohet me 

vendim të këshillit bashkiak.

Neni 6 përcakton bashkinë si përbërëse të disa njësive administrative, sipas lidhjeve tradicionale, 

historike, ekonomike dhe sociale. Njësitë administrative përbëhen nga qytete dhe fshatra, ose 

vetëm qytete, ose vetëm fshatra.  Në paragrafin e parë dhe të dytë të këtij neni, sikundër edhe në 

paragrafin e tretë dhe të pestë të nenit 5 të ligjit, ligjvënësi ka përdorur shprehjen përcaktuese “me 

ligj”. Parashikimet e mësipërme të rregullimit “me ligj” kanë një funksion garantues të interesit 

publik të përgjithshëm, për arsye se garanton që, në fusha të caktuara, veçanërisht delikate, si 

në rastin e shpalljes së qyteteve të reja, emrit të bashkisë, shtrirjes territoriale, qyteti qendër, 

njësitë territoriale përbërëse të bashkisë dhe shtrirja e tyre, emrat e qarqeve, shtrirja territoriale 

e tyre dhe qendra e qarkut, vendimi duhet të merret nga Kuvendi, si organi më përfaqësues i 

pushtetit sovran. Nëpërmjet një mekanizmi demokratik, si është rezerva ligjore, garantohet parimi 

i ligjshmërisë. duke qenë se ligji i miratuar nga Kuvendi konsiderohet si burimi më i përshtatshëm, 

kënaq të ashtuquajturën ratio garantuese të rezervës ligjore. Në këtë rast, kemi të bëjmë me 

rezervë ligjore absolute, sepse çështjet e mësipërme për përcaktimin i rezervohen vetëm ligjit.

Ndryshe nga sa më sipër, ndarja e qyteteve në lagje dhe shtrirja e tyre territoriale miratohet  me 

vendim të këshillit bashkiak, si institucioni përfaqësues i bashkisë.

Neni 7
Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore

1. Në çdo bashki dhe qark krijohet organi përfaqësues dhe organi ekzekutiv.

2. Organi përfaqësues i bashkisë është këshilli bashkiak. Organi ekzekutiv i bashkisë është kryetari i bashkisë.

3. Organ përfaqësues i qarkut është këshilli i qarkut. Funksionet ekzekutive në qark kryhen nga kryetari dhe 

kryesia e këshillit të qarkut.

4. Organet përfaqësuese dhe ekzekutive të bashkisë zgjidhen në përputhje me Kodin Zgjedhor të Republikës 

së Shqipërisë.

5. Organi përfaqësues i qarkut krijohet me përfaqësues nga organet e zgjedhura të bashkive që e përbëjnë atë, 

sipas mënyrës së përcaktuar në Kushtetutë dhe në kreun XIII të këtij ligji. Kryetari dhe kryesia e këshillit të qarkut 

zgjidhen nga këshilli i qarkut, sipas mënyrës së përcaktuar në kreun XIII, të këtij ligji.

Sipas këtij neni, në çdo bashki dhe qark ekziston organi përfaqësues dhe organi ekzekutiv. Një 

parashikim i tillë është i njëjtë me atë që bën Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Në nivelin e 

pushtetit vendor, organi përfaqësues është këshilli i bashkisë (nëse do të përpiqeshim të gjenim 

një term të përafërt, parlamenti lokal) dhe organi ekzekutiv është kryetari i bashkisë (një term i 

përafërt është ekzekutivi i pushtetit vendor).   



SHPJEGUES I LIGJIT PëR VETëQEVERISJEN VENdORE   15   

Antarët e këshillit të bashkisë dhe kryetari i bashkisë zgjidhen në mënyrë periodike, me votim 

të lirë, të fshehtë, të barabartë dhe të drejtpërdrejtë, sipas rregullave të parashikuara në Kodin 

Zgjedhor. Çdo shtetas shqiptar, që ka mbushur moshën 18 vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, pa 

dallim race, etnie, gjinie, gjuhe, bindjeje politike, besimi, aftësie fizike ose gjendjeje ekonomike, ka 

të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet në këto funksione, në përputhje me rregullat e parashikuara 

në Kodin Zgjedhor. 

Kuptohet, që zgjedhja me votim të drejpërdrejtë e kryetarit të bashkisë, sjell më tepër legjitimitet 

për institucionin e kryetarit të bashkisë. Kjo jo vetëm për shkak të zgjedhjes direkte të tij, por edhe 

identifikimit të zgjedhësve me qeverisjen vendore (të paktën e pasqyruar në numrin e pjesëmarrjes 

në votime).

Këshillat bashkiakë janë organizmat kryesore të një qeverisjeje vendore përfaqësuese. Këshillat 

bashkiakë përfaqësojnë banorët e një bashkie të caktuar, duke i dhënë zë interesave të individëve 

të veçantë, organizatave jofimitprurëse dhe shoqërisë civile, interesave të biznesit si dhe në 

përgjithësi, duke përfaqësuar nevojat dhe interesat e anëtarëve të komunitetit prej të cilit zgjidhen.  

Organi ekzekutiv është kryetari i bashkisë, i cili shpesh, në jetën e përditshme, është figura ku 

trupëzohet pushteti vendor, madje edhe administrata e bashkisë indentifikohet me të. Kryetari 

i Bashkisë, në rolin e vet ekzekutiv, është kështu figura qëndore, ose simboli i vetëqeverisjes 

vendore. Që nga momenti i zgjedhjes së tij, ai përfaqëson të gjithë komunitetin dhe jo vetëm 

votuesit që kanë votuar për të në garën zgjedhore.  Kryetari i Bashkisë ka detyrimin t’i përgjigjet 

nevojave dhe interesave të të gjithë anëtarëve të komunitetit. 

Ndryshe nga mënyra e krijimit të organeve të mësipërme, organi përfaqësues i qarkut krijohet me 

përfaqësues nga organet e zgjedhura të bashkive që e përbëjnë atë, sipas mënyrës së përcaktuar në 

Kushtetutë dhe në këtë ligj. Kryetari dhe kryesia e këshillit të qarkut zgjidhen nga këshilli i qarkut, sipas 

mënyrës së përcaktuar në këtë ligj. duke u formuar në këtë mënyrë dhe për shkak të legjitimitetit 

të zgjedhjes të tyre, qarku dhe  organet përfaqësuese dhe ekzekutive të tij e kanë të pamundur 

të ndikojnë, reduktojnë, apo influencojnë lirinë që garanton kushtetuta për nivelin e parë të 

vetëqeverisjes vendore, dmth këshillin bashkiak dhe kryetarin e bashkisë. 
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KREU III
TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES 

VENDORE

Neni 8
Ushtrimi i autoritetit me interes publik vendor

1. Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore mund të ndërmarrin nisma me interes publik vendor në 

territorin e juridiksionit të tyre për çdo çështje që nuk u ndalohet me ligj ose që nuk i është dhënë ekskluzivisht 

me ligj një organi tjetër shtetëror.

2. Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore ushtrojnë kompetencat e tyre nëpërmjet vendimeve, urdhëresave 

dhe urdhrave.

Paragrafi i parë i këtij neni njihet ndryshe si “dispozita e kompetencës së përgjithshme” e 

organeve të njësive të vetëqeverisjes vendore. Një dispozitë e tillë është pothuajse në të gjitha 

ligjet e qeverisjes vendore të Këshillit të Europës dhe buron nga neni 4 i Kartës Europiane për 

Vetëqeverisjen Vendore. Nga formulimi i përdorur, natyra e saj tregon më shumë liri, sesa një 

parim për atribuimin e funksioneve të vetëqeverisjes vendore. Sipas saj, autoritetet vendore 

brenda kufijve të vendosur nga ligji (Kushtetuta, ligji organik, si është ky ligj, ose ligjet sektoriale 

që dalin, apo ndryshojnë për zbatimin e tij) kanë diskrecionin e plotë për të ushtruar iniciativën e 

tyre për çështje që nuk janë përjashtuar me ligj nga kompetenca e tyre (pra nuk i janë ndaluar me 

ligj), ose që nuk i janë dhënë ekskluzivisht një organi tjetër shtetëror. Kjo dispozitë përbën bazën 

për përfshirjen e autoriteve vendore në çështje vendore sipas parimit të subsidiaritetit. 

Në raste të caktuara, një ose disa kompetenca, në një fushë të caktuar, nuk i jepen ekzkluzivisht një 

organi të qeverisjes dhe nuk ka ndonjë parashikim eksplicit për autoritetet vendore në të njëjtën 

fushë. Për shembull, promovimi i zhvillimit ekonomik është shembulli i shërbimit që nuk i jepet 

ekzkluzivisht ndonjë niveli të qeverisjes. Nivele të ndryshme të qeverisjes në një vend përfshihen 

në promovimin e zhvillimit ekonomik dhe rritjen e punësimit në territorin e tyre. Shpesh autoritetet 

vendore kanë ndërmarrë iniciativa të shumta në këtë drejtim, veçanërisht në zhvillimin rural, apo 

prezantimin e bashkisë në arenën ndërkombëtare (financiare, turistike, industriale etj.)

Gjithashtu, në ato raste kur njësive të vetëqeverisjes vendore i jepen detyra dhe përgjegjësi me 

fomulime minimaliste, ose në mënyrë të cunguar, ekziston një mundësi e madhe për këto njësi 

që, de facto, të zgjerojnë kompetencën e tyre. Psh, vetëqeverisja vendore përherë e më shumë 

është përfshirë në zgjerimin e rolit të saj në fushën sociale,shpesh duke zëvendësuar përgjigjen e 

ngadaltë të organeve të qeverisjes qëndrore. Shembull konkret është ofrimi i shërbimit të ndihmës 

juridike falas për shtresat në nevojë të komunitetit. 

Paragrafi i dytë i këtij neni përcakton instrumentat juridike me anë të cilave organet e njësive të 

vetëqeverisjes vendore realizojnë detyrat dhe funksionet e tyre. Të tria këto instrumente janë akte 

administrative dhe si të tillë i nënshtrohen rregullave të përgjithshme të aktit administrativ. 

Neni 9
Të drejtat dhe përgjegjësitë

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi:

1.1. Të drejtën dhe përgjegjësinë e vetëqeverisjes, sipas së cilës:

a) përcaktojnë masa që ato i gjykojnë të nevojshme për kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e kompetencave;
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b) bazuar në Kushtetutë, në ligje dhe aktet nënligjore, të nxjerra në bazë dhe për zbatim të tyre, për kryerjen 

e funksioneve dhe ushtrimin e kompetencave, nxjerrin urdhëresa, vendime dhe urdhra;

c) krijojnë struktura administrative për kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e kompetencave të tyre, sipas 

ligjeve në fuqi;

ç) krijojnë njësi ekonomike dhe institucione në varësi të tyre.

d) krijojnë komitete, borde ose komisione për kryerjen e funksioneve të veçanta sa herë që paraqitet nevoja, 

duke respektuar ligjin për barazinë gjinore.

1.2. Të drejtën dhe përgjegjësinë e pronësisë:

a) njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë të drejtën e pronësisë. Ato fitojnë, shesin dhe japin në përdorim 

pronën e paluajtshme ose të luajtshme të tyre, si dhe ushtrojnë të drejta të tjera, sipas mënyrës së përcaktuar 

me ligj;

b) e drejta e fitimit të pronës, nëpërmjet shpronësimeve për interes publik, nga ana e njësive të vetëqeverisjes 

vendore, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

c) e drejta e pronësisë ushtrohet nga këshilli përkatës, i cili nuk mund t’ia delegojë ushtrimin e kësaj të drejte 

askujt tjetër.

1.3. Të drejtën dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së cilës:

a) krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre;

b)vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me legjislacionin në fuqi;

c) hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre;

ç) mbajnë llogaritë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofrojnë informacione ose raporte financiare për 

hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit.

1.4. Të drejtën dhe përgjegjësinë e kryerjes së veprimtarive ekonomike, sipas së cilës:

a) për përmbushjen e funksioneve publike në interes të komunitetit që përfaqësojnë, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi, ushtrojnë veprimtari ekonomike që nuk bie ndesh me orientimet themelore të politikave 

ekonomike të shtetit;

b) të ardhurat, që përfitohen nga veprimtaria ekonomike, përdoren në pjesën më të madhe për mbështetjen 

dhe përmbushjen e funksioneve publike;

c) veprimtaria ekonomike e njësive të vetëqeverisjes vendore rregullohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

1.5. Të drejtën e bashkëpunimit, sipas së cilës: 

a) për kryerjen e shërbimeve specifike në emër dhe në dobi të komuniteteve përkatëse, dy ose më shumë njësi 

të vetëqeverisjes vendore mund të ushtrojnë së bashku çdo funksion që u është dhënë atyre me ligj, nëpërmjet 

zbatimit të marrëveshjeve ose kontratave të përbashkëta, delegimit të kompetencave dhe përgjegjësive të 

veçanta njëra-tjetrës ose kontraktimit me një palë të tretë;

b)bashkëpunojnë me njësi të vetëqeverisjes vendore të vendeve të tjera dhe përfaqësohen në organizata 

ndërkombëtare të pushteteve vendore, në përputhje me këtë ligj dhe legjislacionin në fuqi;

c) kanë të drejtë të organizohen në shoqata, në përputhje me legjislacionin përkatës.

1.6. Të drejtën e personit juridik:

Si persona juridikë, njësitë e vetëqeverisjes vendore gëzojnë dhe ushtrojnë të gjitha të drejtat e përcaktuara në 

Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë dhe në legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë:

a) të drejtën e lidhjes së kontratës;

b) të drejtën e krijimit të personave të tjerë juridikë;

c) të drejtën e ngritjes së padisë civile;

ç) të drejtën e mbajtjes së llogarive;

d) të drejta të tjera për ushtrimin e funksioneve në bazë dhe në zbatim të ligjeve dhe akteve nënligjore.

1.7. Të drejta të tjera, sipas të cilave:

a) japin tituj nderi dhe stimuj;

b)vendosin emërtimet e territoreve, objekteve dhe institucioneve nën juridiksionin e tyre, sipas kritereve të 

përcaktuara me ligj;
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c) njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë vulën dhe simbolet e tyre.

2. Të drejtat dhe përgjegjësitë e sipër-përmendura ushtrohen nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore, 

sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj apo ligje të tjera në fuqi.

E drejta dhe përgjegjësia e vetëqeverisjes

Koncepti i vetëqeverisjes së pushtetit vendor është një ide relativisht moderne, e cila lidhet 

drejtpërdrejt me cilësinë e qeverisjes në tërësi dhe me shërbimin sa më të mirë kundrejt shtetasve 

në veçanti. Ajo ka si kusht kryesor ekzistencën e njësive administrative, me qëllim realizimin e 

funksioneve të veta. Këto njësi nuk duhen parë vetëm si ndarje administrative vertikale të 

pushtetit, apo si një mënyrë e organizimit të administratës publike. Më shumë, ato duhen 

konceptuar si shprehje të shkallëzimit të demokracisë, si një pjesë përbërëse dhe formuese e 

shtetit demokratik. Ideja ku u mbështet si fillim koncepti i vetëqeverisjes vendore ishte përfshirja 

më e madhe e qytetarëve në vendimmarrje, që lidhen me interesat e tyre, duke realizuar kështu 

edhe demokracinë funksionale nga poshtë lart. Kjo garanci lidhet me ekzistencën e njësive të 

vetëqeverisjes vendore si të tilla dhe me ushtrimin e kompetencave të tyre brenda juridiksionit 

që u është dhënë. Elementet e vetëqeverisjes janë të lidhura jo vetëm me ekzistencën e tyre si 

institucione, por edhe me kompetencat që ushtrojnë. 

Kështu, koncepti i vetëqeverisjes lidhet me 3 garanci: 

-Garancia institucionale – Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë të drejtë të ekzistojnë si subjekte 

të së drejtës publike, të cilat krijohen dhe organizohen me ligj. Ligjvënësi ka të drejtë. në këtë 

aspekt, të respektojë autonominë gjatë krijimit të tyre, do të thotë se ligjvënësi nuk ka të drejtë t’i 

suprimojë të gjitha njësitë vendore, në atë shkallë, sa të bëjë të pamundur realizimin e qeverisjes 

vendore në thelb, por as edhe t’i prekë kompetencat e tyre, deri në atë pikë sa t’i bëjë ato të 

pamundura për t’u ushtruar. Mbrojtja institucionale e organeve të vetëqeverisjes vendore nuk 

është individuale, por institucionale, gjë e cila do të thotë se nga kjo garanci nuk rrjedh detyrimisht 

ekzistenca dhe statusi i njësive vendore të veçanta, por i të gjitha njësive vendore, si bashkësi 

njësish, që realizojnë vetëqeverisjen në shkallë vendi. 

- Garancitë objektive – Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë të drejtë të ushtrojnë kompetencat e 

tyre të dhëna me ligj, pa u penguar nga pushteti qendror. Ushtrimi i tyre lidhet si me anën formale, ashtu 

edhe me atë materiale, me qëllim realizimin e funksioneve të tyre brenda konceptit të vetëqeverisjes. 

Ligjvënësi, në çdo rast, ka detyrimin të respektojë autonominë e njësive të vetëqeverisjes vendore, me 

qëllim mospengimin e tyre në realizimin e funksionit për të cilin ato janë krijuar.

- Garancitë subjektive – Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë të drejtë të përdorin mjete juridike 

të krijuara,për mbrojtjen e tyre nga ndërhyrjet e pajustifikuara të ligjvënësit, kur ato kanë bindjen 

se autonomia e tyre është cënuar në thelb. 

E drejta dhe përgjegjësia e pronësisë.

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë, në përputhje me ligjin, të drejtën e pronësisë. Me 

pronësi do të kuptohet përkufizmi klasik i dhënë në Kodin Civil, se Pronësia është e drejta për të 

gëzuar dhe disponuar lirisht sendet, brenda kufijve të caktuar nga ligji.

Koncepti i pronësisë përfshin të gjithë format e saj, qoftë pasuri e luajtshme, apo pasuri e paluajtshme, 

por edhe forma të tjera që njihen dhe mbrohen nga Neni 1 i Protokollit 1 të Konventës Europiane për 

të drejtat e Njeriut. (pra koncepti më i gjerë që përfshin edhe pronësinë intelektuale, pronësinë 

industriale, etj.) 
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Në ushtrimin e së drejtës së pronësisë, njësitë e vetëqeverisjes vendore udhëhiqen nga interesi 

publik dhe përgjegjshmëria në ushtrimin e  saj. Kuptohet, sa më e madhe të jetë prona e njësive 

të vetëqeverisjes vendore, aq më e madhe është edhe përgjegjshmëria në ushtrimin e saj. Çdo 

veprim i gabuar në lidhje me të, qoftë edhe në mosrespektimin e procedurave ligjore, mund të 

ketë pasoja në të tashmen dhe të ardhmen e jetës së komunitetit. 

E drejta e pronësisë ushtrohet nga këshilli përkatës, për shak të natyrës së tij si organ përfaqësues,  i cili 

nuk mund t’ia delegojë ushtrimin e kësaj të drejte askujt tjetër. Nga ana tjetër, në çastin e kalimit 

të së drejtës së pronësisë, për shembull, pushteti qendror mund të vendosë kushte dhe kufizime 

mbi këtë të drejtë. Këto kushte dhe kufizime duhet të jenë vetëm për të siguruar maksimumin e 

përfitimeve publike ose mbrojtjen e një karakteristike të veçantë të pronës dhe si të tilla janë të 

detyrueshme për zbatim nga njësitë e vetëqeverijes vendore. 

E drejta e mbledhjes së të ardhurave dhe kryerjes së shpenzimeve

Si ligji, ashtu dhe Karta Europiane për Vetëqeverisjen Vendore, i kushtojnë rëndësi të veçantë të 

drejtës së organve të vetëqëverisjes vendore të mbedhin taksa dhe të kryejnë shpenzime. Kjo 

gjë është e rëndësishme për dy arsye: së pari kompetenca për të vendosur dhe fiksuar nivelin 

e taksave lejon vetëqeverisjen vendore të përshtasë nivelin e shpenzimeve sipas nevojave dhe 

preferencave lokale. Së dyti; përcaktimi i taksave  dhe shumës që shtetasit duhet të paguajnë i 

bën organet e zgjedhura vendore dhe udhëheqësit e tyre më të përgjegjshëm për mënyrën se si 

i shpenzojnë këto të ardhura. 

Për të realizuar këto qëllime, taksat vendore duhet fillimisht të plotësojnë disa karakteristika. Së 

pari, origjina gjeografike duhet të jetë e pastër, duke siguruar që të ardhurat nëpërmjet pagimit të 

taksave vijnë vërtet nga territori i njësisë së pushtetit vendor dhe jo nga njerëz apo subjekte jashtë 

juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Së dyti, niveli i tyre duhet të jetë i ndryshëm në 

zona e juridiksione të caktuara, por pa kosto të theksuara administrative. Së treti, baza e taksave 

vendore duhet të jetë arsyeshmërisht “e gjallë”, duke pasur rritje naturale të nivelit të saj për 

shkak të presioneve të tilla si inflacioni, popullsia, apo rritja ekonomike, të cilat domosdoshmërisht 

kërkojnë rritje të shpenzimeve nga buxhetet lokale. 

Parimi themelor i vendosjes së taksave lokale është drejtësia (taksimi duhet të përkojë me 

mundësinë e çdo taksapaguesi për të paguar) dhe efiçenca (bazë e gjerë dhe kosto e vogël 

e mbledhjes së tyre). Në rastin e vendosjes së taksave dhe/ose përcaktimit të nivelit të tyre, 

transparenca është parakusht i domosdoshëm dhe kërkon nga njësitë e vetëqeverisjes vendore 

të realizojnë këtë proces në mënyrën më të hapur të mundshme dhe më të qartë për publikun. 

 

Në hartimin dhe miratimin e taksave dhe tarifave vendore si organi ekzekutiv, ashtu edhe organi 

përfaqësues i njësive  duhet të ushtrojë kujdes që nivelet e tyre të jenë të thjeshta dhe të drejta. 

Cilësia e hartmit të akteve nënligjore të jetë profesionale, veçanërisht në ato njësi me madhësi të 

vogël, dhe të lihet sa më pak hapësirë për evazion, apo shmangie nga pagimi i tyre. Niveli i tyre 

duhet të jetë aq sa është kostoja e shërbimit që ofrohet dhe jo të jetë qëllim krijimi i fitimit. Edhe 

në këtë aspekt, aksesi dhe ofrimi i shërbimit për shtresat më në nevojë duhet të përbëjë përparësi 

në politikat dhe mekanizmat e këtyre njësive në fushën e financave vendore.  

E drejta dhe përgjegjësia e kryerjes së veprimtarive ekonomike

Për përmbushjen e funksioneve publike në interes të komunitetit që përfaqësojnë dhe në përputhje 
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me legjislacionin në fuqi, njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë veprimtari ekonomike që nuk bien 

ndesh me orientimet themelore të politikave ekonomike të shtetit. Ky është një komponent tjetër me 

rëndësi në filozofinë e njësive të vetëqeverisjes vendore. Të ardhurat, që përfitohen nga veprimtaria 

ekonomike, në pjesën më të madhe përdoren për mbështetjen dhe përmbushjen e funksioneve 

publike. Kjo përgjegjësi përfshin si ndërmarrjet që lidhen drejpërdrejt dhe kanë për mision të 

ekzistencës së tyre ofrimin e  shërbimeve për shtetasit, por edhe veprimtari ekonomike që mund 

të krijojnë fitim për vetë njësinë, psh kompani parkimi, apo kompani me një natyrë tjetër tregtare.

E drejta e bashkëpunimit

Bashkëpunimi mes njësive të vetëqeverisjes vendore është një rrugë efektive për t’u marrë me 

çështjet me interes reciprok, të cilat shkojnë përtej përkufizimeve ligjore. Bashkëpunimi krijon 

mundësi të cilat bashkitë  individualisht nuk mund t’i arrijnë. 

Bashkëpunimi mes njësive të vetëqeverisjes vendore bazohet në interesin e përbashkët, ka të 

bëjë me një, apo disa funksione ligjore dhe të politikave në bashki dhe bazohet në vullnetin e lirë, 

më shumë se sa nga ligji edhe pse ky i fundit mund të kërkojë nga autoritetet vendore që të gjejnë 

zgjidhje bashkëpunimi.

Bashkëpunimi nënkupton ndarjen e roleve dhe përgjegjësive. dhe përfshin ndarjen e rreziqeve, 

kontrollit dhe përfitimeve dhe nuk është ad hoc, por ka një kohëzgjatje të caktuar dhe në të 

shumtën e rasteve është një anganzhim i përhershëm. 

Praktika evropiane e bashkëpunimit të njësive të vetëqeverisjes vendore është shumë e përhapur 

në pesë fushat vijuese: 

- Ofrimi/prodhimi i përbashkët i shërbimeve psh: në ofrimin e shërbimeve publike sikurse janë: 

furnizimi me ujë, mbledhja e mbeturinave dhe transporti publik. 

- Administrata e Përbashkët: Mund të përfshijë fusha të ndryshme sikurse mbledhja e taksave 

dhe administrata, planifikimi urban, lëshimi i lejeve të ndërtimit apo rregullimi i transportit publik. 

- Planifikimi i përbashkët dhe zhvillimi: Planifikimi i përbashkët dhe zhvillimi shfrytëzohen në fushat 

kur një bashki është shumë e vogël territorialisht në mënyrë që efektivisht të promovojë zhvillimin 

ekonomik, si dhe të zhvillojë turizmin potencial. 

Planifikimi i përbashkët dhe zhvillimi, gjithashtu, shfrytëzohet në kontekst. 

- Financimi i përbashkët: Financimi i përbashkët është një praktikë kur disa bashki fqinje ndërmjet 

tyre,  bashkojnë burimet, në mënyrë që të ndërmarrin investime me përfitim për të gjithë (p.sh 

ndërtimi i një aeroporti, ure, etj ). Gjithashtu, kjo formë shfrytëzohet nga bashkitë, që të arrihet 

akses në projekte të financuara, të cilat kërkojnë bashkëfinancim, duke mos qenë në pozitë që t’i 

realizojnë këto projekteve individualisht (psh landfill). 

- Përqendrimi në ndërtimin e një rajoni të fortë. Sfidat ekonomike dhe sociale janë duke u bërë 

përherë e më shumë rajonale. Bashkitë të vetme, në vend që të provojnë vetëm hapjen e vendeve 

të punës dhe tërheqjen e njerëzve në nivel lokal, duke u angazhuar në bashkëpunime, mund 

të përqendrohen në qasjen rajonale, e cila siguron investime, rritje dhe prosperitet duke ofruar 

mundësi, shërbime dhe mirëqenie. Kështu iniciativat e përbashkëta, shërbimet dhe infrastruktura, 

mund të reduktojnë shpenzimet e bashkive, mund të ofrojnë mundësi më të mëdha të aprovimit 

të granteve, si dhe ofrojnë më shumë siguri, të cilën nuk mund ta kenë në iniciativa individuale 

p.sh. hapësirat turistike, shëndet, shkollat, biznes, etj. 

Përgjithësisht, bashkëpunimi i njësive të vetëqeverisjes vendore gjeneron një kulturë bashkëpunimi 

organizativ dhe ndërtimit të besimit; optimizon shfrytëzimin e njohurive dhe përvojës nga njësitë 

partnere; inkurajon përqendrimin në problem reale, përtej ndarjeve politike dhe mund të krijojë 



SHPJEGUES I LIGJIT PëR VETëQEVERISJEN VENdORE   21   

hapësirë për ndërveprim më të madh me shoqërinë civile, si OJQ-të e ndryshme , shoqatat e 

biznesit, etj.   

Ligji u jep të drejtën njësive të vetëqeverisjes vendore në formimin e shoqatave përfaqësuese për 

mbrojtjen dhe promovimin e interesave të tyre të përbashkëta. Shoqatat, sikur edhe në sistemin 

ligjor ndërkombëtar, nuk kanë të drejtë të ushtrojnë asnjëlloj të pushtetit. Shoqata/at përfaqësuese 

luajnë rolin e ndërmjetësuesit të interesit të shoqatës përkatëse dhe mund të ofrojë shërbime për 

anëtarët e vet dhe jo të ndonjë subjekti tjetër publik apo privat. Shoqata krijon mjedisin dhe 

ndërton kapacitetet e saj për t’iu ardhur në ndihmë bashkive që të ushtrojnë kompetencat e tyre 

në mënyrë profesionale. 

Në këtë nen renditen në fund edhe  disa të drejta dhe përgjegjësi me natyrë simbolike të tilla si: 

-  japin tituj nderi dhe stimuj;

- vendosin emërtimet e territoreve, objekteve dhe institucioneve nën juridiksionin e tyre, sipas kritereve 

të përcaktuara me ligj;

- përcaktimi i vulës dhe simboleve të tyre.

Ndonëse renditen në fund, përsëri këto përgjegjësi dhe të drejta kanë rëndësinë e  tyre dhe duhen 

ushtruar me kujdesin maksimal. Në këtë aspekt, është me rëndësi ushtrimi i tyre në përputhje me 

ligjin (nëse nuk ka, duhet të hartohet një ligj i tillë),  që rregullon në kuptimin më të përgjithshëm 

ushtrimin normativ të këtyre të drejtave prej njësive të vetëqeverisjes vendore.
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KAPITULLI III  -  RAPORTET  E BASHKËPUNIMIT

KREU IV

MARRËDHËNIET MIDIS QEVERISJES QENDRORE
DHE NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE

Neni 10
Marrëdhëniet midis qeverisjes qendrore dhe njësive të vetëqeverisjes vendore

Marrëdhëniet ndërmjet organeve të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe institucioneve të qeverisjes 

qendrore bazohen në parimet e subsidiaritetit, të konsultimit dhe të bashkëpunimit për zgjidhjen e 

problemeve të përbashkëta. 

Marrëdhëniet midis dy pushteteve, para së gjithash, bazohen te parimi i subsidiaritetit. Ky parim 

nënkupton kompetencën primare të vetëqeverisjes vendore për të kryer vetë funksionet që janë 

më afër qytetarëve dhe, në rastet kur për shkak të pamundësisë apo eficencës së munguar në 

nivel vendor, atëherë vetëqeverisja vendore bashkëpunon me qeverisjen qendrore për kryerjen e 

funksioneve dhe zgjidhjen e problemeve.

Bashkëpunimi midis dy pushteteve është parimi kryesor që mundëson ushtrimin e pushtetit 

ekzekutiv në linjë vertikale nga qendra në nivel lokal. 

Për herë të parë, në këtë dispozitë është shtuar edhe parimi i konsultimit midis dy niveleve të 

qeverisjes, si një parim i rëndësishëm, që qëndron në themel të parimit të bashkëpunimit dhe 

transparencës, që duhet të karakterizojnë këto marrëdhënie. Konsultimi nënkupton diskutimin 

e çështjeve me interes të përbashkët mes dy niveleve të qeverisjes, me qëllim koordinimin e 

qëndrimeve dhe vendimeve mes tyre. Në bazë të parimit të konsultimit, në këtë ligj është parashikuar 

edhe ngritja e strukturave të posaçme që materializojnë në praktikë këtë parim (neni 12).

Neni 11
Komunikimi dhe informimi

Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore, për fushën e tyre të përgjegjësisë, informojnë me shkrim 

organet e qeverisjes qendrore për çdo çështje që u kërkohet informacion. Organet e qeverisjes qendrore, 

kur kërkohet nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore, japin informacion, sipas afateve të 

përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.

Komunikimi dhe informimi i ndërsjellë është detyrim që ky nen cakton për të gjitha organet, si të 

njësive të vetëqeverisjes vendore ashtu dhe për ato të qeverisjes qendrore. 

Neni 12
Konsultimi midis qeverisjes qendrore dhe njësive të vetëqeverisjes vendore

1. Qeverisja qendrore konsultohet me njësitë e vetëqeverisjes vendore për politikat, legjislacionin dhe 
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normat që rregullojnë dhe kanë ndikim të drejtpërdrejtë në ushtrimin e të drejtave dhe funksioneve të 

këtyre njësive.

2. Njësitë e vetëqeverisjes vendore konsultohen, nëpërmjet shoqatave përfaqësuese të vetëqeverisjes 

vendore dhe grupeve të tjera të interesit, nëpërmjet të cilit u mundësohet prezantimi i opinioneve, 

komenteve dhe propozimeve të tyre për politikat dhe legjislacionin që ka ndikim të drejtpërdrejtë në 

ushtrimin e të drejtave dhe funksioneve të tyre. 

3. Struktura, procedura, forma, mënyra e organizimit dhe funksionimit dhe natyra e çështjeve për konsultim 

përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Konsultimi i njësive të vetëqeverisjes vendore për të gjitha politikat, legjislacionin dhe normat, që 

kanë ndikim të drejtpërdrejt në ushtrimin e të drejtave dhe funksioneve të këtyre njësive është një 

detyrim që buron nga Karta e Evropiane e Vetëqeverisjes Vendore dhe materializohet për herë 

të parë në këtë ligj. Qeverisja qendrore është e detyruar të konsultojë me njësitë e qeverisjes 

vendore politikat dhe legjislacionin, që ka ndikim në territor dhe që ndërthuret me aktivitetin e 

këtyre të fundit.

Paragrafi i dytë i këtij neni përcakton që konsultimi kryhet nëpërmjet shoqatave, që përfaqësojnë 

qarqet dhe bashkitë, duke legjitimuar marrjen e opinioneve që shprehin qëndrime të rakorduara 

dhe që përfaqësojnë qëndrimet me interes të përgjithshëm të anëtarëve të këtyre shoqatave, 

përkundrejt interesave të veçanta, që mund të shfaqin njësi të veçanta të vetëqeverisjes vendore. 

Gjithashtu, nëpërmjet këtij neni vendoset detyrimi për t’u konsultuar edhe me grupe të tjera 

interesi nga biznesi, apo shoqëria civile, që kanë interes në çështje të vetëqeverisjes vendore.

Paragrafi i tretë vendos për herë të parë detyrimin për strukturimin e procesit të konsultimit 

nëpërmjet ngritjes së një strukture të posaçme dhe të institucionalizuar për realizimin e procesit 

të konsultimit. Ky proces, nëpërmjet kësaj strukture, vendos një sistem institucional të dialogut 

midis dy niveleve të qeverisjes, përkundrejt praktikave të konsultimit ad-hoc. 

Neni 13
Mbikëqyrja dhe kontrolli

1. Për zbatimin e normave e të standardeve kombëtare, të përcaktuara në legjislacionin përkatës, ministritë, 

sipas fushave të përgjegjësisë, monitorojnë veprimtarinë e organeve të njësive të vetëqeverisjes vendore 

dhe për funksionet e deleguara kanë të drejtë t’i mbikëqyrin ato.

2. Vendimet, urdhrat dhe urdhëresat me karakter normativ të organeve të vetëqeverisjes vendore i 

nënshtrohen verifikimit të ligjshmërisë nga autoriteti i përcaktuar me ligj. 

3. Njësitë e vetëqeverisjes vendore i nënshtrohen mbikëqyrjes dhe inspektimit financiar për zbatimin e 

normave e të standardeve kombëtare në fushën e menaxhimit të financave publike, sipas legjislacionit në fuqi.

4. Njësitë e vetëqeverisjes vendore i nënshtrohen kontrollit të jashtëm financiar nga organet e qeverisjes 

qendrore për përdorimin e fondeve të kushtëzuara dhe/ose të deleguara që financohen nga Buxheti 

i Shtetit dhe/ose fondet e ndihmës së huaj, të alokuara te njësitë e vetëqeverisjes vendore, sipas 

marrëveshjeve të nënshkruara nga qeverisja qendrore.

5. Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë subjekt i kontrollit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, sipas legjislacionit 

në fuqi.

Neni 13 është baza që legjitimon përcaktimin e atributeve për monitorimin, mbikëqyrjen dhe 

kontrollin e njësive të vetëqeverisjes vendore. Të tre këto institucione juridike japin, në varësi të 
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funksioneve dhe legjislacionit që aplikohet, kompetenca të ndryshme për organet e qeverisjes 

qendrore në raport me vetëqeverisjen vendore. Brenda kornizave të garancive kushtetuese dhe 

pa cenuar parimin e autonomisë vendore, qeverisja qendrore ka të drejtë të monitorojë, mbikëqyrë 

dhe kontrollojë njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Qeverisja qendrore vendos për standardet dhe norma të caktuara kombëtare dhe për funksione 

që ushtrohen nga vetëqeverisja vendore. Në këtë aspekt, çdo ministri ka të drejtë të monitorojë 

zbatimin e këtyre standardeve në nivel vendor. Psh; ministria përgjegjëse për arsimin ka të drejtë 

të kërkojë raporte dhe informacion për respektimin e standardeve kombëtare të mirëmbajtjes 

së godinave dhe objekteve arsimore, apo ministria përgjegjëse për shërbimin e zjarrfikëseve ka 

të drejtë të monitorojë respektimin e standardeve kombëtare të vendosura me ligj, apo akte 

nënligjore për fushën specifike. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë detyrimin të japin të gjithë 

informacionin që lejon monitorimin e zbatimit të këtyre standardeve kombëtare nga ministritë e 

linjës.

Për funksionet e deleguara, si psh; funksioni i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, monitorimi 

merr formën e mbikëqyrjes. Mbikëqyrja nënkupton jo vetëm informimin dhe raportimin, por 

edhe zbatimin e urdhrave direkte, apo udhëzimeve të ministrisë përkatëse dhe marrjen e masave 

konkrete, në rastet kur kemi shkelje, apo devijim nga rregullat e përcaktuara për ushtrimin e 

funksionit të deleguar.

Pika 2 e këtij neni sanksionon të drejtën e verifikimit të ligjshmërisë së akteve normative që 

ndërmarrin organet e vetëqeverisjes vendore. Verifikimi i ligjshmërisë nuk cënon autonominë 

vendore dhe nuk konsiderohet si kontroll administrativ. Autoriteti përgjegjës i ngarkuar me ligj 

të veçantë është Prefekti i Qarkut dhe në ligjin përkatës përcaktohen procedurat sesi kryhet 

ky verifikim i ligjshmërisë. Thelbi i kësaj dispozite është të vendosë një masë efektive sigurie 

për qytetarët, që mund të cënohen nga vendimmarrje të pabazuara në ligj të organeve të 

vetëqeverisjes vendore, duke ditur që ankimimi në rrugë gjyqësore kërkon kohë relativisht më të 

gjatë për shqyrtimin e çështjeve përkatëse.

Pika 3 e këtij neni përcakton të drejtën e organeve qendrore për të inspektuar zbatimin e 

standardeve dhe rregullave të përcaktuara për menaxhimin e financave publike. Financat 

e qeverisjes vendore janë pjesë e financave publike dhe si të tilla i nënshtrohen rregullave të 

përcaktuara nga legjislacioni përkatës. Nisur nga rëndësia që kanë financat publike dhe dëmi 

eventual financiar, apo pasojat që mund të sjellin abuzimet me financat publike, është mëse i 

përligjur një regjim më i fortë juridik, që në këtë rast merr formën e inspektimit financiar dhe lejon 

marrjen e masave dhe ndëshkimeve të parashikuara nga legjislacioni përkatës për financat publike 

ndaj organeve, apo administratës vendore. Inspektimi financiar, si rregull, i përket të gjithë buxhetit 

vendor, pa bërë dallimin nëse janë fonde nga të ardhurat e veta, apo fonde nga buxheti i shtetit.

Pika 4, aplikohet për fondet e kushtëzuara dhe/ose të deleguara nga buxheti i shtetit dhe 

ministritë përkatëse kanë të drejtë të ndërmarrin kontroll të jashtëm financiar për përdorimin 

e këtyre fondeve. Gjithashtu, për fonde që i shkojnë vetëqeverisjes vendore nga ndihmat, apo 

kreditë e huaja, kur marrëveshja është nënshkruar nga qeveria qëndrore duke dalë edhe garant 

për zbatimin e marrëveshjes, atëherë lind e drejta për kontroll të jashtëm financiar. 

Pika 5 përcakton dhe rikonfirmon të drejtën e Kontrollit të Lartë të Shtetit për të kontrolluar 

njësitë e vetëqeverisjes vendore, sipas legjislacionit të posaçëm. 
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KREU V
BASHKËPUNIMI MES NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE

Neni 14
Bashkëpunimi mes dy apo më shumë njësive të vetëqeverisjes vendore

1. Për kryerjen e funksioneve dhe ofrimin e shërbimeve specifike në dobinë e përbashkët, dy ose më 

shumë njësi të vetëqeverisjes vendore, brenda një qarku apo midis qarqeve të ndryshme, mund të 

ushtrojnë së bashku çdo funksion dhe/ose shërbim që u është dhënë atyre me ligj, nëpërmjet lidhjes dhe 

zbatimit të marrëveshjeve ose kontratave të përbashkëta, delegimit të kompetencave dhe përgjegjësive 

të veçanta njëra-tjetrës ose kontraktimit me një palë të tretë.

2. Në çdo marrëveshje të bashkëpunimit ndërvendor përcaktohen:

a) qëllimi i marrëveshjes; 

b) funksionet që do të ushtrohen nga secila bashki apo në mënyrë të përbashkët; 

c) mënyra me anë të së cilës do të plotësohet qëllimi; 

ç) shkalla dhe kohëzgjatja e delegimit të kompetencave; 

d) mënyra dhe masa e  kontributit financiar përkatës dhe e ndarjes së të ardhurave e të përfitimeve të tjera.

3. Marrëveshja e bashkëpunimit ndërvendor miratohet nga këshillat përkatës të secilës prej njësive 

të vetëqeverisjes vendore që janë palë në marrëveshje. detyrimi financiar për secilën prej njësive të 

vetëqeverisjes vendore, palë të marrëveshjes, miratohet çdo vit si zë i veçantë në buxhetin vendor.

4. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të lidhin marrëveshje bashkëpunimi ndërvendor me njësi 

të vetëqeverisjes vendore të shteteve huaja. Përpara lidhjes së këtyre marrëveshjeve, njësitë marrin 

mendimin e Ministrisë Punëve të Jashtme. 

5. dy ose më shumë njësi të vetëqeverisjes vendore, brenda një qarku apo midis qarqeve të ndryshme, 

si dhe me institucione të qeverisjes qendrore, mund të lidhin marrëveshje të përbashkët për krijimin e 

një personi juridik të ndarë nga palët, të cilit i japin autoritet dhe kompetenca të caktuara. Në kuptimin 

e këtij ligji, ky person juridik quhet subjekt i kompetencave të përbashkëta. Për secilën palë përcaktohet 

ndihmesa financiare, ndihmesa me shërbime, ndihmesa me pajisje dhe me punonjës të kualifikuar ose çdo 

aset tjetër i nevojshëm për përmbushjen e objektivave. 6. Brenda 30 ditëve nga data e nënshkrimit 

të marrëveshjes, subjekti i kompetencave të përbashkëta njofton zyrtarisht prefektin. 

7. Në njoftimin zyrtar përcaktohen:

a) emërtimi i njësive të vetëqeverisjes vendore, palë në marrëveshje; 

b) data e hyrjes në fuqi të marrëveshjes; 

c) qëllimi i marrëveshjes dhe funksioni që do të ushtrohet; 

ç) vendimet e bashkive të përfshira në marrëveshje në lidhje me të;  

d) kontributi i palëve në këtë marrëveshje.  

8. Marrëveshja bëhet e zbatueshme pas shprehjes së ligjshmërisë nga prefekti brenda afateve të 

përcaktuara me ligj. 

Në këtë kre, përcaktohet baza dhe procedurat për bashkëpunimin ndërvendor për kryerjen e 

funksioneve dhe shërbimeve vendore. Eficenca ekonomike, aksesi në teknologji, ekonomia 

e shkallës, apo ulja e shpenzimeve etj, janë arsye që mund të shërbejnë si shkaqe për njësitë 

e vetëqeverisjes vendore të lidhin marrëveshje të përbashkëta për kryerjen e funksioneve dhe 

shërbimeve. Marrëveshjet mund të lidhen midis bashkive, midis një bashkie dhe qarkut, apo midis 

bashkive të qarqeve të ndryshme. 
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Kryerja e përbashkët e funksioneve dhe shërbimeve, mund të kryhet edhe duke krijuar një 

subjekt të ndryshëm nga palët, që në varësi të formës juridike mund të jetë shoqëri tregtare, 

apo ndërmarrje publike. Pavarësisht nga forma, ky ligj i njeh ato nën emërtimin “subjekt i 

kompetencave të përbashkëta”.

Risia që sjell ky nen është që bashkëpunimi ndërvendor, si instrument, nuk kufizohet vetëm në 

marrëveshjet e përbashkëta midis bashkive, por dhe atyre që mund të lidhen me institucione 

apo agjenci shtetërore. Gjithmonë, duke mbajtur parasysh dobishmërinë e ndërsjelltë të këtyre 

marrëveshjeve.

Marrëveshja duhet të përmbajë të gjithë elementët e përcaktuar në këtë nen dhe duhet të 

dërgohet për verifikim ligjshmërie pranë prefektit, i cili shprehet sipas afateve procedurale të 

përcaktuara në ligjin e posaçëm.

Një tjetër mundësi që jep ky ligj është edhe mundësia për të bashkëpunuar me njësi të qeverisjes 

vendore të shteteve të tjera fqinje. Në kuadrin e rritjes së bashkëpunimit ndërkombëtar dhe 

rajonal, bashkëpunimi me bashkitë e vendeve fqinje për realizimin e funksioneve, apo shërbimeve 

të përbashkëta, është një mundësi e shtuar për bashkitë dhe qarqet. Ky bashkëpunim rajonal 

është gjithashtu pjesë e procesit më të gjerë të integrimit evropian të vendit. Në çdo rast, 

Ministria e Punëve të Jashtme merr njoftim paraprak dhe duhet të japë opinionin e saj për lidhjen 

e marrëveshjes përkatëse.
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KAPITULLI IV
TRANSPARENCA, KONSULTIMI DHE PJESËMARRJA QYTETARE

KREU VI
TRANSPARENCA, KONSULTIMI DHE PJESËMARRJA QYTETARE

Neni 15
Transparenca e veprimtarisë së njësive të vetëqeverisjes vendore

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore garantojnë për publikun transparencën e veprimtarisë së tyre.

2. Çdo akt i organeve të vetëqeverisjes vendore publikohet në faqen zyrtare të internetit të njësisë 

vendore dhe afishohet në vendet e caktuara nga njësia për njoftimet publike.

3. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore është e detyruar të caktojë koordinatorin e transparencës dhe të 

miratojë programin e transparencës, duke siguruar akes nga të gjithë, veçanërisht nga shtresat më të 

varfra të komunitetit, në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi për të drejtën e informimit.

Neni 16
Konsultimi publik në njësitë e vetëqeverisjes vendore

1. Organet e vetëqeverisjes vendore janë të detyruara të garantojnë pjesëmarrjen publike në procesin e 

vendimmarrjes.

2. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore është e detyruar të caktojë koordinatorin për njoftimin dhe 

konsultimin publik, në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi për njoftimin dhe konsultimin publik.

Transparenca, e drejta për informim dhe konsultim është një detyrim sine qua non për të gjitha 

institucionet publike. detyrimet për transparencë të përcaktuara në këtë ligj janë në përputhje me 

ligjin specifik për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare (ligji nr. 119/2014) dhe ligjin për 

njoftimin dhe konsultimin publik (ligji nr. 146/2014).

Ky ligj ka parashikuar për herë të parë një kre të posaçëm për transparencën, konsultimin dhe 

pjesëmarrjen qytetare.

Konsultimi publik duhet kuptuar si detyrim i njësive të qeverisjes vendore për të ndarë me 

publikun në njësinë respektive projektet dhe planet, të cilat kanë ndikim në jetën e përditshme të 

qytetarëve. Kjo procedurë synon korrigjimin gjatë rrugës dhe marrje e opinioneve 360o nga njësitë 

e qeverisjes vendore përpara formalizimit të vendimmarrjes.

Neni 17
Mbledhjet e këshillit të bashkisë

1. Mbledhjet e këshillit të bashkisë janë të hapura për publikun. Çdo shtetas lejohet të ndjekë mbledhjet 

e këshillit, sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit.

2. Njoftimi për mbledhjen e këshillit bëhet publik në vende të caktuara për këtë qëllim brenda territorit të 

njësisë vendore dhe në media të aksesueshme në njësinë vendore dhe përmban datën, vendin, orën dhe 

rendin e ditës së mbledhjes.
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3. Me kërkesën e kryetarit të bashkisë ose të një të pestës së anëtarëve të këshillit bashkiak, mbledhjet e 

këshillit bashkiak mund të bëhen të mbyllura, kur për këtë kanë votuar jo më pak se tre të pestat e gjithë 

anëtarëve të tij. 

Ky nen përcakton parimin e përgjithshëm, sipas të cilit mbledhjet e këshillit janë të hapura dhe çdo 

shtetas ka të drejtë të marrë pjesë në to. Pjesëmarrja e qytetarëve në mbledhjet e këshillit duhet të 

bëhet sipas mënyrave të detajuara në rregulloren e brendshme të organizimit dhe funksionimit të 

këshillit. Për të mundësuar pjesëmarrjen e qytetarëve në mbledhje, duhet që njoftimi për mbajtjen 

e saj të plotësojë disa kërkesa formale dhe procedurale, ku specifikisht njoftimi duhet të shpallet 

në vende publike (zakonisht çdo bashki ka të përcaktuar këndin e njoftimeve publike) si dhe në 

mediat e aksesueshme. 

Zakonisht, një njoftim në televizionin, apo gazetën lokale mjaftojnë për të përmbushur këtë detyrim 

procedural. Mospërmbushja e këtyre detyrimeve përbën shkak që mbledhja të konsiderohet e 

mbajtur në kundërshtim me procedurat e përcaktuara nga ligji.

Përjashtimisht, ligji e lejon që mbledhjet të bëhen të mbyllura ndaj publikut. duke e konsideruar 

këtë si diçka jo të zakonshme, ligji kërkon respektimin e disa kritereve dhe një procedure të 

posaçme, se kur mund të kërkohet që mbledhja të bëhet e mbyllur. Përkatësisht mbledhjet e 

mbyllura bëhen vetëm me kërkesë të kryetarit të këshillit bashkiak, apo 1/5 të anëtarëve. Në 

çdo rast, kërkesa duhet të votohet nga një shumicë e cilësuar prej 3/5 e të gjithë anëtarëve që 

të konsiderohet e pranuar. Ligji nuk përcakton shkaqet, apo kushtet në të cilat mund të kërkohet 

që mbledhja të bëhet e mbyllur për publikun. Por mund të konsiderohen ato raste veçanërisht 

sensitive dhe që mund të cënojnë privatësinë e individëve të veçantë apo çështje që klasifikohen si 

sekret shtetëror sipas ligjit, si arsye që përligjin kërkesën për mbledhje të mbyllura ndaj publikut.

Neni 18
Seancat e këshillimeve me bashkësinë

1. Këshilli bashkiak ose këshilli i qarkut, përpara shqyrtimit dhe miratimit të akteve, zhvillon seanca 

këshillimi me bashkësinë, të cilat janë të detyrueshme për rastet e parashikuara në nenet 54, shkronjat 

“a”, “dh”, “e”, “f” dhe “k”, dhe 77, shkronjat “a”, “dh”, “e”, “f” dhe “k”, të këtij ligji.

2. Këshillimi me publikun, në çdo rast, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit, duke 

përdorur një nga format e nevojshme, si takimet e hapura me banorët e grupet e interesit, takime me 

specialistë, me institucione të interesuara dhe organizata jofitimprurëse ose nëpërmjet marrjes së nismës 

për organizimin e referendumeve vendore.

3. Aktet e këshillit publikohen në faqen zyrtare të internetit dhe afishohen në vende publike, të caktuara 

nga këshilli me akses të lirë publik, brenda territorit të njësisë vendore dhe, sipas mundësive, këshilli 

cakton edhe forma të tjera të publikimit të tyre. Informimi i publikut në çdo bashki bëhet në përputhje 

me ligjin për të drejtën e informimit dhe rregullat e përcaktuara nga vetë këshilli përkatës për këtë qëllim.

Këshillimi me bashkësinë është instrument për pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje. 

demokracia lokale nuk mund të mendohet pa instrumentin e këshillimit me komunitetin. Këshillimi 

në rastet e parashikuara në pikën 1 është i detyrueshëm dhe mos respektimi i kësaj pike përbën 

shkelje të procedurës së kërkuar nga ligji. Modalitetet e këshillimit janë nga më të ndryshmet dhe 

i takon njësisë vendore të përcaktojë metodën më të përshtatshme per të arritur qëllimin.
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Format dhe mënyra e këshillimit, përveç atyre të parashikuara në pikën 2, mund të detajohen më 

tepër në rregulloren e këshillit të bashkisë. Për këtë rregullorja e organizimit dhe funksionimit të 

këshillit bashkiak duhet të ketë dispozita shumë specifike për këtë çështje, e cila shërben në thelb 

të detyrimeve që vendos kushtetuta e Shqipërisë dhe marrëveshjet ndërkombëtare.

Neni 19

E drejta e kërkesës, ankesës dhe vërejtjes

1. Çdo qytetar apo grupe që përfaqësojnë komunitetet kanë të drejtë t’u drejtojnë kërkesa, ankesa apo 

vërejtje organeve të vetëqeverisjes vendore për çështje që lidhen me funksione dhe kompetenca në 

juridiksionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore.

2. Organet e vetëqeverisjes vendore janë të detyruara t’i marrin në shqyrtim kërkesat, ankesat apo 

vërejtjet dhe të kthejnë përgjigje brenda afateve të përcaktuara me ligj.

E drejta për të bërë kërkesa, ankesa, apo dhe vërejtje i takon çdo qytetari apo grupeve që 

përfaqësojnë komunitetet. Në varësi të çështjes dhe në përputhje me Kodin e Procedurave 

Administrative, njësia e vetëqeverisjes vendore është e detyruar të marrë në shqyrtim këto akte.

Ligji përcakton edhe detyrimin e organit vendor për të kthyer përgjigje për çështjen përkatëse 

dhe informimin e qytetarit, apo grupin e interesit.

Neni 20

E drejta e iniciativës qytetare

 1. Çdo komunitet, nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar të tij, ose jo më pak se një për 

qind e banorëve të bashkisë ka të drejtë të paraqesin për vendimmarrje në këshillin bashkiak iniciativa 

qytetare për çështje që janë brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Mënyra dhe forma 

e paraqitjes së këtyre iniciativave, procedura e shqyrtimit dhe miratimit të tyre përcaktohet në rregulloren 

e organizimit dhe funksionimit të këshillit bashkiak.

 2. Propozimet e ardhura në këshill si iniciativë qytetare, kur kanë ndikim financiar në buxhetin e 

njësisë së vetëqeverisjes vendore, shqyrtohen në këshill, sipas rendit të ditës, dhe nuk mund të miratohen 

pa marrë më parë mendimin e kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Ligji njeh për herë të parë të drejtën e “iniciativës qytetare” për të propozuar projektakte të 

caktuara për vendimmarrje nga këshillat bashkiakë. Mbi bazën e kësaj të drejte, projektaktet, që 

vijnë si iniciativë qytetare, do të duhet domosdoshmërisht të futen në procesin e shqyrtimit e të 

miratimit nga ana e këshillave bashkiakë. Mënyra dhe forma e paraqitjes së këtyre iniciativave, 

procedura e shqyrtimit dhe miratimit të tyre përcaktohet në rregulloren e organizimit dhe 

funksionimit të këshillit bashkiak.

Ky nen përcakton anën e “kundërt” të procesit të konsultimit. Nëse institucioni vendor ka detyrimin 

të konsultojë publikun, ky i fundit ka të drejtë të kërkojë nga institucioni vendor marrjen e masave 

të caktuara, apo inicimin e politikave publike përkatëse.
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KAPITULLI V: FUNKSIONET DHE KOMPETENCAT

KREU VII
FUNKSIONET DHE KOMPETENCAT E NJËSIVE TË VETËQEVETISJE 

VENDORE

Neni 21
Llojet e funksioneve

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë funksione, kompetenca, si dhe funksione të deleguara.

2. Funksionet u njihen njësive të vetëqeverisjes vendore me këtë ligj. Funksione apo kompetenca të tjera mund 

t’u njihen një, disa apo të gjitha njësive të vetëqeverisjes vendore vetëm në bazë të ligjit.

3. Funksionet e deleguara u transferohen njësive të vetëqeverisjes vendore me ligj ose me marrëveshje. Në 

çdo rast delegimi i funksioneve shoqërohet nga transferta e mjaftueshme e qeverisjes qendrore për të 

financuar koston e ushtrimit të këtyre funksioneve.

Funksionet (nënkupto ekskluzive) të njësive të vetëqeverijes vendore, sipas këtij neni, janë ato 

sipas te cilave jurisdiksioni lokal është zona kryesore e përfitimit të shërbimeve publike. Në këtë 

rast, ligji iu jep autoriteteve vendore diskrecionin për vendimmarrje të plotë, duke përfshire 

administrimin, ofrimin e shërbimeve, investimet dhe rregullimet. Kryerja e funksioneve nga 

ana e njësive të vetëqeverisjes vendore  supozohet të financohet nga vetë fondet e pushtetit 

vendor, duke përfshire nga taksat vendore, tarifat, tarifat për shërbime, si edhe nga transfertat e 

pakushtëzuara dhe grantet.

Funksionet (nënkupto ekzkluzive) të njësive të pushtetit vendore jepen vetëm me këtë ligj. Kjo do 

të thotë, se në rast se vetëqeverisja vendore do të marrë një funksion të ri të paparashikuar deri 

tani, atëherë marrja e tij duhet të bëhet nëpërmjet amendimit të këtij ligji organik ose me ligj të 

veçantë 

Kompentenca është autoriteti i dhënë me ligj një organi të njësive të vetëqeverisjes vendore për 

kryerjen e një funksioni, apo një pjesë të tij. Për pasojë, ka raste kur funksioni i dhënë përputhet 

plotësisht me kompetencën, ashtu sikur ka raste të tjera kur kompetenca është një pjesë e 

funksionit. 

Kuptohet që në varësi të funksionit, disa kompetenca specifike do të kryhen nga pushtetet vendore 

(p.sh: rregullore specifike lokale, financime, ofrim shërbimesh, mirëmbajtje dhe funksionim dhe/

ose zgjerim facilitetesh), ndërsa të tjera kryhen nga shteti (p.sh: përpilimi i politikave kombëtare; 

caktimi i standardeve dhe rregulloreve të përgjithshme; financimi, monitorimi, kontrolli dhe 

vlerësimi i rezultateve të politikave). 

Funksione të deleguara janë ato funksione për të cilat shteti mund t’iu japë njësive të 

vetëqeverisjes vendore disa kompetenca specifike (p.sh: ofrimi i shërbimeve, pagesat për 

përfitime). sipas standardeve të përcaktuara me ligj, ose me anë të një marrëveshjeje. Në këtë 

aspekt, autoritetet vendore mund të veprojnë vetëm si agjente të pushtetit qendror. Ligji organik 

për vetëqeverivetëqeverisjvetëqeverisjen vendore i klasifikon këto funksione si të detyrueshme 

dhe jo të detyrueshme, i pari përcakohet nga ligji dhe i dyti nga një marrëveshje ose kontratë midis 

pushtetit qëndror dhe autoriteteve vendore. Qeverisja qendrore supozohet të përcaktoje kushtet 

dhe standardet, si edhe të financojë plotësisht shërbimin që do të ofrohet.
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Neni 22
Parimet për ushtrimin e funksioneve

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore rregullojnë dhe administrojnë ushtrimin e funksioneve të veta në mënyrë të plotë 

dhe të pavarur, në përputhje me Kushtetutën, Kartën Europiane të Autonomisë Vendore dhe ligjet në fuqi.

2. Njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë funksionet duke respektuar politikat kombëtare dhe rajonale. 

Për këto funksione, qeverisja qendrore mund të vendosë standarde e norma specifike të përgjithshme, me 

qëllim ruajtjen e interesave kombëtarë dhe ofrimin e shërbimeve cilësore.

3. Në rastet kur njësitë e vetëqeverisjes vendore nuk zotërojnë fondet ose mjetet e mjaftueshme për arritjen e 

standardeve dhe normave kombëtare, qeverisja qendrore u jep atyre mbështetjen e nevojshme financiare.

4. Njësitë e vetëqeverisjes vendore administrojnë ushtrimin e funksioneve të deleguara, sipas legjislacionit në fuqi.

5. Kur njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë funksionet e deleguara, qeverisja qendrore siguron mjete dhe 

burime financiare të mjaftueshme për të ushtruar këto funksione në mënyrën dhe në atë nivel ose standard, i 

cili është përcaktuar me ligj.

Qeverisja vendore organizohet duke respektuar një sërë parimesh themelore. Kështu, së pari ajo 

organizohet bazuar në parimin e autonomisë vendore. Ky parim kuptohet i lidhur ngushtë me një 

tjetër parim në vend, atë të unitetit të shtetit, si dhe kushtetutshmërisë e ligjshmërisë në vend. Kjo 

do të thotë që organet e qeverisjes vendore janë të aftë, e kanë të drejtë për të vendosur vetë për 

çështjet publike për të cilat ato janë përgjegjëse, nëpërmjet vendimeve, urdhrave, urdhëresave të 

organeve të saj përfaqësuese e ekzekutive. 

Qeverisja vendore, në bazë të kushtetutës, gëzon autonomi, që përkthehet në të drejtën që kanë 

shtetasit për të formuar organet përfaqësuese dhe për të ushtruar funksionin e vetëqeverisjes 

(referendumeve) (nenet 108/4; 109, 110 të Kushtetutës; në pavarësinë organizative të institucioneve 

vendore (neni 113); në ushtrimin e punëve brenda juridiksionit të tyre, pa ndërhyrjen e organeve 

qendrore të pushtetit (neni 113); në ekzistencën e mjeteve financiare dhe të mjeteve të tjera, me 

të cilat ajo disponon në mënyrë të pavarur (nenet 111, 113/b,c,ç); në ekzistencën e administratës 

së pavarur pa përzierjen e organeve qendrore (neni 113/d); në ekzistencën e normave për 

funksionimin e vetëqeverisjes vendore dhe mbrojtjes kushtetuese të të drejtave vetëqeverisëse, 

(nenet 113/, pika 2, 3) etj.]. Po kështu sipas Gjykatës Kushtetuese, qeverisja qendrore duhet të 

respektojë ekskluzivitetin e kompetencës, sipas të cilit në çështjet lokale nuk mund të përzihet 

shteti dhe komplementaritetin, pra kur njësitë vendore janë në pamundësi të zgjidhin çështjet 

e tyre, pushteti qendror duhet të angazhohet nëpërmjet ndihmës materiale-financiare, apo 

nëpërmjet delegimit të kompetencave të administratës shtetërore. 

Një çështje e rëndësishme është edhe ajo e marrëdhënies mes Këshillit të Ministrave dhe 

qeverisjes vendore në lidhje me hartimin dhe zbatimin e politikave kryesore të vendit. Neni 100 i 

Kushtetutës përcakton Këshillin e Ministrave si organin që vendos drejtimet kryesore të politikës 

së përgjithshme shtetërore. Kjo nënkupton se këto politika të përgjithshme vlejnë si për qeverisjen 

qendrore ashtu edhe për atë vendore. 

Edhe pse neni 113 i Kushtetutës parashikon që këshillat e njësive të qeverisjes vendore rregullojnë 

dhe administrojnë në mënyrë të pavarur çështjet vendore brenda juridiksionit të tyre, përsëri është 

detyrë kryesore e tyre që këto rregullime t’i sjellin në një linjë të përbashkët politike dhe të sigurojë që 

kjo linjë politike të jetë e njëjtë me politikat shtetërore. Jo më kot, në ligjin mbi qeverisjen vendore 

përcaktohet parimi i subsidiaritetit si një parim bazë i funksionimit të qeverisjes vendore. 

Çështja e harmonizimit të politikave lidhet ngushtë me politikat e përkthyera në akte normative 

të detyrueshme për t’u zbatuar. Këto politika lidhen si me zbatimin ligjeve në fuqi, ashtu edhe 

me zbatimin e strategjive të ndryshme të miratuara nga qeverisja qëndrore apo edhe akteve 

të tjera normative me karakter nënligjor të detyrueshme për t’u zbatuar edhe nga qeverisja 
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vendore. Një element që do të lidhet ngushtë me këtë pikë është edhe aspekti financiar. Kjo 

sepse qeverisja vendore një pjesë të të ardhurave të saj e merr nga buxheti i shtetit, duke u 

mbështetur në harmonizimin që i bën kësaj çështje qeveria, por edhe në transfertat që pushteti 

qendror mundëson sa herë përcakton kompetenca të deleguara, apo të përbashkëta. 

Neni 23
Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

Në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, bashkitë janë përgjegjëse në territorin e juridiksionit të 

tyre për:

1. Prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm.

2. Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura.

3. Mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara.

4. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe 

shesheve publike vendore.

5. Ndriçimin e mjediseve publike.

6. Transportin publik vendor.

7. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, si dhe garantimin e shërbimit publik të varrimit.

8. Shërbimin e dekorit publik.

9. Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.

10. Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.

11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, 

me përjashtim të shkollave profesionale.

12. Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe.

13. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e 

aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin 

e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

14. Planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Neni 24
Funksionet e bashkive në fushën e shërbimeve sociale

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

1. Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi 

të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë 

fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

2. Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

3. Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.

4. Krijimin, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, të fondit social për financimin e 

shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Neni 25
Funksionet e bashkive në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:
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1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave e të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe 

administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

2. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

3. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave e të ambienteve për lexim, me qëllim edukimin e 

përgjithshëm të qytetarëve.

4. Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të 

objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Neni 26
Funksionet e bashkive në fushën e mbrojtjes së mjedisit

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

1. Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja.

2. Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen nga ndotja akustike.

3. Zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese, në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.

Neni 27
Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, 

pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

1. Administrimin, shfrytëzimin dhe mirë-mbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në 

pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

2. Administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve, si toka të pafrytshme 

etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

3. Krijimin dhe administrimin e sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor e rural, sipas legjislacionit 

në fuqi.

4. Krijimin dhe administrimin e skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural, të financuara 

nga buxheti lokal dhe/ose me bashkëfinancim nga të tretët, duke garantuar akses të balancuar gjinor.

5. Administrimin e fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi.

6. Mbrojtjen e natyrës e të biodiversitetit, sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 28
Funksionet e bashkive në fushën e zhvillimit ekonomik vendor

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

1. Hartimin e planeve strategjike të zhvillimit e të programeve për zhvillimin ekonomik vendor.

2. Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë.

3. Mbështetjen për zhvillimin e biznesit të vogël, nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire e reklama në 

vende publike.

4. Organizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacioni për bizneset, 

aktivitetet promovuese, vënia në dispozicion e aseteve publike etj.

5. Publikimin e broshurave informative, krijimin e portaleve me profil ekonomik etj.

6. dhënien e granteve financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm, sipas 

mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi, duke garantuar akses të balancuar gjinor.
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Neni 29
Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë publike

Bashkitë janë përgjegjëse për garantimin e këtyre funksioneve:

1. Mbrojtjen civile, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar 

me ligj.

2. Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas 

mënyrës së përcaktuar me ligj.

3. Garantimin e mbarëvajtjes së marrëdhënieve në komunitet, parandalimin dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen 

e konflikteve në komunitet.

4. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të 

rregulloreve e të akteve të njësive të vetëqeverisjes vendore brenda juridiksionit të tyre vendor dhe në përputhje 

me përcaktimet ligjore.

Forca udhëheqëse e decentralizmit është fakti se çdo bashki, lokalitet apo komunitet është unik. 

Kjo ka aspektet e veta pozitive ashtu si ka edhe disavantazhet e veta. disa kanë burime njerëzore 

më të fuqishme se disa të tjera, disa asete më të shumta se sa të tjerët, disa më shumë burime 

ekonomike, në krahasim me bashkitë e tjera. Pikërisht funksionet e bashkive (funksionet ekskluzive) 

i kapitalizojnë këto avantazhe. 

Ka tre role bazë të cilat përkufizojnë të drejta dhe përgjegjësitë e të gjitha bashkive (njësite të 

vetëqeverijes vendore) pa përjashtim. Këto role janë të përputhshme me përgjegjësitë tradicionale, 

por që kanë edhe specifika domethënëse në funksion të rritjes dhe zhvillimit ekonomik dhe 

mirëqënies sociale. Në fund të fundit, këto tre role ajo se çfarë njësitë e vetëqeverijes vendore 

bëjnë ose duhet të bëjnë, përditë. 

Sigurimi i shërbimeve. Ky është roli më tradicional i njësive të vetëqeverisjes vendore. është 

pikërisht roli ku administrata e njësive të vetëqeverijes vendore ka më tepër besim te vetja. Ky 

rol përfshin funksionet operacionale rutinë, si është pastrimi i territorit dhe heqja e mbeturinave, 

pastrimi dhe mirëmbajtja e parqeve publike, rrugëve, etj. 

Roli rregullator. Roli i dytë i rëndësishëm është roli rregullator, i cili përherë e më tepër po fiton 

rëndësi. Aty ku ekzistojnë interesa të ndryshëm, duhet një entitet i vetëm, me juridiksion të 

përgjithshëm, për rregulluar veprimet e të tjerëve dhe për të siguruar të mirën e përbashkët. Kjo 

është e rëndësishme në çdo funksion të mësipërm të njësive të qeverisjes vendore dhe ndoshta 

aspekti më i përshtatshëm për fizionominë e pushtetit vendor. 

Roli katalizator. Roli i “katalizatorit” është ushtrimi në mënyrën më proaktive i përgjegjësisë së 

pushtetit vendor. Kjo do të thotë që komuniteti duhet të lëvizë përpara dhe të krijojë ambient të 

përshtatshëm për zhvillimin e gjithanshëm të tij. Pozicioni unik që kanë njësitë e qeverisjes vendore 

në komunitet e lejon atë të krijojë rrethana të rëndësishme në jetën e tij. Njësitë e pushtetit 

vendor mund të krijojnë, ose kufizojnë mundësitë e zhvillimit. Në disa raste, kufizimi nuk është 

faktor negativ, disa herë ai mund t’i shërbejë edhe të mirës së komunitetit. 

Neni 30
Funksionet dhe kompetencat e deleguara

1. Funksionet dhe kompetencat e deleguara janë të detyrueshme ose jo të detyrueshme.

2. Funksione dhe kompetenca të detyrueshme janë ato të përcaktuara me ligj.

3. Institucionet qendrore, kur lejohet me ligj, autorizojnë bashkinë ose qarkun të kryejnë funksione të 

caktuara, duke përcaktuar, kur është e nevojshme, procedurat e kryerjes e të kontrollit për zbatimin e tyre.
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4. Institucionet qendrore mund të autorizojnë bashkinë dhe/ose qarkun të ushtrojnë një kompetencë të 

vetme për një funksion të caktuar.

5. Bashkisë ose qarkut mund t’u delegohen funksione dhe kompetenca të tjera jo të detyrueshme, mbi bazën 

e një marrëveshjeje midis njësisë së vetëqeverisjes vendore përkatëse dhe institucionit qendror përgjegjës me 

ligj për këtë funksion ose kompetencë.

6. Në çdo rast qeverisja qendrore u garanton njësive të vetëqeverisjes vendore mbështetjen e nevojshme 

financiare për ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave të deleguara.

7. Bashkia ose qarku, me nismën e tyre, mund të përdorin burimet e veta financiare për ushtrimin e funksioneve 

e të kompetencave të deleguara, me synim ngritjen në nivel më të lartë të shërbimit në interes të bashkësisë.

Bashkitë kryejnëryejneë kryejnësisë.a financiare për ushtrimin e funksionjë marrëveshje 

kontraktuale, janë deleguar nga qeveria qendrore te vetëqeverisja vendore. Ligji organik nuk 

specifikon se cilat funksione mund t’i delegohen pushtetit vendor. delegimi i funksioneve nga 

qeverisja qendrore është një instrument i përdorur kryesisht në disa funksione, si: administrimi 

i zyrave të gjendjes civile, zyrat e regjistrimit të biznesit (QKR) dhe, në përgjithësi, shpenzimet 

për to mbulohen nga buxheti i shtetit. Funksionet e deleguara janë të detyrueshme ose jo të 

detyrueshme. Funksionet dhe kompetencat e detyrueshme përcaktohen me ligj. Institucionet 

qendrore autorizojnë bashkinë ose qarkun të kryejnë funksione të caktuara të institucioneve 

qendrore, duke përcaktuar procedurat e kryerjes dhe të kontrollit për zbatimin e tyre. Ato mund 

të autorizojnë bashkinë dhe qarkun të ushtrojnë një kompetencë të vetme për një funksion 

të caktuar. Bashkisë ose qarkut, mund t’u delegohen funksione dhe kompetenca të tjera jo të 

detyrueshme, mbi bazën e një marrëveshjeje midis njësisë së qeverisjes vendore përkatëse dhe 

institucionit qendror përgjegjës me ligj për këtë funksion ose kompetencë.

Neni 31
Funksionet e qarkut

1. Funksionet e qarkut janë ndërtimi e zbatimi i politikave rajonale, harmonizimi i tyre me politikat shtetërore, në 

nivel qarku, si dhe çdo funksion tjetër i dhënë me ligj.

2. Qarku ushtron të gjitha funksionet që i delegohen nga një ose më shumë bashki, brenda territorit të qarkut, 

sipas një marrëveshjeje të lidhur midis palëve.

3. Qarku kryen dhe ushtron kompetencat e deleguara nga pushteti qendror, sipas parimeve të parashikuara 

në nenin 22 të këtij ligji.

Ligji ka si objekt kryesor normativ të fuqizimit dhe rregullimit të funksioneve për njësinë bazë të 

pushtetit vendor në Shqipëri, dmth bashkinë. Megjithatë, qarku shihet nga ky ligj edhe si një forum 

ku bëhet ndërtimi dhe zbatimi i politikave rajonale, harmonizimi i tyre me politikat shtetërore në 

përgjithësi. 

Qarku gjithashtu ka të drejtë të ushtrojë funksione që i delegohen nga një ose më shumë bashki, 

brenda territorit të qarkut, sipas një marrëveshjeje të lidhur midis tyre.

Qarku kryen dhe ushtron kompetencat e deleguara nga pushteti qendror, kuptohet nëpërmjet ligjit dhe 

duke i garantuar fondet e mjaftueshme financiare për kryerjen e tyre. 
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Neni 32
Administrimi i shërbimeve publike

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike, në përputhje me funksionet e caktuara me 

ligj, duke përdorur instrumente të përshtatshme për të siguruar aksesin, cilësinë, sasinë dhe koston e 

përballueshme nga të gjithë.

2. Mënyrat dhe kushtet për ushtrimin e shërbimeve publike, kur nuk janë përcaktuar në mënyrë specifike nga 

legjislacioni në fuqi, përcaktohen nga vetë njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Banorët e njësisë të qeverisjes vendore janë votues dhe kur hedhin votën e tyre investojnë në 

një marrëdhënie besimi mes tyre dhe përfaqësuesve vendorë. Nga ana tjetër, vetë banorët janë 

bashkëproducentë të politikave në nivelin vendor. Vetë fryma dhe ky neni i ligjit është i tillë që me 

zbatimin e tij, të dy palët e mësipërme janë aktorë të çmuar. Së fundmi, vetë banorët janë pjesë 

e komunitetit të gjerë, në të cilin administrata vendore është ushtruesi  dhe banorët janë subjekt 

i ushtrimit të pushtetit.  

Veçanërisht në ditët e sotme, shtetasit nuk bëjnë dalllim mes shërbimeve që ofrohen nga entitet 

private dhe shërbimet që ofrohen nga njësitë e qeverisjes vendore (veçanërisht në fushën e cilësisë 

së tyre). Në praktikën e përditëshme shpesh njësia e matjes së cilësisë së shërbimit të ofruar nga 

njësia e vetëqeverisjes vendore  krahasohet me atë të një shërbimi të ngjashëm të ofruar nga një 

entitet privat. 

disa shërbime e prekin e jetën e qytetarëve drejtëpërdrejtë, disa të tjera në mënyrë të tërthortë.  

Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve nga njësitë e qeverisjes vendore ngjan me përmirësimin e 

raportit mes qytetarëve dhe administratës shtetërore. 

Në ditë e sotme, shumë shërbime publike sigurohen nga palë të treta private, madje ato sot 

janë  edhe për funksione tradicionale të pushtetit vendor, si transporti publik, apo pastrimi i 

mbeturinave. Privatizimi dhe/ose kontraktimi për  kryerjen e këtyre shërbimeve prej palëve private 

kërkon një përgjëgjshmëri të lartë për çështje të tilla si; kush është përgjegjës për çmimin dhe 

paratë e shpenzuara., kush është përgjegjës për cilësinë, etj. Kjo për faktin sepse praktikisht jemi 

përpara një kontrate të dyfishtë. Palët private që ofrojnë/kryejnë këto shërbime janë të kontraktuar 

nga qeverisja vendore për këtë gjë dhe njëkohësisht kryejnë shërbimet për banorët e njësisë së 

qeverisjes vendore. 

Neni 33
Instrumentet për administrimin e shërbimeve publike

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore sigurojnë dhënien e shërbimeve publike, nëpërmjet një ose më shumë 

instrumenteve të mëposhtme:

a) njësive organizative të veta, që janë pjesë e strukturës administrative të njësisë vendore;

b) ndërmarrjeve për shërbimet publike, sipas legjislacionit në fuqi;

c) kontraktimit të dhënies së shërbimeve me palë të treta;

ç) përdorimit të instrumenteve të përshtatshme të partneritetit publik dhe privat, sipas legjislacionit në fuqi;

d) krijimit të shoqërive tregtare në pronësi apo bashkëpronësi të njësisë vendore, sipas legjislacionit në fuqi.

2. Në çdo rast, pavarësisht nga instrumenti i përzgjedhur, njësia vendore do të jetë përgjegjëse për:

a) hartimin dhe vendosjen e një sistemi administrimi të performancës së shërbimit, bazuar mbi standarde 

vendore dhe/ose standarde minimale kombëtare;

b) hartimin dhe vendosjen e një sistemi treguesish, përfshirë edhe aspektin gjinor për matjen e 

performancës;
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c) krijimin e një njësie të posaçme në strukturën e njësisë së vetëqeverisjes vendore, e cila do të jetë përgjegjëse 

për prezantimin, mbikëqyrjen dhe monitorimin e performancës e të shërbimit, përfshirë edhe aspektin gjinor.

3. Njësia e vetëqeverisjes vendore mund të ofrojë mbështetje financiare për ndërmarrjet bashkiake për 

shërbimet publike dhe/ose për shoqëritë tregtare me kapital të njësisë së vetëqeverisjes vendore, fusha e 

veprimit të së cilës lidhet me dhënien e një shërbimi publik që është përgjegjësi e kësaj njësie.

Ky nen përcakton instrumentet që kanë në dispozicion njësitë e qeverisjes vendore në rolin e 

tyre thelbësor të ofrimit të shërbimeve publike. Instrumentet në paragrafin e parë janë ato që 

tracionalisht njihen dhe janë ushtruar nga njësitë e qeverisjes vendore gjatë këtyre 25 viteve në 

Shqipëri. Gjithsesi, sot përherë e më tepër po merr vëmendje instrumenti i partneritetit publik 

privat, edhe për njësitë e qeverisjes vendore.

Partneriteti publik privat (i njohur ndryshe si PPP) është formë që përdoret shpesh për financimin 

e projekteve të ndryshme. Në bazë të përvojave të shembujve të shumtë të PPP të suksesshme, 

janë identifikuar edhe përfitimet dhe përparësitë në vijim: 

Ndërtimi më i shpejtë i infrastrukturës: PPP shpesh herë i mundëson partnerit publik që në vend 

të pagesës së menjëhershme kapitale, infrastrukturën e ndërtuar, ose shfrytëzimin e shërbimeve 

publike ta paguajë gjatë kohëzgjatjes së projektit. Kjo e mundëson fillimin e ndërtimit të projekteve 

tjera infrastrukturore, që zakonisht do të kishin mbetur jashtë mjeteve të planifikuara buxhetore. 

Shërbimet publike më cilësore: Shpërndarja e rrezikut të partnerit privat duhet ta nxisë dhe 

përmirësojë cilësinë e shërbimeve publike, veçanërisht për projektet ku pagesa lidhet me 

plotësimin e standardeve të caktuara paraprakisht për sigurimin e shërbimit. 

Efikasiteti i shtuar (shpenzimet e zvogëluara në ciklin jetësor të projektit): Partneri privat është i 

interesuar për zvogëlimin e shpenzimeve për tërë periudhën e operacionalizimit të projektit, që 

arrihet më vështirë në suazat e mekanizmave ekzistues të menaxhimit nga partneri publik. 

Shpërndarja më e mirë e rreziqeve: Parimi themelor i PPP është shpërndarja e rrezikut te partneri 

që mund ta ndërmarrë rrezikun me shpenzime më të ulëta. Në këtë drejtim, duhet të bëhet e 

qartë se nevojitet optimizimi dhe maksimizimi i bartjes së rrezikut, me qëllim që të sigurohet krijimi 

i vlerës më të madhe të të hollave. 

Implementimi më i shpejtë i projektit: Meqenëse projektimi dhe ndërtimi janë obligim i partnerit 

privat dhe pagesa nga partneri publik lidhet me fillimin e dhënies së shërbimit publik, partneri 

privat motivohet që t’i kryejë punët në afat sa më të shkurtër kohor. 

Krijimi i të ardhurave shtesë: Në të shumtën e rasteve, partneri privat ka mundësi të krijojë të 

ardhura shtesë nga subjektet e treta, gjë që zvogëlon shpenzimet dhe pagesën e partnerit publik.

Menaxhimi i përmirësuar: Përmes marrjes së detyrimit  për realizimin e shërbimeve publike mbi 

partnerin privat, partneri publik shfaqet në rolin e rregullatorit dhe i orienton aktivitetet që lidhen 

me planifikimin, rregullimin dhe kontrollin, në vend të realizimit të përditshëm të shërbimeve 

publike. 

Standartet e shërbimit

Mënyra më e mirë për të përkufizuar kërkesat e komunitetit dhe përfituesit të shërbimit ndaj 

organeve të vetëqeverisjes vendore është hartimi i standardeve të realizimit të shërbimit. Kjo 

mund të konsiderohet dhe si kuadri i cilësisë, me të cilin njësitë e qeverisjes vendore duhet të 

performojnë. Qeverisja vendore është e detyruar t’u qëndrojë këtyre standarteve.  Vetëm në këtë 

mënyrë qeverisja vendore shnderohet në sigurues konkret të shërbimeve ndaj zgjedhësve dhe 

banorëve ku ushtron juridiksionin e saj. 

Standarti i shërbimeve nga ana tjetër i jep qytetarëve saktësi dhe siguri dhe përbën për ta një 

formë të menaxhimit të pritshmërive të secilit prej tyre. Gjithashtu standartet e shërbimit sigurojnë 
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qartësi përkundrejt të punësuarve në njësitë e qeverijes vendore dhe janë një kriter për vlerësimin 

e performacës së tyre dhe/ose pëmirësimit të profesionalizmit në realizimin e tyre.  Shpesh herë, 

puna e nënpunësve civile, në rastin konkret, administrata e njësisë së vetëqeverisjes vendore, 

duket si e pafundme dhe mbivendosëse në shumë drejtime. Nga ana tjetër, logjika e përfituesit 

të shërbimit është punë kreative në vendosjen e standarteve të shërbimit. Ato duhet të jenë 

konkrete dhe të matshme. Gjithsesi standartet e realizimit të shërbimit mund të reduktohen në 

diferenca në vlerësimin e performancës  sepse çfarë është cilësore për një person, nuk do të thotë 

domosdoshmërisht të jetë cilësore edhe për një tjetër. 

Standartet e shërbimeve mund të mbështeten në këta faktorë:

- Koha e ofrimit të tyre: 

- Kodi i sjelljes së nëpunësit

- Paraqitja fizike dhe kryerja e shërbimit

- Aksesi

- Vlerësimi i duhur i kërkesës

- Sigurimi i informacionit.

Vendosja e standarteve të shërbimit detyron, ligjërisht, njësinë e vetëqeverijses vendore dhe 

administratën e saj të punojnë dhe të zbatojnë në punën e tyre këtë kuadër nënligjor. Nga ana 

tjetër, fakti se këto zgjidhje kërkojnë mjetet e duhura financiare në përmbushjen e tyre  shtron 

si domosdoshmëri për njësitë e qeverisjes vendore planifikimin, paraqitjen dhe miratimin e tyre 

që në fazën e hartimit të buxhetit. Edhe krijimi i ambientit pritës, në fund të fundit, kërkon mjete 

monetare për ta ndërtuar atë, por si çdo gjë tjetër është një vlerë e shtuar në cilësinë e shumë 

shërbimeve të tjera që ofron dhe duhet të kryejnë këto njësi. 
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KAPITULLI VI: FINANCIMI I NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE

KREU VIII
FINANCAT E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE

Neni 34
Parimet themelore të financave të vetëqeverisjes vendore

1. Politikat kombëtare financiare garantojnë mjaftueshmërinë financiare të njësive të vetëqeverisjes 

vendore dhe bazohen në parimin e shumëllojshmërisë së burimeve të të ardhurave.

2. Funksionet dhe kompetencat që u delegohen njësive të vetëqeverisjes vendore shoqërohen kurdoherë 

me mjetet e nevojshme financiare për realizimin e tyre.

3. Njësitë e vetëqeverisjes vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat dhe 

të ardhurat e tjera vendore, nga fondet e transferuara nga qeverisja qendrore dhe fondet që u vijnë 

drejtpërdrejt atyre nga ndarja e taksave dhe tatimeve kombëtare, huamarrja vendore, donacione, si dhe 

burime të tjera, të parashikuara në ligj.

4. Njësive të vetëqeverisjes vendore u garantohet me ligj e drejta për krijimin  e të ardhurave në mënyrë 

të pavarur.

5. Në rast se ndryshimet në politikën fiskale shoqërohen me ulje të niveleve, normave dhe bazës së 

taksave vendore apo të pjesës së të ardhurave të njësive të qeverisjes vendore nga taksat e ndara, 

Ministria e Financave është e detyruar të marrë masat për kompensimin e uljes, nëpërmjet rritjes së 

transfertave financiare dhe mundësive për huamarrjen vendore dhe/ose formave të tjera.

6. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet, 

pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin e zbatimin e sistemit 

buxhetor dhe ligjin për financat vendore.

Financat e qeverisjes vendore janë elementi kryesor për materializimin e autonomisë vendore. 

Në këtë kuptim ligji sjell disa parime të rëndësishme në këtë kre, që përcakton bazën juridike 

kryesore për ndërtimin e të gjithë strukturës së legjislacionit sektorial për financat vendore. 

Neni 34 percakton disa parime shumë të rëndësishme, që udhëheqin gjithë frymën dhe linjën 

interpretuese të hartimit dhe zbatimit të legjislacionit për financat vendore.

Parimi i kryesor është “mjaftueshmëria financiare” e qeverisjes vendore për të kryer funksionet 

dhe shërbimet. Politikat kombëtare financiare duhet të garantojnë që vetëqeverisja vendore të 

ketë financimin e mjaftueshëm, qoftë dhe nga burime të shumëllojshme; që mund të vijnë nga 

transfertat ndërqeveritare, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, nga administrimi i pronave 

vendore etj. Mjaftueshmeria financiare, megjithëse nuk është koncept i kuantifikuar, shërben si 

referencë në diskutimet për shumën e transfertave ndërqeveritare dhe buxhetin vendor.

Parim tjetër i rëndësishëm përcaktohet në pikën 2 të nenit 34, përkatësisht, duke vendosur që çdo 

lloj decentralizimi i funksioneve dhe kompetencave duhet të shoqërohen me faturën financiare. 

Praktika e kërkon që përpara transferimit, duhet të bëhet një analizë për impaktin financiar të 

decentralizimit të funksionit apo kompetencës.

Qeverisjes vendore i takon diskrecioni fiskal, e shprehur si e drejtë për të mbledhur të ardhura nga 

burimet e saj, në mënyrë të pavarur. Megjithatë diskrecioni për caktimin e taksave është i kufizuar 

nga parimi kushtetues, sipas të cilit tatimet dhe taksat përcaktohen me ligj, pra nga Kuvendi. Pra 

autoriteti i bashkive për të përcaktuar llojin e taksave vendore, nivelet apo bazën e taksave, duhet 
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kuptuar si “i pavarur” deri në limitet që i lejon ligji specifik për taksat vendore, që përcaktohet 

nga ligjvënësi. 

Një parim shumë i rëndësishëm që futet për herë të parë në këtë ligj (pika 5, e nenit 34), është parimi 

që çdo ndryshim i politikave fiskale vendore, që kryhet nga qeveria qendrore dhe Kuvendi dhe që 

“dëmton” të ardhurat vendore, duhet të kompensohet detyrimisht nga Ministria e Financave. Në 

historikun e decentralizimit fiskal në Shqipëri, ka ndodhur shpesh që Kuvendi ka miratuar ulje, apo 

përjashtime nga taksat vendore, psh. rasti i përgjysmimit të nivelit të taksës së biznesit të vogël 

(në vitin 2006 dhe në vitin 2013), e cila ka ndikuar drejtpërdrejtë në buxhetin e bashkive. Pa cënuar 

të drejtën e Kuvendit dhe qeverisë qëndore për të përcaktuar politikat fiskale, ky parim vendos 

rregullin që, nëse dëmtohet buxheti i vetëqeverisjes vendore, ai duhet kompensuar. Nuk mundet 

që politikat fiskale kombëtare të “bëhen” me koston e buxhetit vendor, prandaj ky parim i ri i futur 

në këtë ligj për herë të parë shërben për të mbrojtur autonominë vendore.

Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë lirinë të kenë buxhetin e tyre, por pa krijuar defiçit, dmth, 

duke ruajtur një balancë fiskale midis të ardhurave dhe shpenzimeve që ato kryejnë. Buxheti i 

nënshtrohet kurdoherë rregullave të përcaktuara nga legjislacioni për menaxhimin e financave 

publike.  

Neni 35
Të ardhurat që rrjedhin nga burimet e veta vendore

1. Bashkitë krijojnë të ardhura nga:

a) taksat vendore mbi pasuritë e luajtshme e të paluajtshme, si dhe mbi transaksionet e kryera me to;

b) taksat vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël;

c) taksat vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier; 

ç) taksat vendore mbi të ardhurat vetjake, të krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë 

vendore;

d) të ardhura nga donacionet dhe dhuratat;

dh) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj; 

e) taksa të tjera të përcaktuara me ligj.

2. Bashkitë e ushtrojnë të drejtën e vendosjes së nivelit të taksës, mënyrën e llogaritjes së saj, si dhe 

mbledhjen e administrimin e tyre brenda kufijve e sipas kritereve të përcaktuara në ligjin përkatës.

3. Bashkitë kanë të drejtë të përjashtojnë nga pagimi i taksës kategori të caktuara apo grupe në nevojë, 

në përputhje me ligjin përkatës.

4. Baza e taksave vendore, si dhe kufijtë maksimalë dhe/ose minimalë të tyre vendosen me ligj të veçantë. 

Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë të drejtë të zbatojnë ose jo një taksë vendore. Kur këto njësi 

zbatojnë taksën vendore, ato ushtrojnë të drejtën e vendosjes së nivelit të tyre, mënyrës së mbledhjes 

dhe administrimit të tyre, sipas kritereve dhe kufijve të përcaktuar në legjislacionin përkatës.

5. Bashkitë krijojnë të ardhura nga tarifat vendore për:

a) shërbimet publike që ato ofrojnë; 

b) të drejtën e përdorimit të pronave publike vendore; 

c) dhënien e licencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin e dokumenteve të tjera, për të cilat ato 

kanë autoritet të plotë, me përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe me ligj;

ç)çdo tarifë tjetër të përkohshme, në përputhje me rrethana të përcaktuara me ligj.
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Neni 36
Të ardhurat nga burime të tjera të bashkive

1. Të ardhurat nga burime të tjera të bashkive janë:

a) të ardhurat nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë;

b) të ardhurat nga investimet mbi kapitalet;

c) të ardhurat nga titujt dhe të drejtat e tjera të blera nga bashkia;

ç) të ardhurat nga fitimi i ndërmarrjeve publike në pronësi; 

d) të ardhurat nga partneritetet privat-publik.

2. Bashkitë krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre ekonomike, qiratë dhe shitja e pronave, dhuratat, 

interesat, gjobat, ndihmat ose donacionet.

3. Bashkitë mund të krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre kulturore, sportive dhe të tjera, të 

përcaktuara me ligj.

Neni 35 dhe neni 36 përcakton në mënyrë enumerative, listën e taksave, tarifave, apo të ardhurave 

të tjera, që shërbejnë si bazë për krijimin e buxhetit të bashkive.  Legjislacioni sektorial për taksat 

dhe tarifat vendore, bazohet pikërisht te dispozitat e këtyre neneve dhe përcakton me detaje 

bazën, nivelin apo mënyrën e administrimit të këtyre taksave dhe tarifave. Këto nene materializojnë 

parimin e shumëllojshmërisë së burimeve të të ardhurave të bashkive.

Neni 37
Të ardhurat që rrjedhin nga burimet kombëtare

1. Bashkitë krijojnë të ardhurat nga burimet kombëtare:

a) Taksat dhe tatimet e ndara, në të cilat përfshihen një pjesë e tatimit mbi të ardhurat personale, tatimit 

mbi fitimin dhe taksave të tjera mbi pasuritë kombëtare. Të ardhurat nga këto taksa e tatime u jepen 

bashkive rregullisht në jo më pak se katër transferta në vit. Pjesa e taksës dhe tatimit që shkon në favor të 

tyre, si dhe mbledhja e administrimi përcaktohen me ligj për çdo taksë ose tatim të ndarë.

b) Transferta e pakushtëzuar nga qeverisja qendrore te njësitë e vetëqeverisjes vendore për financimin e 

funksioneve të veta, si dhe për arritjen e barazisë së shpërndarjes së burimeve financiare mes njësive të 

vetëqeverisjes vendore. Transferta e pakushtëzuar caktohet si përqindje fikse kundrejt të ardhurave të 

qëndrueshme publike, sipas përcaktimit në ligjin që rregullon financat vendore, si dhe shpërndahet sipas 

formulës së përcaktuar me ligj.  

c) Transfertat e kushtëzuara nga qeverisja qendrore do të bazohen në kritere objektive dhe renditjen 

prioritare të nevojave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, kushtet ekonomike, kërkesat e infrastrukturës, 

si dhe në strategjitë e zhvillimit në nivel kombëtar e rajonal.

2. Qeverisja qendrore, në periudhën e hartimit të projektbuxhetit të shtetit, është e detyruar të 

konsultohet me njësitë e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet instrumenteve të përcaktuara të konsultimit, 

duke analizuar mjaftueshmërinë dhe stabilitetin e burimeve financiare të njësive të vetëqeverisjes vendore 

për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këtë ligj.

Ndërsa neni 35 dhe 36 përcakton të ardhurat e bashkive nga burimet e veta vendore neni 37 

përcakton të ardhurat e bashkive nga burimet kombëtare. Sipas këtij neni, bashkitë duhet të 

financohen nga buxheti i shtetit: 

Nga transferta e pakushtëzuar. Të ardhurat nga kjo transfertë ashtu si kanë edhe emërtimin, 
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janë të pakushtëzuara dhe mund të përdoren nga bashkitë për çdo lloj qëllimi për financimin e 

funksioneve dhe kompetencave të veta. Transfertat bëhen në bazë vjetore dhe miratohen çdo vit 

me ligjin e buxhetit të shtetit, sipas ndarjes me një formulë të caktuar. Për herë të parë, me këtë ligj 

është vendosur që madhësia e transfertës të përcaktohet si përqindje (%) fikse ndaj të ardhurave 

të qëndrueshme publike. Ky parim garanton transparencën, objektivitetin, parashikueshmërinë 

dhe qëndrueshmërinë e kësaj transferte për bashkitë.

Transfertat e kushtëzuara, dallojnë nga transfertat e pakushtëzuara, pikërisht për faktin që janë 

financime që qeveria qendrore iu jep bashkive me një destinacion të përcaktuar. Bashkitë nuk 

kanë tagër ta shpenzojnë këtë transfertë për qëllime të tjera nga sa është përcaktuar në aktin 

e financimit. Këto lloj transfertash nuk janë periodike dhe shpërndahen sipas përcaktimeve dhe 

prioriteteve që vendos qeveria qendrore. Jo të gjitha bashkitë mund të përfitojnë nga këto 

financime, në mënyrë të përvitshme dhe në madhësi të njëjtë. Kryesisht transfertat e kushtëzuara 

kanë mbuluar nevojat për investime kapitale të bashkive, por edhe në raste të financimit të 

bashkive në vështirësi financiare, apo që kryejnë shërbime që nuk kryhen nga të gjitha bashkitë 

(psh. administrimi i qendrave sociale apo azileve të të moshuarve).

Bashkitë do të përfitojnë edhe të ardhura që do t’iu jepen nga ndarja e tatimeve, apo taksave 

kombëtare dhe që përcaktohen në legjislacionin e posaçëm.

Parim tjetër i rëndësishëm është vendosja e detyrimit të dialogut të përvitshëm fiskal midis 

qeverisë dhe njësive të vetëqeverisjes vendore për buxhetin vendor. Nëpërmjet këtij dialogu 

synohet shmangia e politikave fiskale kombëtare me efekt në buxhetet lokale.

Neni 38
Burimet e financimit të qarkut

1. Qarku krijon të ardhura nga burimet e veta vendore dhe të ardhura që rrjedhin nga burime kombëtare. 

2. Të ardhurat nga burimet e veta vendore dhe kombëtare përbëhen nga:

a) transfertat e pakushtëzuara nga Buxheti i Shtetit; 

b)transfertat e kushtëzuara për kryerjen e funksioneve e të kompetencave të deleguara përkatëse nga 

bashkitë përbërëse; 

c) taksa të vendosura në nivel qarku, të përcaktuara në përputhje me ligjin;

ç) tarifat për shërbimet publike të kryera nga qarku.

3. Qarku financohet nga kuotat e anëtarësisë së bashkive përbërëse, të përcaktuara në buxhetin vjetor 

të bashkive. Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut përcaktohet me vendim të këshillit 

bashkiak. 

4. Kriteret dhe normat për krijimin dhe administrimin e të ardhurave nga burimet e veta vendore janë të 

ngjashme me ato të përcaktuara për të ardhurat nga burimet vendore të bashkive.

5. Të ardhurat e qarkut nga ndarja e të ardhurave kombëtare krijohen dhe administrohen sipas mënyrës 

së përcaktuar në këtë ligj dhe në ligje të tjera në fuqi. 

Financimi i qarqeve është në parim i njëjtë me ato të bashkive. Edhe qarqet përfitojnë të ardhura 

nga transfertat e pakushtëzuara, apo të kushtëzuara si dhe nga të ardhurat nga taksat, apo 

tarifat për shërbimet që kryejnë. Pavarësisht mundësisë që ky nen parashikon që qarqet të kenë 

mundësinë të mbledhin taksat e tyre, ligjvënësi nuk ia ka dhënë akoma këtë mundësi qarqeve 

nëpërmjet legjislacionit specifik për taksat vendore. 
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Një burim tjetër financimi për qarqet janë kuotat e anëtarësisë të bashkive, pjesë përbërëse e 

qarqeve përkatëse. Çdo bashki, në bazë të ligjit, është anëtare me detyrim në një nga qarqet, 

sipas përcaktimit të ndarjes administrative-territoriale të vendit. Vetë konceptimi i përbërjes së 

këshillit të qarkut, si njësi e nivelit të dytë që e derivon konstituimin e saj nga përfaqësuesit e 

bashkive, e bën të detyrueshëm edhe financimin nga bashkitë anëtare. Madhësia e kuotës së 

anëtarësisë përcaktohet me vendim, në mënyrë të pavarur nga çdo këshill bashkiak më vete. 

Neni 39
Huamarrja vendore

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë të drejtë të marrin hua, në përputhje me legjislacionin që 

rregullon menaxhimin e sistemit buxhetor, huamarrjen vendore dhe financat vendore.

2. Në kufirin vjetor të huamarrjes, miratuar me ligjin vjetor të buxhetit, një përqindje e caktuar i rezervohet 

njësive të vetëqeverisjes vendore, në përputhje me politikën dhe disiplinën fiskale të ndjekur nga qeverisja 

qendrore. Aksesi në tregun e borxhit të jashtëm rregullohet në bashkëpunim me Ministrinë e Financave 

dhe entitete të tjera, të përcaktuara me ligj.

3. Çdo rregullim apo kufizim i vendosur nga qeverisja qendrore në huamarrjen e vetëqeverisjes vendore, 

që kufizon mundësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore për të marrë hua, duhet të jenë të përkohshëm 

dhe të mos shtrihen përtej vitit fiskal në të cilin janë vendosur, përveç rasteve kur këto masa miratohen 

nga Kuvendi.

 

Huamarrja vendore është një tjetër instrument për financimin e vetëqeverisjes vendore. Megjithatë, 

njësitë e vetëqeverisjes vendore duhet të respektojnë kufizimet e vendosura me ligj specifik për 

marrjen e huave. duke qenë se borxhi vendor është pjesë e borxhit publik, Ministria e Financave 

mund të kufizojë sasinë e përgjithshme që lejohet të merret borxh nga njësitë e vetëqeverisjes 

vendore, kjo për të ruajtur balancat makroekonomike të vendit. Megjithatë ky ligj përcakton të 

drejtën që, edhe brenda kufizimeve të borxhit publik, vetëqeverisja vendore të ketë mundësinë 

për të marr borxh dhe eventualisht, nëse vendosen kufizime, këto të mos të shtrihen për shumë 

se 1 vit fiskal. 

Neni 40
Shpenzimet

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kryejnë shpenzime, sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, 

në përputhje me parimet e disiplinës fiskale, menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe përdorimin 

me efiçencë, efektivitet dhe ekonomi të burimeve të tyre financiare. Të ardhurat e veta të njësive të 

vetëqeverisjes vendore, që nuk janë shpenzuar brenda vitit fiskal, trashëgohen në vitin tjetër fiskal.

2. Në kushtet e mungesës së buxhetit të miratuar nga këshilli, kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore 

merr përkohësisht kompetencat e këshillit dhe autorizon kryerjen e shpenzimeve mujore deri në 1/12 e 

shpenzimeve faktike të buxhetit vendor në vitin buxhetor paraardhës.

3. Kryetari i bashkisë ose personat e autorizuar prej tij nuk lejohet të kryejnë shpenzime përtej shumës 

maksimale të shpenzimeve, të përcaktuar në zërin përkatës në buxhetin vjetor. Nuk lejohen shpenzime 

të fondeve nëse nuk ka fonde të mjaftueshme në gjendje në bashki për të mbështetur shpenzime të tilla.

4. Pas miratimit zyrtar të buxhetit, kryetari i bashkisë mund të autorizojë ose të kërkojë autorizimin e 

këshillit për rishpërndarjen e fondeve nga një zë shpenzimesh në një tjetër, brenda dhe midis programeve 
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të ndryshme buxhetore, sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi që rregullojnë menaxhimin e sistemit 

buxhetor dhe financat vendore. 

5. Pavarësisht nga dispozitat e këtij ligji, asnjë transfertë e kushtëzuar, e dhënë nga qeverisja qendrore, nuk 

mund të përdoret për qëllime të tjera, përveç atyre të përcaktuara në grantin apo transfertën përkatëse.

6. Buxheti vendor përfshin një fond rezervë dhe një fond kontingjence, të pashpërndarë, i cili miratohet 

nga këshilli bashkiak në buxhetin vjetor të bashkisë deri në masën 3 për qind të vlerës së përgjithshme të 

fondeve të miratuara, përjashtuar transfertat e kushtëzuara. 

Shpenzimet e vetëqeverisjes vendore duhet të respektojnë rregullat formale dhe procedurale 

të vendosura nga ky ligj, por që detajohen edhe në legjislacionin sektorial të menaxhimit të 

financave publike. Përgjithësisht, këto rregulla janë të harmonizuara dhe të aplikuara në mënyrë 

të njëtrajtshme për të gjitha entet publike, por duke marrë parasysh veçantitë e administrimit të 

buxhetit në nivel vendor.

Neni 41
Buxheti i njësive të vetëqeverisjes vendore dhe programi buxhetor afatmesëm

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore hartojnë dhe miratojnë buxhetin vjetor e programin buxhetor 

afatmesëm, sipas legjislacionit në fuqi që rregullon sistemin buxhetor dhe financat vendore.

2. Për qëllime të transparencës e të respektimit të ligjit, buxheti i njësive të vetëqeverisjes vendore duhet 

të përmbajë:

a) parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimet e propozuara në secilën kategori shpenzimesh, përfshirë 

shlyerjen e borxhit të njësisë së vetëqeverisjes vendore;

b) të gjitha transfertat e kushtëzuara, të parashikuara për t’u marrë nga qeverisja qendrore dhe të cilat 

hyjnë në buxhetin e njësisë së vetëqeverisjes vendore  dhe që përdoren vetëm për qëllimin për të cilin 

janë dhënë, në përputhje me rregullat e caktuara nga qeverisja qendrore për përdorimin e tyre;

c) të gjitha fondet e mbartura nga viti i mëparshëm dhe fondet e parashikuara për t’u siguruar në mënyrë 

të drejtpërdrejtë prej vetë bashkisë nga çfarëdolloj burimi, përfshirë këtu të gjitha taksat, grantet nga 

qeverisja qendrore, tarifat, vlerësimet, gjobat, grantet nga burime të niveleve të tjera të qeverisjes;

ç) parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve për dy vitet buxhetore pasardhëse; parashikimin e 

shpenzimeve për investimet e reja me informacionin e mëposhtëm:

i) qëllimin e investimit; 

ii) planin e financimit, përfshirë mënyrat dhe burimet e financimit; 

iii) shpenzimet vjetore që duhen për shlyerjen e kredisë, nëse përdoret, si dhe një preventiv të shpenzimeve 

operative që lindin si pasojë e kryerjes së investimit;

d) objektivat kryesorë të buxhetit për vitin pasardhës dhe rezultatet e pritshme, përfshirë treguesit e 

performancës dhe informacione të tjera shtesë që kërkohen ose mund të kërkohen nga ligji.

Njësitë e vetëqeverisjes vendore hartojnë buxhete vjetore dhe janë të detyruara të hartojnë 

program buxhetor afatmesëm. Buxheti vjetor duhet të përmbajë të gjitha të ardhurat dhe 

shpenzimet, si dhe një sërë detyrimesh specifike të renditura në nenin 41.

Risi në këtë ligj është detyrimi për të përfshirë në buxhet treguesit e performancës si pjesë 

integrale e buxhetit (projektbuxhetit dhe relacionit të tij shoqërues).

Ndonëse hartimi i buxhetit afatmesëm është një praktikë e përhapur tashmë, në njësitë vendore 

procesi duhet ende të konsolidohet. Planifikimi afatmesëm i shërben bashkive të analizojnë 
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projektet që shtrihen në më shumë se një vit dhe efektet e tyre financiare. Edhe politikat fiskale 

udhëhiqen nga planifikimet afatmesme. dialogu mes pushtetit qendror dhe pushtetit lokal për 

çështjet e taksave mbështetet edhe në planifikimet afatmesme.

Neni 42
Ruajtja dhe administrimi i dokumenteve financiare

1. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore merr masa dhe është përgjegjëse për arkivimin, ruajtjen e 

administrimin e dokumenteve financiare dhe për dëmtimin ose humbjen e tyre, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi.

2. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore miraton rregulloren e brendshme për zbatimin e legjislacionit për 

arkivat.

Neni 43
Kontrolli i jashtëm dhe auditimi

1. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore i nënshtrohet kontrollit të jashtëm nga ana e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

2. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore është subjekt i auditimit të brendshëm, në përputhje me legjislacionin 

në fuqi.

3. Çdo raport i kontrollit të jashtëm apo auditimit të brendshëm mbi funksionimin e njësive të vetëqeverisjes 

vendore duhet të vihet në dispozicion të publikut, sipas legjislacionit në fuqi.

4. Me vendim të veçantë të këshillit bashkiak ose të këshillit të qarkut, organet ekzekutive të njësive të 

vetëqeverisjes vendore mund t’i nënshtrohen auditimit të kryer nga shoqëri të specializuara në fushën e 

audimit.

Njësitë e vetëqeverisjes vendore i nënshtrohen kontrollit të jashtëm nga Kontrolli Lartë i Shtetit, si 

dhe auditohen në përputhje me legjislacionin për auditimin e njësive publike. Ligji detyron njësitë 

e vetëqeverisjes vendore që kurdoherë të publikojnë raportet e Kontrollit të Lartë të Shtetit, apo 

atë të auditimit të brendshëm. Gjithashtu ligji lejon që këshilli bashkiak ose këshilli i qarkut të 

vendosë për auditimin e bashkive apo qarqeve nga shoqërive audituese të specializuara.

Neni  44
Raporti vjetor

Kryetari njësisë së vetëqeverisjes vendore është përgjegjës të paraqesë çdo vit një raport me shkrim 

te këshilli për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore, 

përfshirë dhe institucionet e saj të varësisë. Ky raport i paraqitet këshillit jo më vonë se data 31 mars e 

vitit pasardhës. 
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KAPITULLI VII: KËSHILLI BASHKIAK

KREU IX
PËRBËRJA, KRIJIMI, MËNYRA E ORGANIZIMIT, KOMPETENCAT DHE 

DETYRAT E KËSHILLIT BASHKIAK

Neni 45
Mënyra e zgjedhjes

Këshilli bashkiak përbëhet nga këshilltarë të zgjedhur, sipas dispozitave të përcaktuara në Kodin Zgjedhor të 

Republikës së Shqipërisë.

Ky nen vetëm bën referencë tek Kodi Zgjedhor për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Bashkiak.

Neni 46
Numri i anëtarëve të këshillit bashkiak

1. Numri i anëtarëve të këshillit bashkiak përcaktohet sipas numrit të popullsisë si më poshtë:

Bashkitë deri në 20 000 banorë 15 anëtarë;

Bashkitë nga 20 001 deri në 50 000 banorë 21 anëtarë;

Bashkitë nga 50 001 deri në 100 000 banorë 31 anëtarë;

Bashkitë nga 100 001 deri në 200 000 banorë 41 anëtarë;

Bashkitë nga 200 001 deri në 400 000 banorë 51 anëtarë;

Bashkitë mbi 400 000 banorë 61 anëtarë.

2. Në zbatim të këtij neni, prefekti përcakton numrin e anëtarëve të këshillit për çdo bashki nën juridiksionin 

e tij, mbi bazën e numrit të banorëve, sipas evidencave të zyrave të gjendjes civile të datës 1 janar të vitit kur 

zhvillohen zgjedhjet vendore.

Numri i anëtarëve të këshillit të bashkisë përcaktohet në bazë të një kriteri të vetëm; numrit të 

popullsisë. Numri konkret i anëtarëve të këshillit bashkiak për çdo bashki përcaktohet nga prefekti 

nën juridiksionin e të cilit është bashkia respektive, në bazë të numrit të popullsisë (jo të votuesve) 

që figuron në zyrat e gjendjes civile në bashkinë përkatëse të datës 1 janar të vitit kur zhvillohen 

zgjedhjet vendore.

Neni 47
Papajtueshmëria e funksionit të këshilltarit

1. Funksioni i këshilltarit është i papajtueshëm me:

a) funksionin e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të bashkisë;

b) funksionin e sekretarit të këshillit bashkiak;

c) funksionin e nëpunësit të administratës së bashkisë përkatëse dhe institucioneve në varësi të saj;

ç) funksionin e deputetit;

d) funksionin e ministrit.

2. Një person nuk mund të zgjidhet në të njëjtën kohë në më shumë se një këshill bashkiak.

3. Nuk mund të jenë anëtarë të të njëjtit këshill personat e lidhur: bashkëshortë, prindër e fëmijë, vëlla e motër, 

si dhe vjehrri e vjehrra me nusen e dhëndrin.
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Parashikimi nga ligjvënësi i rasteve të papajtueshmërisë që lidhen me mandatin e këshilltarit të 

bashkisë përbën një garanci për respektimin e parimit të ndarjes së pushteteve, pavarësisë në 

ushtrimin e mandatit, si dhe evitimin e konfliktit të interesit. Ndalimi për të mbajtur dy funksione/

detyra synon parandalimin e mbivendosjes së kompetencave të ndara te i njëjti person, ose 

organ dhe, në këtë mënyrë, moscënimin e parimit të ndarjes së balancimit të pushteteve dhe 

si rrjedhojë të shtetit të së drejtës. Gjithashtu, ndalimi i ushtrimit të më shumë se një funksioni/

detyre parashikohet për të garantuar edhe angazhimin e plotë dhe pa rezerva të funksionarit 

në kryerjen e detyrës së marrë përsipër prej tij, gjë e cila mund të reduktohej, ose të bëhej e 

pamundur për shkak të angazhimit të veçantë që kërkon kryerja e njëkohshme e dy detyrave prej 

tij. Papajtueshmëria mbron ushtrimin e mandatit të dhënë dhe garancitë e paanshmërisë së të 

zgjedhurit.

Instituti i papajtueshmërisë shfaqet, nga njëra anë, si mekanizmi që ka për qëllim mbrojtjen e 

pavarësisë së mandatit të anëtarit të këshillit bashkiak dhe, nga ana tjetër, si reagimi ndaj detyrimit 

të parandalimit të konfliktit të interesit gjatë ushtrimit të funksioneve publike. Në mënyrë që një 

anëtar i këshillit të jetë në gjendje të kryejë detyrat e tij si përfaqësues i të zgjedhurve, ligji ka 

përcaktuar jo vetëm disa të drejta, por edhe disa detyrime për të. 

Kjo i shërben parimit të shërbimit sa më të mirë ndaj qytetarëve dhe parimit të demokracisë, ku 

çdo funksionar publik duhet të ushtrojë me të gjitha forcat dhe energjitë e veta detyrën për të 

cilën është zgjedhur, ose emëruar, detyrë të cilën ai e ka pranuar me vullnetin e tij të plotë dhe 

të lirë. E kundërta mbart, natyrshëm, dyshime lidhur me besueshmërinë e publikut në cilësinë e 

përfaqësimit të tij. 

Neni 48
Mbledhja e parë e këshillit bashkiak

1. Këshilli bashkiak zhvillon mbledhjen e tij të parë jo më vonë se 20 ditë nga data e shpalljes së rezultatit nga 

organi kompetent, i përcaktuar në Kodin Zgjedhor.

2. Mbledhja e parë e këshillit thirret nga sekretari i këshillit bashkiak. Në mungesë të tij, nismën për thirrjen 

e mbledhjes së parë e merr prefekti.

3. Në rast se asnjë nga subjektet e sipër-përmendura nuk e ushtron këtë të drejtë, brenda afatit të parashikuar 

në pikën 1 të këtij neni, atëherë këshilli mblidhet vetë brenda 10 ditëve.

4. Mbledhja e parë e këshillit është e vlefshme kur në të marrin pjesë më shumë se gjysma e të gjithë anëtarëve 

të tij, të shpallur nga organi kompetent, i përcaktuar në Kodin Zgjedhor. Nëse nuk mblidhen më shumë se 

gjysma e të gjithë anëtarëve të këshillit, mbledhja nuk zhvillohet dhe ajo thirret çdo tri ditë, por jo më shumë 

se tri herë. Në rastet kur edhe pas tri herë thirrjeje nuk sigurohet pjesëmarrja e kërkuar, këshilli konsiderohet 

i shpërndarë.

5. Mbledhja e parë e këshillit, deri në zgjedhjen e kryetarit të tij, drejtohet nga këshilltari më i vjetër në moshë.

6. Në mbledhjen e parë të këshillit bashkiak:

a) zgjidhet komisioni i mandateve;

b) miratohen mandatet e anëtarëve të këshillit;

c) këshilltarët bëjnë betimin;

ç) zgjidhen kryetari dhe zëvendëskryetarët e këshillit;

d) zgjidhen anëtarët që do të përfaqësojnë këshillin bashkiak në këshillin e qarkut dhe pajisen me mandatin e 

përfaqësimit.

7. Këshilli konstituohet pas vërtetimit të mandateve të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të tij.
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Ky nen fokusohet tërësisht në mbledhjen e parë, ose si njihet ndryshe si mbledhja e konstituimit të 

këshillit bashkiak. Paragrafi i parë i tij përcakton afatin kohor të përgjithshëm, brenda të cilit thirret 

dhe zhvillohet mbledhja e parë e tij. Thirrja dhe organizmi i mbledhjes së parë është përgjegjësi e 

sekretarit të këshillit bashkiak të vjetër, dhe në pamundësi, ose në mungesë të tij kjo gjë realizohet 

nga prefekti.

Ky nen përcakton gjithashtu edhe kuorumin e nevojshëm të anëtarëve të këshillit që duhet të 

marrin pjesë në mbledhjen e parë të këshillit bashkiak, në mbështetje të parimit të shumicës në një 

organ kolegjial dhe jep listën ezauruese të pikave rendit të ditës për mbledhjen e tij. 

Neni 49
Mandati i këshilltarit

1. Mandati i jepet këshilltarit me vendim të këshillit bashkiak.

2. dhënia dhe heqja e mandatit bëhen me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të 

këshillit.

3. Këshilltari nuk voton për mandatin e tij.

4. Mandati i këshilltarit mbaron përpara afatit kur:

a) ndryshon vendbanimin jashtë territorit të bashkisë ku është zgjedhur;

b) jep dorëheqjen;

c) krijohen kushte të papajtueshmërisë, të përcaktuara në nenin 47 të këtij ligji;

ç) mandati, nga ana e tij, është marrë në mënyrë të kundërligjshme;

d) humbet zotësinë për të vepruar me vendim gjykate;

dh) vdes;

e) nuk merr pjesë në mbledhjet e këshillit për një periudhë 6-mujore;

ë) dënohet për kryerjen e një vepre penale me vendim gjykate të formës së prerë;

f) këshilli shpërndahet nga organi kompetent.

5. Mbarimi i mandatit para kohe deklarohet me vendim të këshillit bashkiak, me propozim të komisionit të 

mandateve.

dhënia dhe mbarimi i mandatit të anëtarit të këshillit bashkiak bëhet me vendim të vetë këtij 

këshilli. dhënia dhe heqja e mandatit bëhen me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të 

anëtarëve të këshillit, por anëtari përkatës nuk merr pjesë në votim. Në vetvete, me sistemin 

aktual zgjedhor kjo kompetencë duhet të jetë formale në ushtrimin e saj. Mandati, sipas Kodit 

Zgjedhor, me emrat konkret të këshilltarit, për çdo këshill bashkiak, përcaktohet me vendim të 

KQZ-së, i cili si akt administrativ, është i ankimueshëm në Kolegjin Zgjedhor. Në këtë mënyrë, pas 

mbylljes së gjithë ciklit të zgjedhjeve dhe ankimit gjyqësor për rezultatet e saj, kompetenca që i 

mbetet këshillit bashkiak në mbledhjen e parë të tij për dhënien e mandatit është thjesht formale. 

Mbarimi i mandatit të Këshillit Bashkiak duhet të shihet nga dy këndvështrime: skadimi i rregullt i 

mandatit të këshilltarit dhe skadimi i mandatit para periudhës së rregullt për të cilën është zgjedhur 

një këshilltar. Për sa i përket mbarimit të rregullt të mandatit të këshilltarit, nuk është e nevojshme 

asnjë ndërhyrje, nga asnjë organ, apo autoritet publik, pasi mbarimi është i vetëzbatueshëm. 

Në paragrafin e katërt të këtij neni parashikohen disa situata juridike, të cilat nuk mund të 

vërtetohen nga ana e këshillit bashkiak. Për shembull, humbja e aftësisë për të vepruar me vendim 

të gjykatës, dënimi me vendim penal të formës së prerë, apo në rast vdekje. Këto situara nuk 

mund të vërtetohen nga ana e këshillit, por duhet të paraqiten dhe vërtetohen si të tilla nga 

organe të tjera. 
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deklarimi i mbarimit para kohe të mandatit bëhet me vendim të këshillit bashkiak. Propozimi 

për këtë gjë vjen nga Komisioni i Mandateve të Këshillit. është e rëndësishme që procedura që 

ndjek Komisioni i Mandateve të respektojë kërkesat e procesit të rregullt ligjor, si e drejta për t’u 

informuar, e drejta për t’u njohur me materialet, e drejta për t’u mbrojtur vetë, ose me avokat,  

e drejta për të pasur kohë për përgatitjen e mbrojtjes, etj. Akti që merr këshilli në përfundim të 

kësaj procedure është i ankimueshëm në gjykatë. Përderisa ndërprerja e mandatit në mënyrë 

të parakohshme është e një rëndësie të tillë themelore, sepse buron nga natyra e zgjedhjes së 

këshilltarit, rregullorja e brendshme e këshillit duhet të parashikojë në detaje edhe procedurën e 

mbarimit të mandatit të anëtarit të këshillit. 

Neni 50
Betimi

1. Pas verifikimit të mandateve nga komisioni përkatës, këshilltarët bëjnë këtë betim para këshillit:

“Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e anëtarit të këshillit bashkiak dhe do t’i bindem 

Kushtetutës dhe ligjeve. Betohem se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve 

të bashkisë (emri i bashkisë përkatëse) dhe do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e 

mirëqenies së tyre”.

2. Këshilltari që mungon me arsye në bërjen e betimit betohet në mbledhjen më të parë që merr pjesë. 

Këshilltari, që nuk pranon të bëjë dhe të nënshkruajë betimin, konsiderohet se jep dorë-heqjen dhe atij nuk 

i jepet mandati.

Kryerja e betimit është tradicionalisht një akt simbolik, i një natyre të veçantë, që  bëhet prej një 

funksionari publik, pikërisht për arsye të pjesëmarrjes së tij në vendime publike. Betimi simbolizon 

dhe siguron nevojën për besimin që duhet të kemi te funksionarët publikë, sepse ata më shumë se 

sa shtetasit e tjerë e vendosin veten në një pozicion që miratojnë veprime dhe vendime në interes 

publik.

Betimi është një element i jashtëzokonshëm, me një solemnitet të caktuar, sepse vetë personi jep 

garancinë personale, në formën e premtimit, se do të kryejë detyrat e marra dhe do të ushtrojë 

autoritetin publik që merr me rastin e zgjedhjes, në standardet më të larta të bindjeve morale dhe 

në interes të publikut. 

Paragrafi i dytë i këtij neni parashikon se në rast se këshilltari nuk merr pjesë në ceremoninë e 

betimit, me arsye (psh problem shëndetësor, udhëtime jashtë vendit, sëmundje, etj) atij i krijohet 

mundësia ta bëjë atë në mbledhjen më të parë që merr pjesë. Në rast të kundërt, mosbërja 

dhe mosnënshkrimi i betimit konsiderohet si dorëheqje dhe atij nuk i jepet mandati i këshilltarit. 

Gjithsesi, këshilltari ka detyrimin të shmangë, për aq sa është e mundur, pengesat që çojnë në 

mosbërjen e betimit, pasi një gjë e tillë, jo vetëm bie ndesh me thelbin e mandatit dhe detyrimin 

e tij ndaj zgjedhësve, por çon edhe në përfundimin e mandatit. 

Neni 51
Të drejtat e këshilltarit

1. Këshilltari kryen funksionin me shpërblim mujor të barabartë me 10 për qind të pagës mujore të kryetarit të 

bashkisë përkatëse.

2. Punëdhënësi detyrohet të lejojë anëtarin e këshillit bashkiak të shkëputet nga puna për të marrë pjesë në 
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mbledhjet e këshillit bashkiak, komisioneve të tij apo aktivitete të organizuara prej këshillit bashkiak.

3. Me kërkesën e tij, këshilltari informohet dhe i vihet në dispozicion në çdo kohë, nga kryetari i bashkisë 

përkatëse, çdo dokumentacion i lidhur me bashkinë.

4. Këshilltari ka të drejtën e kualifikimit profesional, sipas programit të miratuar nga këshilli. Financimi për këto 

raste bëhet sipas rregullave të legjislacionit në fuqi.

Anëtari i këshillit bashkiak kryen tre funksione:

a) funksioni përfaqësues - anëtari i këshillit bashkiak zgjidhet nëpërmjet votimit nga subjekte 

zgjedhore, që kanë të drejtë të garojnë në fushatën zgjedhore. Pjesa më thelbësore e garës 

elektorale është identifikuar me partitë politike, ose koalicionet e partive politike  të cilat 

propozojnë, në përputhje me kodin zgjedhor, anëtarët e këshillit bashkiak që i përkasin, ose 

përfaqësojnë këtë spektër politik në përbërjen e tij.

b) funksioni vendimarrës - në ushtrimin e funksioneve ata marrin vendime nëpërmjet votimit në 

këshillin bashkiak. 

c) funksioni kontrollues – në rolin e tyre si “parlament vendor” ata ushtrojnë rolin kontrollues të 

zbatimit të akteve që miratohen prej ekzekutivit vendor si dhe llogaridhënien e këtij të fundit para 

këshillit. 

Paragrafi i dytë i këtij neni parashikon njëkohësisht edhe punën e anëtarit të këshillit bashkiak, 

pra veprimtarinë e tij në terma praktikë dhe teorikë. Përveç tyre këshilltari bashkiak kryen edhe 

detyrën e mbajtjes së kontakteve dhe marrëdhënieve me zgjedhësit dhe komunitetin që e ka 

zgjedhur në këtë funksion të rëndësishëm.

Neni 52
Kushtet e pengesës ligjore, vete deklarimi dhe perjashtimi

Anëtari i këshillit bashkiak nuk përfshihet në një procedurë shqyrtimi dhe vendimmarrëse, në rastet kur: 

a) ka një interes personal të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim; 

b) bashkëshorti, bashkëjetuesi ose të afërmit e tij deri në shkallë të dytë kanë një interes të drejtpërdrejtë 

ose jo të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen në shqyrtim; 

c) ai ose edhe personat e parashikuar në shkronjën “b”, të këtij neni, kanë një interes të drejtpërdrejtë 

ose jo të drejtpërdrejtë në një çështje objektivisht të njëjtë dhe me të njëjtat rrethana ligjore me çështjen 

në shqyrtim; 

ç) ai ka marrë pjesë si ekspert, këshilltar, përfaqësues ose avokat privat në çështjen në shqyrtim; 

d) personat e përmendur në shkronjën “b”, të këtij neni, kanë marrë pjesë si ekspertë përfaqësues, 

këshilltarë apo avokatë në çështjen në shqyrtim; 

dh) ai ose personat e përmendur në shkronjën “b”, të këtij neni, janë debitorë ose kreditorë të palëve të 

interesuara në çështjen në shqyrtim; 

e) ai ose personat e përmendur në shkronjën “b”, të këtij neni, kanë marrë dhurata nga palët përpara ose 

pas fillimit të procedurës së shqyrtimit; ë) ai ose personat e përmendur në shkronjën “b”, të këtij, neni 

kanë marrëdhënie të tilla, të cilat vlerësohen sipas rrethanave konkrete se do të përbënin arsye serioze 

për njëanshmëri me palët në procedurën në shqyrtim; 

f) në çdo rast parashikohet nga legjislacioni në fuqi. 

g) ai ose personat e përmendur në shkronjën “b”, të këtij neni, janë përfshirë në çdo lloj mënyre në 

negociime të mundshme për punësim në të ardhmen të tij apo të personave të përmendur në shkronjën 

“b”, të këtij neni, gjatë ushtrimit të funksionit apo në negociime për çdolloj forme tjetër marrëdhëniesh 

me interes privat, pas lënies së detyrës, të kryera nga ai gjatë ushtrimit të detyrës. 
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2. Nëse anëtari i këshillit bashkiak vëren një nga pengesat e parashikuara në pikën 1, të këtij neni, ai 

njofton menjëherë me shkrim kryetarin e këshillit bashkiak. 

3. Persona të tretë mund të kërkojnë përjashtimin e pjesëmarrjes së një anëtari të këshillit bashkiak 

nga një procedurë, deri në kohën e marrjes së vendimit, duke parashtruar arsyet për të cilat kërkohet 

përjashtimi nga shqyrtimi dhe vendimmarrja. Kërkesa bëhet me shkrim, i drejtohet kryetarit të këshillit 

bashkiak dhe përmban të gjitha provat e mundshme në të cilat ajo mbështetet. 

4. Kryetari i këshillit bashkiak, i njoftuar sipas pikave 2 dhe 3, të këtij neni, i propozon këshillit bashkiak 

përjashtimin ose konfirmimin e anëtarit të këshillit bashkiak nga/në procedura vendimmarrëse. 

Ky nen fokusohet në çështjet e konfliktit të interesit gjatë veprimtarisë së anëtarit të këshillit 

bashkiak. Vitet e fundit, konflikti i interesit është bërë një çështje kyçe në debatin publik jo vetëm 

në sektorin publik, por edhe në atë privat. Zhdukja e kufirit ndarës  mes sektorit publik dhe atij 

privat, dhe në veçanti privatizimi i shërbimeve, partneriteti publik me atë privat, shkëmbimet 

e personelit, etj., kanë rritur të ashtuquajturat “zona gri”, ku konflikti i interesave mes privates 

dhe publikes është shumëfishuar. Në vendet në tranzicion, dukuritë e konfliktit të interesave janë 

edhe më të dukshme për shkak të intensitetit të faktorëve që përmendëm më sipër, por edhe 

të sistemeve dhe të procedurave të brishta drejtuese, me ndikime të ndjeshme në përforcimin e 

sistemit ekonomik dhe politik. 

“Konflikt interesi” është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave private të një 

zyrtari, në të cilën ai ka interesa personale, të drejtpërdrejta ose të tërthorta që ndikojnëdikojne 

osendikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe të 

përgjegjësive të veta publike. 

Konflikti i interesit shfaqet ne këto forma:

-“Konflikt faktik interesi” është gjendja, në të cilën interesat private të zyrtarit ndikojnë, kanë 

ndikuar, ose mund të kenë ndikuar, në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe të 

përgjegjësive të veta zyrtare. 

-“Konflikt interesi në dukje” është gjendja, në të cilën interesat private të zyrtarit duken, në pamje 

ose në formë, sikur kanë ndikuar, ndikojnë, ose mund të ndikojnë, në kryerjen në mënyrë të 

padrejtë të detyrave apo të përgjegjësive të veta zyrtare, por, në fakt ndikimi nuk ka ndodhur, nuk 

ndodh ose nuk ka mundësi të ndodhë. 

- “Konflikt i mundshëm interesi” është gjendja, në të cilën interesat private të zyrtarit mund të 

shkaktojnë në të ardhmen shfaqjen e konfliktit faktik ose në dukje të interesit, nëse zyrtari do të 

përfshihej në detyra apo në përgjegjësi të caktuara. 

- “Konflikt interesi rast për rast” është gjendja me konflikt interesi, në njërin nga tre llojet e shfaqjes 

së tij, (faktik, në dukje ose i mundshëm) që shfaqet rast për rast dhe lidhet me një vendimmarrje 

të veçantë. 

- “Konflikt i vazhdueshëm interesi” është gjendja në të cilën konflikti i interesit mund të shfaqet në 

mënyrë të përsëritur dhe/ ose të shpeshtë në të ardhmen. 

Nëse anëtari i këshillit bashkiak vëren se është në kushtet e konfliktit të interesit të përcaktuara në këtë 

nen, mbi bazë vullnetare, është i detyruar ta evidentojë dhe ta njoftojë atë te kryetari i këshillit bashkiak.  

Gjithashtu prsona të tretë, dmth jo vetëm brenda anëtarësisë së këshillit bashkiak por edhe jashtë tij 

(individë, OJF, etj),  mund  të kërkojnë përjashtimin e pjesëmarrjes së një anëtari të këshillit bashkiak 

nga një procedurë, deri në kohën e marrjes së vendimit, duke parashtruar arsyet për të cilat kërkohet 

përjashtimi nga shqyrtimi dhe vendimmarrja. 

Kërkesa bëhet me shkrim, i drejtohet kryetarit të këshillit bashkiak dhe përmban të gjitha provat e 
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mundshme në të cilat ajo mbështetet. Kompetenca e përjashtimit të anëtarit të këshillit bashkiak nga 

shqyrtimi dhe vendimmarrja i përket këshillit bashkiak, i cili vihet në lëvizje me kërkesë të kryetarit të 

këshillit bashkiak. 

Shembull:

Në Këshillin Bashkiak  të Bashkisë X, paraqitet për shqyrtim dhe miratim projektvendimi me anë 

të të cilit vendoset, në përputhje me ligjin për vetëqeverisjen vendore, shitja e disa trojeve në 

pronësi të bashkisë të disa individë të caktuar me qëllim bashkimi me truallin në pronësinë e tyre 

dhe zhvillimi. Një prej përfituesve të këtij vendimi është edhe vëllai i anëtarit të këshillit bashkiak 

të Bashkisë X.  

Në këtë rast, qartazi, ky anëtar i këshillit bashkiak është në kushtet e konfliktit rast për rast të 

interesave. Mënyra e zgjidhjes: 

Si duhet të veprojë anëtari i këshillit bashkiak?

- deklaron konfliktin e interesit para kryetarit të këshillit bashkiak. 

- Nuk merr pjesë gjatë diskutimit dhe votimit të projektvendimit të paraqitur. 

Neni 53
Funksionimi i këshillit bashkiak

1. Këshilli bashkiak ushtron funksionet e tij nga data e konstituimit, sipas nenit 48, të këtij ligji, deri në 

krijimin e këshillit të ri pasardhës.

2. Mbledhjet e radhës së këshillit bashkiak zhvillohen si rregull, sipas përcaktimit që bën vetë këshilli, por jo 

më pak se një herë në muaj.

3. Këshilli mblidhet në çdo rast:

a) me kërkesën e kryetarit të bashkisë;

b) me kërkesën me shkrim të jo më pak se 1/3 së anëtarëve të tij;

c)me kërkesën e motivuar të prefektit për çështje që lidhen me ushtrimin e funksioneve të tij.

4. Thirrja për mbledhjen e këshillit bëhet nga kryetari i këshillit dhe njoftimi për mbledhjen bëhet, si rregull, 

jo më pak se 5 ditë para datës së zhvillimit të saj. Njoftimi përmban datën e mbledhjes, orën, vendin dhe 

rendin e ditës.

5. Rendi i ditës miratohet nga këshilli.

6. Në periudhën nga data e zgjedhjeve e deri në konstituimin e këshillit të ri, këshilli i mëparshëm bashkiak 

ushtron kompetenca të kufizuara dhe merr vendime vetëm në raste të situatave emergjente.

7. Mbledhja e këshillit bashkiak quhet e vlefshme kur në të merr pjesë shumica e të gjithë anëtarëve 

të këshillit, me përjashtim të rasteve kur kërkohet një shumicë tjetër për marrjen e vendimeve, sipas 

përcaktimeve në nenin 55 të këtij ligji.

8. Mbledhjet e këshillit pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes. Mënyra e mbajtjes së procesverbalit dhe e 

vërtetimit të tij përcaktohen sipas legjislacionit në fuqi.

Ky nen garanton autonominë funksionale të këshillit bashkiak. Nën këndvështrimin e funksionimit, 

autonomia e këshillit bashkiak rrjedh nga natyra kolegjiale e këtij organi. Si organ kolegjial, ai ka nevojë 

të ketë rregullore të brendshme të organizimit dhe funksionimit të tij. Këshillat bashkiakë janë sovrane 

për të përcaktuar “rregullat e sjelljes dhe organizimit” për veten e tyre dhe ky nen nuk paraqet gjë 

tjetër veçse një pikënisje për organizimin e brendshëm të tyre. Rregulla të tjera më të detajuara duhet 

të parashikohen në Rregulloren e Brendshme të Këshillit, si dokumenti themeltar i punës së tij. Qëllimi i 

rregullave proceduriale të këshillit bashkiak bazohet në teorinë se maxhoranca i merr vendimet në mënyrë 

efektive dhe efiçente, duke lejuar njëkohësisht që të dëgjohet edhe zëri i minorancës në këshill.
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Neni 54
Detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak

 

Këshilli bashkiak ka këto detyra dhe kompetenca:

a) zgjedh nga përbërja e vet komisionet e këshillit dhe miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të 

vet;

b) zgjedh, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, kryetarin dhe zëvendëskryetarët e këshillit dhe i shkarkon 

ata;

c) emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit bashkiak;

ç) miraton nivelin e pagave e të shpërblimeve të punonjësve e të personave të tjerë, të zgjedhur ose të emëruar, 

në përputhje me legjislacionin në fuqi;

d) miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, si dhe të personave të tjerë juridikë që 

krijon vetë ose me të cilët është bashkëthemelues;

dh) miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij. Në vendimin për miratimin e buxhetit miraton, gjithashtu, edhe 

numrin e maksimal të punonjësve të bashkisë, si dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të 

bashkisë;

e) miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve;

ë) organizon dhe mbikëqyr kontrollin e brendshëm të bashkisë;

f) vendos për taksat e tarifat vendore, sipas këtij ligji dhe legjislacionit tjetër në fuqi;

g) vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve;

gj)vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të vetëqeverisjes vendore, përfshirë 

subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë;

h) vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet;

i) zgjedh përfaqësuesit e këshillit bashkiak në këshillin e qarkut, të cilët, në jo më pak se 50 për qind të tyre, duhet 

t’i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar;

j) vendos për dhënien ose deklarimin e mbarimit të mandatit të këshilltarit, kur ekzistojnë kushtet e parashikuara 

në nenin 49 të këtij ligji;

k) miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i janë dhënë atij me ligj, 

si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik;

l) vendos për simbolet e bashkisë;

ll) vendos për emërtimin e rrugëve, shesheve, territoreve, institucioneve dhe objekteve në juridiksionin e 

bashkisë;

m) jep tituj nderi dhe stimuj;

n)vendos për rregullat, procedurat dhe mënyrat e realizimit të funksioneve të deleguara, në bazë dhe për 

zbatim të ligjit, me të cilin bëhet ky delegim te bashkia.

Ky është neni që përcakton detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak. Shumë prej kompetencave 

të përmendura në këtë nen janë përmendur gjithashtu ne rubrikat e mësipërme të këtij manuali dhe 

për pasojë të njëjtat shpjegime që janë dhënë për to janë të vlefshme edhe për formulimin e këtij neni. 

Neni 55
Votimi

1. Votimi në këshill bëhet i hapur ose i fshehtë. Këshilli, me kërkesë të jo më pak se 1/3 të anëtarëve të tij, 

vendos për rastet kur votimi bëhet i fshehtë. Votimi i buxhetit dhe i akteve të tjera financiare që kanë lidhje me 

të bëhet kurdoherë i hapur.

2. Vendimet e këshillit merren me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve 
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të këshillit, me përjashtim të rastit kur ky ligj parashikon ndryshe.

3. Vendimet merren me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të këshillit për rastet e parashikuara në shkronjat 

“a”, “b”, “c”, “d”, “dh”, “f”, “g”, “gj”, “i” dhe “j”, të nenit 54, të këtij ligji.

4. Vendimet merren me jo më pak se tre të pestat e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit për rastin 

e parashikuar në shkronjën “e”, të nenit 54, të këtij ligji.

5. Në rastet e votimit për kryetarin, zëvendës-kryetarin dhe sekretarin e këshillit, kur nuk sigurohet shumica 

e kërkuar, votimi ribëhet midis dy kandidatëve që në raundin e parë kanë fituar numrin më të madh të votave. 

Në këtë rast fitues shpallet kandidati që ka numrin më madh të votave dhe, nëse votat janë të barabarta, fituesi 

caktohet me short.

6. Aktet e këshillit shpallen brenda 10 ditëve nga data e miratimit të tyre dhe hyjnë në fuqi 10 ditë pas shpalljes. 

Aktet me karakter individual hyjnë në fuqi në datën e njoftimit të tyre subjekteve që përfshihen në to.

Si rregull vendimet e këshillit merren me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të 

gjithë anëtarëve të këshillit, me përjashtim të rastit kur ky ligj parashikon ndryshe. Kjo njihet ndryshe 

edhe si shumicë e thjeshtë. 

Në themel të procesit vendimmarrës së këshillit bashkiak qëndron nxjerrja e akteve juridike, të 

cilat duhet të karakterizohen nga vijueshmëria dhe stabiliteti. Vendimi i këshillit bashkiak është 

rezultat përfundimtar i diskutimeve dhe miratimi i tij duhet të arrihet vetëm nëpërmjet një procesi 

të rregullt procedural. Mekanizmi ligjor që ligjvënësi ka parashikuar për të arritur në vendimmarrje 

është votimi dhe, për këtë arsye, procedurave në procesin e vendimmarrjes iu duhet kushtuar 

vëmendje e veçantë. Parimi i shtetit të së drejtës detyron të gjitha organet e pushtetit publik që t’i 

ushtrojnë kompetencat e tyre vetëm në kuadër dhe në bazë të normave kushtetuese dhe ligjore.  

Aktet juridike, që nxirren nga këto organe, duhet të jenë në pajtim  me aktet juridike më të larta, 

si në kuptimin formal, ashtu edhe atë material. Respektimi i hierarkisë së akteve normative është 

një detyrim që rrjedh nga parimi i shtetit të së drejtës dhe i koherencës në sistemin ligjor. 

Paragrafi i katërt i këtij neni parashikon njëkohësisht dy kritere që duhet të merren në konsideratë 

nga këshilli gjatë procesit vendimmarrës; i pari është i natyrës procedurale dhe konsiston në 

detyrimin që ka këshilli për miratimin e këtyre vendimeve me tre të pestat e të gjithë anëtarëve 

të tij, ndërsa kriteri i dytë është i natyrës lëndore, i përcaktuar nga objekt rregullimi nga ligjet 

konkrete të parashikuara në shkronjat “e” të nenit 54. 

Votimi në këshill bëhet i hapur, ose i fshehtë. Këshilli, me kërkesë të jo më pak se 1/3 të anëtarëve të 

tij, vendos për rastet kur votimi bëhet i fshehtë. 

Votimi i buxhetit dhe i akteve të tjera financiare, që kanë lidhje me të (vendimeve që lidhen me taksat, 

tarifat, buxhetin afatmesëm), për shkak të transparencës që duhet të kenë këto akte, kërkohet të 

bëhet kurdoherë i hapur.

Neni 56
Kryetari i këshillit bashkiak

1. Kryetari dhe zëvendëskryetarët e këshillit bashkiak zgjidhen nga radhët e anëtarëve të këshillit. Propozimi 

për shkarkimin e tyre bëhet me shkrim nga të paktën një e treta e anëtarëve të këshillit.

2. Kryetari i këshillit kryen këto detyra:



SHPJEGUES I LIGJIT PëR VETëQEVERISJEN VENdORE   55   

a) thërret mbledhjen e këshillit, në përputhje me nenin 53 të këtij ligji;

b) drejton mbledhjet e këshillit, në përputhje me rregulloren e tij;

c) nënshkruan aktet që nxjerr këshilli;

ç) kryen detyra të tjera, të përcaktuara në rregulloren e këshillit.

3. Në mungesë të kryetarit të këshillit, detyrat e tij i kryen zëvendëskryetari, sipas përcaktimit në rregulloren e 

brendshme të këshillit.

Ky nen fokusohet te zgjedhja dhe kompetencat e kryetarit të këshillit bashkiak. është e 

kuptueshme se si kryetari edhe zëvendëskryetarët zgjidhen nga radhët e anëtarësisë së këshillit. 

Ligji nuk përcakton numër të caktuar anëtarësh për të bërë propozimin për emërimin e kryetarit 

dhe zëvendëskryetarit të Këshillit. Kuptohet që propozimi për zgjedhjen e kryetarit dhe të 

zëvendëskrytarëve duhet të bëhet me shkrim dhe praktika ka treguar se numri i propozuesve 

anëtarë të këshillit përcaktohet në Rregulloren e Organizimit dhe Funksionimit të Këshillit Bashkiak. 

Për çështjen e shkarkimit të tyre nga detyra ligji parashikon se kërkesa duhet të bëhet me shkrim, 

nga të paktën një e treta e të gjithë anëtarëve të këshillit. Kërkesa duhet domosdoshmërisht të 

përmbajë arsyet se përse kërkohet shkarkimi i tyre nga detyra. E gjithë procedura e shkarkimit të 

tyre nga detyra duhet të realizohet në respektim të parimit të procesit të rregullt ligjor. 

Kryetari i Këshillit të Bashkisë është pozicioni primus inter pares. Vota e tij është e barabartë me 

votën e anëtarëve të tjerë të Këshillit Bashkiak. detyrat e tij në këtë funksion janë të përcaktuara 

në këtë ligj, por gjithashtu përcaktohen edhe në rregulloren e brendshme të organizmit dhe 

funksionimit të këshillit bashkiak. Lista e detyrave që përcaktohen në rregulloren e brendshme të 

këshillit për kryetarin duhet të jetë në zbatim dhe në funskion të parimit primus inter pares, (i pari 

ndërmjet të barabartëve).

Neni 57
Sekretari i këshillit bashkiak

1. Sekretari i këshillit emërohet dhe shkarkohet nga këshilli bashkiak, në bazë të propozimit të kryetarit të 

këshillit, me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të këshillit. Shkarkimi i sekretarit mund të propozohet 

edhe nga 1/3 e anëtarëve të këshillit.

2. Sekretari i këshillit bashkiak është përgjegjës për:

a) mbajtjen e dokumenteve zyrtare të këshillit;

b)ndjekjen e punës për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve, sipas rendit të ditës;

c) njoftimin për zhvillimin e mbledhjeve të këshillit;

ç) shpalljen dhe publikimin e njoftimeve e të akteve të nxjerra nga këshilli bashkiak;

d) përgatitjen e seancave të këshillimit me bashkësinë;

dh) mbikëqyrjen e respektimit të rregullores së funksionimit të këshillit.

3. Sekretari i këshillit bashkiak kryen çdo funksion tjetër që i caktohet nga vetë këshilli.

Sekretari i këshillit nuk është anëtar i këshillit bashkiak. Ai emërohet dhe shkarkohet nga këshilli bashkiak, 

në bazë të propozimit të kryetarit të këshillit, me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të këshillit. 

Përveç iniciativës së kryetarit të këshillit, shkarkimi i sekretarit mund të propozohet edhe nga 1/3 e 

anëtarëve të këshillit. është e kuptueshme që në raste të tilla shkarkimi duhet të jetë me kërkesë 

me shkrim dhe i arsyetuar dhe procedura të zbatojë kërkesat e procesit të rregullt ligjor. 

detyrat e tij janë të rëndësishme me natyrën ndihmëse në funksion të mbarëvajtjes dhe 
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mirëfunksionimit të këshillit bashkiak dhe të transparencës së punës së tij. detyrat konkrete dhe 

përgjegjësitë e tij jepen në paragrafin e dytë të këtij neni, rregulloren e brendshme ose në aktet 

e  tjera të Këshillit. 

Neni 58
Shpërndarja e parakohshme e këshillit bashkiak

1. Kur këshilli bashkiak nuk mblidhet për një periudhë të vazhdueshme tremujore nga mbledhja e fundit e tij, 

prefekti thërret mbledhjen e tij, jo më vonë se 20 ditë nga ky afat. Nëse edhe pas thirrjes së prefektit këshilli 

bashkiak nuk mblidhet, atëherë ai shpërndahet para kohe me vendim të Këshillit të Ministrave.

2. Këshilli bashkiak shpërndahet para kohe me vendim të Këshillit të Ministrave edhe kur:

a) nuk miratohet buxheti brenda afatit të përcaktuar në ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor. Në këtë 

rast prefekti i kërkon kryetarit të bashkisë të thërrasë mbledhjen e këshillit bashkiak, e cila duhet të mbahet jo 

më vonë se 10 ditë nga data e mbarimit të këtij afati. Në rast se edhe në këtë rast këshilli bashkiak nuk arrin të 

miratojë buxhetin, vendoset shpërndarja e tij para kohe;

b) kryen shkelje të rënda të Kushtetutës ose ligjeve.

3. Këshilli bashkiak shpërndahet edhe kur bëhet riorganizim me ndryshim kufijsh, sipas nenit 93 të këtij ligji.

4. Në rast të lënies në fuqi të vendimit të shpërndarjes nga organi kompetent, në bashkinë përkatëse 

organizohen zgjedhjet për këshillin, në përputhje me Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë.

5. deri në konstituimin e këshillit të ri, funksionet dhe kompetencat e këshillit, për aq sa është e mundur, 

kryhen nga kryetari i bashkisë.

Sipas paragrafit të dytë të këtij neni, duket se Këshilli i Ministrave në marrëdhënie me qeverisjen 

vendore paraqitet si garant i Kushtetutës e të ligjeve. Pushteti qendror kontrollon funksionimin e 

organeve të pushtetit vendor, për të siguruar që këto organe kryejnë detyrat e tyre në bazë dhe 

për shërbim të ligjeve dhe Kushtetutës dhe nuk abuzojnë me pushtetin që kanë. Kjo zgjidhje e 

Kushtetutës është në të njëjtën linjë edhe me zgjidhje të tjera që Kushtetuta ka pranuar në lidhje 

me Këshillin e Ministrave, duke e bërë atë hartuesen dhe zbatuesen e politikave të përgjithshme, 

duke i dhënë kompetenca edhe në degë të tjera të pushtetit, sidomos atë legjislativ. 

Në ushtrimin e kësaj kompetence Këshilli i Ministrave është i balancuar nga Gjykata Kushtetuese. 

Neni 115 parashikon që organet e qeverisjes vendore mund të ankohen pranë Gjykatës 

Kushtetuese, brenda 15 ditëve, në lidhje me vendimin e Këshillit të Ministrave për shpërndarjen, 

apo shkarkimin e tyre. Kushtetuta, madje, është treguar e kujdesur të shprehet edhe në lidhje me 

efektin që sjell ankimi, pra atë të pezullimit të vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkim, apo 

shpërndarje. 

Gjykata Kushtetuese është organi që thotë fjalën e fundit në lidhje me shkarkimin, apo shpërndarjen 

e organeve të zgjedhura drejtpërdrejt të qeverisjes vendore, duke shërbyer si mekanizëm për të 

mënjanuar abuzimet e mundshme në ushtrimin e kësaj kompetence nga Këshilli i Ministrave.  Në 

vendimin e saj nr. 25, datë 4.05.2000, Gjykata Kushtetuese arsyetoi se: 

“. . .Nisur nga përmbajtja e nenit 115, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, sipas 

të cilës Këshilli i Ministrave mund të shkarkojë organin e njëjeKëshilli i Ministrave mund të 

shkarkojdrejtpërdrejt, Gjykata Kushtetuese çmon se kuptimi i saktë dhe i drejtë i konceptit shkelje 

e rëndë e ligjit të përdorur në këtë dispozitë kushtetuese vlerësohet në tërësinë e saj nga disa 

faktorëaktore, Gjykata Kushtetuese çmon se kuptimi i saktë dhe i drejtë i konceptit shkelje e 

rëndë e ligjit të përdorur në këtë dispozitë kushtetuese vlerësohet në tërësinë e saj nga disa a 
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disa faktor organe” 

Këshilli i Ministrave e ka ushtruar disa herë deri tani këtë kompetencë. Ushtrimi i kësaj kompetence 

kushtetuese do të thotë zbatim i ligjit më të lartë të vendit, Kushtetutës e asgjë tjetër. për sa kohë 

Kushtetuta vendos garanci të tilla në ushtrimin e pushteteve në vendin tonë, ushtrimi i tyre është 

një respektim i kësaj kërkese. 

Më poshtë jepen disa shembuj nga kjo praktikë kushtetuese:

- Me vendimin nr. 25, datë 04.05.2000, Gjykata Kushtetuese shqyrtoi rastin e Kryetarit të Komunës 

së Helmasit të rrethit Kavajë. Në këtë rast, veprimtaria e organeve të pushtetit vendor ka qenë e 

bllokuar për një periudhë të gjatë kohe, duke sjellë edhe çrregullime në këtë njësi të qeverisjes 

vendore. Kjo për arsye të veprimeve të vazhdueshme të kryera në kundërshtim me ligjin nga 

kryetari, si; (i) nuk ka raportuar te Këshilli i Komunës së paku 2 herë në vit, sie kërkon neni 34, pika 

1 e ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit lokal”; (ii) nuk ka përgatitur dhe paraqitur 

projektbuxhetin për miratim në këshill. Me pak fjalë, ka spostuar dhe paralizuar punën e Këshillit 

të Komunës, duke mos përfillur veprimtarinë e këtij organi të zgjedhur nga populli; ka shkarkuar 

kryetarin e këshillit të komunës në një mbledhje që nuk është thirrur dhe nuk është mbajtur sipas 

kërkesave ligjore dhe ka emëruar në këtë detyrë zëvendëskryetarin e Këshillit të Komunës. Të 

gjitha këto veprime në kuptim të Gjykatës Kushtetuese janë shkelje e rëndë të ligjit. 

- Në një tjetër Vendim të Gjykatës Kushtetuese nr. 30, datë 28.12.2006, u shqyrtua vlefshmëria e 

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 375, datë 14.06.2005 për shkarkim të kryetarit të bashkisë, 

me arsyetimin se Këshilli i Ministrave nuk ka respektuar elementët e procesit të rregullt ligjor, duke 

mos njoftuar kryetarin e bashkisë përkatëse për nisjen e procedimit administrativ dhe duke mos 

respektuar procedurat e marrjes së vendimit. Gjykata Kushtetuese nga gjykimi i çështjes arsyetoi 

se: “kërkuesi ka qenë i pranishëm gjatë kontrolleve të ushtruara nga organet e mësipërme të 

kontrollit dhe ka paraqitur edhe kundërshtimet e veta rreth shkeljeve të përmendura në to. Mbi 

bazën e këtyre shkeljeve, Ministri i Brendshëm ka hartuar relacionin dhe propozimin përkatës për 

shkarkimin e tij, por kërkuesi nuk është dëgjuar nga Këshilli i Ministrave, si organ i cili ka vendosur 

shkarkimin. 

E drejta për t’u dëgjuar, si pjesë e së drejtës së mbrojtjes, garantohet edhe në procesin 

administrativ përpara çdo organi, pavarësisht nga instanca dhe rëndësia e tij. Kjo realizohet 

nëpërmjet pjesëmarrjes së vetë individit në proces dhe nëpërmjet parashtrimit të argumenteve 

prej tij, ose avokatit të zgjedhur prej tij. 

Megjithatë̈, sipas nenit 96/2 i Kodit të Procedurave Administrative, organi që zhvillon procedurën 

mund të mos i lejojë palët të shprehen kur këto kanë pasur rast t’i japin mendimet e tyre për 

çështje që kanë rëndësi për marrjen e vendimit. Në rastin në shqyrtim masa e marrë bazohet 

vetëm në rezultatet e kontrolleve të bëra në Bashki, për të cilat kërkuesi ka paraqitur argumentet 

e veta.”

Gjykata Kushtetuese ka theksuar se e drejta e individit për një proces të rregullt ligjor, e 

parashikuar në nenin 42 të Kushtetutës, nuk është e kufizuar vetëm në procesin gjyqësor, por 

edhe në atë me karakter disiplinor administrativ. Në këtë kuptim, ajo ka theksuar se çdo organ i 

pushtetit publik, gjatë ushtrimit të funksionit të tij kushtetues e ligjor, është i detyruar të respektojë 

standardet e gjithëpranuara demokratike, të cilat kanë gjetur pasqyrimin e tyre në Kushtetutë. 

Njohja paraprake e personit, ndaj të cilit kërkohet të merret masa e shkarkimit, me materialet që 

e ngarkojnë atë me përgjegjësi, respektimi i të drejtës për t’u dëgjuar dhe mbrojtur, si me anën e 

dhënies së sqarimeve paraprake ashtu dhe gjatë shqyrtimit të çështjes, janë disa nga elementet bazë 

që garantojnë të drejtën kushtetuese të cilitdo për një proces të rregullt, si një e drejtë themelore. 
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Gjykata Kushtetuese  vlerëson se, për shkak të kompetencave mjaft të gjera që u janë dhënë 

organeve të zgjedhura drejtpërdrejt të qeverisjes vendore, bartësve të këtyre funksioneve u 

njihet edhe një përgjegjësi po aq e madhe. Shkarkimi nga detyra apo shpërndarja e organeve 

të qeverisjes vendore është shprehje e kontrollit që ushtrohet mbi këto organe dhe, në këtë 

kuptim, neni 115 i Kushtetutës kërkon ekzistencën e shkeljeve që jo vetëm të konsiderohen të 

rënda, por edhe që t’i ngarkohen drejtpërdrejt organit të shkarkuar/shpërndarë. duke qenë se 

shkarkimi/shpërndarja e organeve të zgjedhura të qeverisjes vendore është një masë ekstreme e 

procedurave të kontrollit, ajo duhet të merret pas një vlerësimi të kujdesshëm të disa elementeve, 

të elaboruara në jurisprudencën e kësaj Gjykate, sipas së cilës kuptimi i saktë dhe i drejtë i 

konceptit shkelje e rëndë e ligjit vlerësohet në tërësinë e tij.  

Ndryshe nga sa është zhvilluar jurisprudenca për shkarkimin e kryertarëve të njësive bazë të 

vetëqeverivetëqeverisjes vendore, në lidhje me shkarkimin e anëtarëve të këshillit bashkiak, nuk 

ka asnjë vendim të këshillit të ministrave ose vendim të gjykatës kushtetuese. Gjithsesi të njëjtat 

parime që zbatohen në rastin e shkarkimit të kryetarit të bashkisë janë të aplikueshme edhe për 

shkarkimin e këshillit bashkiak. Vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e këshillit bashkiak 

afekton të gjithë këshillin, dmth, jo vetëm ata që kanë votuar pro në rastin e miratimit të një 

vendimi, por edhe ata që kanë votuar kundër, abstenuar apo s’kanë marrë pjesë në mbledhje. 

Termi “ligj” i përdorur në Kushtetutë dhe në përgjithësi në legjislacion, ka raste që nënkupton një 

interpretim të gjerë, duke përfshirë dhe aktet nënligjore. Kjo ka të bëjë me rastet që u përkasin 

rregullimeve të përgjithshme, që nënkuptojnë përdorimin e termit “ligj” në kuptim të legjislacionit, 

ose të së drejtës dhe jo të aktit të organit ligjvënës. Për të përcaktuar nëse ndodhemi para njërit, 

ose tjetrit variant, rëndësi ka të sqarohet konteksti, nga i cili del qëllimi i normës. Nisur nga 

konteksti, termi “ligj”, në nenin 17 të Kushtetutës, nuk ka të njëjtin kuptim me atë të përdorur në 

nenin 18 “barazia para ligjit”. Kjo e fundit identifikohet me të drejtën në përgjithësi, ndërsa e para 

të referon në kompetencën e një organi të vetëm. Konteksti, në të cilën është përdorur togfjalëshi 

“vetëm me ligj” nuk lejon të bëhet interpretim i zgjeruar. Kjo edhe për faktin se një interpretim 

i tillë i normave kushtetuese mund të bëhet vetëm në aspektin pozitiv, kur ky interpretim shkon 

në favor të mbrojtjes së të drejtave dhe jo e kundërta, si në rastin në shqyrtim. Këtë qëndrim ka 

mbajtur dhe Gjykata Evropiane për të drejtat e Njeriut në praktikën e saj.  (Vendim i Gjykatës 

Kushtetuese nr. 20, datë 11.07.2006)

Paragrafi i pestë i këtij neni duhet të konsiderohet si një masë tejet përjashtimore. Ajo është e 

zbatueshme vetëm në raste të veçanta dhe shumë të ngutshme dhe jo praktikë e përhershme 

pune. Ajo kompetencë legjitimohet në ushtrimin e saj vetëm në raste përjashtimore dhe të 

justifikuar, si mund të jetë, psh, miratimi i listave për dhënien e ndihmës ekonomike. 
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KAPITULLI VIII: 
KRYETARI I BASHKISË DHE STRUKTURA ADMINISTRATIVE E BASHKISË

KREU X

KRYETARI I BASHKISË

Neni 59
Kryetari i bashkisë

1. Çdo bashki ka kryetarin e saj, të zgjedhur sipas dispozitave të Kodit Zgjedhor.

2. Kryetari i bashkisë mund të zgjidhet dhe të ushtrojë vetëm 3 mandate të njëpasnjëshme në krye të 

bashkisë, me të drejtë rizgjedhjeje.

3. Kryetari i bashkisë, në kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e kompetencave të tij, ndihmohet nga 

një ose më shumë zëvendëskryetarë. Numri i zëvendëskryetarëve caktohet nga kryetari i bashkisë, duke 

respektuar ligjin për barazinë gjinore. Emërimi dhe shkarkimi i tyre bëhen nga kryetari i bashkisë. 

4. Zëvendëskryetari i bashkisë nuk mund të jetë anëtar i këshillit bashkiak. 

Kryetari i bashkisë është organi ekzekutiv në kuptimin e Kushtetutës dhe të këtij ligji. Kryetarët 

e bashkive zgjidhen sipas procedurave të përcaktuara në Kodin Zgjedhor. Ky ligj fut një parim të 

ri, atë të kufizimit të numrit të mandateve të kryetarit të bashkisë. Kufizimi në kohë i mandatit të 

kryetarëve të bashkive nënkupton që kryetarët e bashkive mund të zgjidhen deri në 3 mandate 

radhazi në mënyrë të njëpasnjëshme dhe nuk mund të kandidojnë për një mandat të katërt 

menjëherë pas mandatit të tretë. Ata kanë të drejtë të rikandidojnë sërish vetëm pasi të ketë 

kaluar periudha e pauzës (nënkupton mandatin e katërt në radhë). 

Ky ligj, në dallim nga ligji i mëparshëm, e le përcaktimin e numrit të zëvendëskryetarëve në 

diskrecionin e kryetarit të bashkisë. I vetmi kufizim është që nëse emërohen 2 zëvendëskryetarë, 

njëri prej tyre duhet të jetë femër në respekt të legjislacionit të barazisë gjinore.

Neni 60
Mandati i kryetarit të bashkisë

1. Mandati i kryetarit të bashkisë vërtetohet nga gjykata e rrethit gjyqësor, (dhoma civile) në juridiksionin 

e së cilës përfshihet bashkia përkatëse, brenda 20 ditëve nga data e shpalljes së rezultatit të zgjedhjes 

së tij.

2. deklarimi i pavlefshmërisë së mandatit të kryetarit bëhet kur vërehet se nuk plotësohen kushtet, sipas 

nenit 45 të Kushtetutës dhe dispozitave përkatëse të Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. 

3. Shpallja e vlefshmërisë së mandatit të kryetarit të bashkisë bëhet në mbledhjen më të parë të këshillit 

bashkiak përkatës, ku kryetari bën betimin, sipas formulës së përcaktuar në nenin 50, të këtij ligji, dhe e 

nënshkruan atë.

4. Ushtrimi i mandatit të kryetarit të bashkisë fillon në çastin kur bën betimin dhe përfundon kur bën 

betimin kryetari pasardhës.

5. Në rast se këshilli bashkiak nuk mblidhet brenda 30 ditëve nga data e shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve 

nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, prefekti organizon ceremoninë e betimit të kryetarit të bashkisë në 

mjedisin e bashkisë dhe në praninë e banorëve të njësisë përkatëse.
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Kryetari i bashkisë shpallet fitues me vendim të KQZ. Megjithatë është gjykata e rrethit gjyqësor 

e cila vërteton mandatin. Juridiksioni për të vërtetuar mandatin e kryetarit, është i dhomës civile, 

specifikim që ky ligj e ka bërë për shkak të paqartësive që ka pasur në momentin e krijimit të 

gjykatave administrative. Procedura pavarësisht se është formale, duhet zhvilluar e plotë dhe dilet 

me një vendim të gjykatës.

Vërtetimi i mandatit nga gjykata, pasohet me shpalljen e vlefshmërisë së mandatit përpara këshillit 

bashkiak. Ky moment nuk ka vetëm efekte ceremoniale, ku organi ekzekutiv merr mandatin nga 

organi vendimmarrës, por lidhet edhe me momentin procedural të “betimit” të kryetarit të 

bashkisë. Ligji (pika 4 e nenit 60) e lidh fillimin e ushtrimit të mandatit pikërisht me momentin 

e “betimit” të kryetarit të bashkisë sipas formulës së përcaktuar nga neni 50. Si rregull është 

sekretari i këshillit bashkiak që përgatit të gjithë ceremoninë dhe kujdeset që kryetari i bashkisë 

përveç “betimit” në formë verbale, të nënshkruajë edhe në dokumentin përkatës që përmban 

formulën e betimit dhe që më pas bëhet pjesë e dokumentacionit dhe arkivës së këshillit. Mund 

të ndodhë që këshilli bashkiak nuk konstituohet ligjërisht dhe/ose nuk mblidhet për arsye të 

ndryshme. Në këtë rast ligji ngarkon prefektin e qarkut përkatës ku bashkia bën pjesë, për të kryer 

ceremoninë e betimit të kryetarit të bashkisë dhe fillimit të ushtrimit të mandatit.

Neni 61
Përfundimi para kohe i mandatit të kryetarit të bashkisë

1. Mandati i kryetarit të bashkisë përfundon përpara afatit në rastet kur kryetari:

a) nuk pranon të bëjë betimin; 

b) jep dorëheqjen;

c) nuk është më banor i përhershëm i bashkisë ku është zgjedhur;

ç) shkarkohet, sipas nenit 62 të këtij ligji;

d) kandidon për deputet;

dh) humbet zotësinë juridike për të vepruar me vendim gjykate të formës së prerë;

e) vdes.

2. Kryetari i bashkisë në rastet e dorëheqjes e depoziton atë pranë këshillit bashkiak përkatës. Sekretari i 

këshillit, për ndjekjen e procedurave të nevojshme, njofton prefektin për dorëheqjen e kryetarit.

3. Për rastet e përfundimit të mandatit të kryetarit përpara afatit, këshilli bashkiak njofton Këshillin e 

Ministrave nëpërmjet prefektit.

4. Në rastet e përfundimit të parakohshëm të mandatit, organizohen zgjedhjet e pjesshme për kryetarin 

e bashkisë, në përputhje me dispozitat e Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë.

5. Me përfundimin para kohe të mandatit të kryetarit të bashkisë, sipas këtij neni, deri në zgjedhjen 

e kryetarit të ri, funksionet e tij i kryen zëvendëskryetari i bashkisë. Në rastet kur ka më shumë se një 

zëvendëskryetar bashkie, këshilli përkatës, me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve 

të tij, cakton një nga zëvendëskryetarët të kryejë funksionet e kryetarit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri.

6. Në rastin kur vendi i kryetarit të bashkisë mbetet vakant gjatë 6 muajve të fundit të mandatit të tij, 

këshilli përkatës zgjedh nga radhët e veta një kryetar të ri me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm 

të anëtarëve të tij, i cili ushtron funksionet deri në përfundim të mandatit.

Mandati i kryetarit të bashkisë mund të përfundojë përpara kohe për një sërë arsyesh që vijnë 

si për shkak të iniciativës së tij personale (dorëheqja, mos pranimi të bëjë betimin) apo dhe për 

shkaqe të jashtme që nuk varen prej tij (shkarkimi nga detyra apo vdekja). 

Në rastin e mospranimit të bërjes së betimit konsiderohet që kryetari nuk fillon ligjërisht ushtrimin 
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e mandatit. Prandaj është e rëndësishme që të dokumentohet ky moment (betimi i kryetarit) edhe 

nëpërmjet nënshkrimit të dokumentit që përmban formulën e betimit, duke anashkaluar çdo lloj 

keqkuptimi apo pikëpyetje nëse kryetari i bashkisë është betuar apo jo.

dorëheqja nga funksioni është një akt individual që iniciohet nga vetë kryetari. Megjithatë ligji 

kërkon ndjekjen e një procedure formale për të sjellë efektet dorëheqjes, përkatësisht dorëheqja 

e firmosur nga kryetari i bashkisë, i dërgohet këshillit në rrugë zyrtare (me nr. protokollit përkatës) 

dhe sekretari i këshillit administron aktin e dorëheqjes. Vetëm kjo është mënyra e duhur për të bërë 

efektive aktin e dorëheqjes. Ka pasur raste kur dorëheqja e kryetarëve të bashkive është përcjellë 

nëpërmjet deklaratave për shtyp në median e shkruar apo vizive, por në pikëpamjen e procedurës 

që kërkon ligji kjo nuk konsiderohet mënyra e duhur nëse nuk shoqërohet me plotësimin e aktit të 

dorëheqjes që depozitohet në këshill. është e rëndësishme të kuptohet ky moment procedural, i 

cili mund të sjell pasoja në respektimin e afateve për zgjedhjen e kryetarit të ri.

Rastet e parashikuara nga neni 61 shkronja c) d) dh) e), lidhen me situata faktike ekzistenca e 

të cilave duhet të vërtetohen me dokumente përkatës (psh. vërtetimi që tregon ndryshimin e 

vendbanimit të përhershëm).

Shkronja ç) e nenit 61, parashikon rastet e shkarkimit të kryetarit të bashkisë sipas nenit 62. 

Kushtetuta dhe ky ligj i njeh të drejtën Këshillit të Ministrave për të shkarkuar kryetarët e bashkive 

kur plotësohen disa kushte të specifikuara nga neni 62 i këtij ligji. 

Neni 62
Shkarkimi i kryetarit të bashkisë

Kryetari i bashkisë shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave në rastet kur:

a) kryen shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve; 

b) dënohet për kryerjen e një vepre penale, me vendim të formës së prerë, nga gjykata;

c) propozohet për shkarkim nga këshilli bashkiak përkatës për mosparaqitje në detyrë për një periudhë 

3-mujore të pandërprerë. 

Sipas shkronjës a) të nenit 62, kryetari i bashkisë shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave 

për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve. Ligji nuk e përcakton se cilat janë këto raste dhe 

cilat janë indiciet për nisjen e procedurës së shkarkimit. 

Rastet e shkeljes së rënda të Kushtetutës ose të ligjeve përcaktohen nga institucioni ose organi që 

kërkon shkarkimin e kryetarit, por në çdo rast Këshilli i Ministrave duhet të kryejë një procedurë 

formale të shqyrtimit të fakteve dhe dokumenteve që përbëjnë shkak ose jo për marrjen e vendimit 

për shkarkim. 

Në disa vendime të Gjykatës Kushtetuese në të cilat janë shqyrtuar shkarkimet e kryetarëve të 

bashkive dhe komunave, është kërkuar procedura formale e ndjekur për shqyrtimin e fakteve 

apo provave që kanë çuar në marrjen e vendimit për shkarkimin. Në rast të mungesës së kësaj 

procedure, Gjykata Kushtetuese ka kthyer kryetarët në detyrë. Argumentimi i shkeljes së rëndë 

të kushtetutës dhe ligjeve duhet të jetë mjaftueshmërisht i bazuar në fakte dhe prova për arsye 

se shkarkimi i kryetarëve të bashkive nga Këshilli i Ministrave konsiderohet si akt ekstrem për një 

organ të zgjedhur dhe që mund të cënojë autonominë vendore dhe demokracinë lokale.
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Gjithashtu kryetarët e bashkive mund të shkarkohen kur ka një vendim të formës së prerë për 

kryerjen e një vepre penale. Zakonisht ka shumë kryetarë që hetohen për kryerjen e një vepre 

penale apo kanë një masë arresti në fuqi gjatë kohës së hetimit/gjykimit, por kjo nuk mjafton 

si shkak për nisjen e procedurës së shkarkimit. duhet një vendim i formës së prerë që dënon 

kryetarin e bashkisë që të përbëjë shkak për shkarkim me Vendim te Këshillit të Ministrave.

Ndërkohë po kështu në rast të mosparaqitjes në detyrë për një periudhë të pandërprerë prej 

3 muajsh, këshilli i bashkisë mund ti propozojë Këshillit të Ministrave shkarkimin. Edhe në këtë 

rast propozimi duhet të jetë i shoqëruar me dokumente provuese të mungesës në detyrë për një 

periudhë tremujore.

Neni 63
Simboli i kryetarit të bashkisë

1. Simboli dallues i kryetarit të bashkisë është një shirit me ngjyrat e flamurit kombëtar, me gjerësi 111 

mm, i ndarë në tre sektorë me gjerësi të njëjtë, i kuq - i zi- i kuq.

2. Simboli dallues vendoset krahaqafë, nga supi i djathtë në ijen e majtë.

3. Kryetari e mban detyrimisht këtë shirit në mbledhjet solemne, pritjet zyrtare, ceremonitë publike dhe 

në ceremonitë e lidhjes së martesave.

Shiriti është shenjë dalluese e simbolit të kryetarit të bashkisë. Ky nen përcakton rastet e 

detyrueshme kur kryetari mban këtë simbol, megjithatë është detyrë edhe e zyrës që merret me 

protokollin zyrtar në bashki për të specifikuar cilat mbledhje mund të konsiderohen si mbledhje 

solemne, apo rastet e pritjeve zyrtare dhe ceremonitë publike. Në rregulloren e brendshme të 

bashkisë mund dhe duhet të përcaktohen rregulla më të detajuara për këtë çështje.

Neni 64
Kompetencat dhe detyrat e kryetarit të bashkisë

Kryetari i bashkisë ka këto kompetenca dhe detyra: 

a) ushtron të gjitha kompetencat në kryerjen e funksioneve të bashkisë, me përjashtim të atyre që janë 

kompetencë vetëm e këshillit përkatës;

b) zbaton aktet e këshillit;

c) merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për këshillin bashkiak, në përputhje me rendin 

e ditës së përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme që kërkon ai vetë;

ç)raporton në këshill për gjendjen ekonomiko-financiare të bashkisë dhe njësive administrative përbërëse 

të paktën çdo 6 muaj ose sa herë kërkohet nga këshilli;

d) raporton para këshillit sa herë kërkohet prej tij për probleme të tjera që kanë të bëjnë me funksionet 

e bashkisë;

dh) është anëtar i këshillit të qarkut;

e)emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, zëvendëskryetarin/ zëvendëskryetarët e bashkisë 

dhe i shkarkon ata;

ë)emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, administratorët e njësive administrative/lagjeve 

dhe i shkarkon ata;

f) vendos për emërimin ose shkarkimin e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërive tregtare në pronësi 

të bashkisë, si dhe drejtuesit e ndërmarrjeve e të institucioneve në varësi; 
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g)emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë të strukturave dhe njësive në varësi të bashkisë, përveç kur 

parashikohet ndryshe në ligjin për nëpunësin civil;

gj)ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar bashkisë si person 

juridik dhe është përfaqësuesi i saj në marrëdhëniet me të tretët;

h)merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve arsimore, 

sociale, kulturore e sportive;

i) kthen për rishqyrtim jo më shumë se një herë në këshill vendime, kur vëren se ato cenojnë interesa të 

bashkësisë. Në rastin e kthimit të vendimit të këshillit nga kryetari i bashkisë, këshilli mund të miratojë 

të njëjtin vendim vetëm me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve;

j) miraton strukturën, organikën e kategoritë/klasat e pagave për çdo pozicion të shërbimit civil dhe 

rregulloret bazë të administratës së bashkisë dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të 

bashkisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi;

k) emëron dhe shkarkon nëpunësit vendorë për barazinë gjinore;

l) kujdeset për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore, të ndara sipas gjinisë, dhe siguron 

publikimin e tyre.

Kryetari i bashkisë, si organ ekzekutiv i bashkisë, ka kompetencat e veta për të bërë të mundur 

veprimtarinë e tij ekzekutive. Veprimtaria e tij ekzekutive duhet të shihet  në raport në radhë të 

parë me këshillin dhe së dyti me kompetencat që atij ja njeh direkt ligji apo aktet nënligjore. 

Ligji ka përdorur një instrument juridik për të rregulluar raportet në zbatimin e kompetencave të 

caktuara midis kryetarit dhe këshillit. Shkronja a) e nenit 64 i njeh një juridiksion të përgjithshëm 

kryetarit të bashkisë në ushtrimin e kompetencave në raport me kompetencat e këshillit. 

Kompetencat e këshillit janë përmendur në mënyrë enumerative si një listë e mbyllur në nenin 54 

të ligjit, ndërsa për kryetarin e bashkisë ligjvënësi ka lënë një formulim më të përgjithshëm për 

ushtrimin e kompetencave, duke përmendur se kryetari i bashkisë “ushtron të gjitha kompetencat 

në kryerjen e funksioneve të bashkisë, me përjashtim të atyre që janë kompetencë vetëm e 

këshillit përkatës”. Pra në rast se një kompetencë e caktuar nuk është e përmendur në listën e 

kompetencave të këshillit të përshkruara në nenin 54, atëherë ajo si rregull i takon kryetarit të 

bashkisë. 

Në shumë raste legjislacioni nuk e parashikon organin përkatës që i duhet të ushtrojë kompetencën 

por shprehet vetëm se “ bashkia vendos për....”. Në këto raste na vjen në ndihmë interpretimi që 

vetë ligjvënësi ka bërë në  shkronjën a) të nenit 64, ku specifikon se është kryetari i bashkisë që 

ushtron kompetencat përveç atyre që specifikisht i atribuohen këshillit.

Në raport me këshillin bashkiak, kryetari i bashkisë ka detyrimin të zbatojë të gjitha aktet e 

miratuara prej këshillit. Në raste të caktuara kur kryetari i bashkisë vëren që ato cënojnë interesa 

të bashkësisë, pra komunitetit ai mund ta rikthejë për rishqyrtim aktin. Në këtë rast, këshilli është 

i detyruar ose të ndryshojë aktin ose ta miratojë atë sërish me shumicën e votave, në prani të më 

shumë se gjysmës së anëtarëve të këshillit.

Si organ ekzekutiv, kryetari përgatit pjesën më të madhe të akteve që shqyrtohen në këshill dhe 

garanton mbarëvajtjen e mbledhjeve të këshillit bashkiak. Kjo kompetencë është e gërshetuar 

edhe me bashkërendimin e veprimtarisë me kryetarin dhe sekretarin e këshillit bashkiak.

Kryetari i bashkisë ka detyrimin të raportojë në këshill çdo 6 muaj mbi gjendjen ekonomiko 

financiare të bashkisë. Në raportin e përgatitur duhet të raportojë më vehte edhe për njësitë 
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administrative. është e rëndësishme që kryetarët e bashkive të japin statistika të detajuara dhe 

më vehte për njësitë administrative (zonën rurale). Ligjvënësi ka dashur që të ketë një vëmendje 

të veçantë të kryetarëve në raport me njësitë administrative (ish-komunat) të cilat pas reformës 

territoriale u bashkuan me bashkitë.

Ky ligj forcon rolin e kryetarit të bashkisë si organ ekzekutiv duke i dhënë kompetenca të qarta 

në drejtim të administrimit dhe organizimit të strukturave të bashkisë, të njësive administrative 

dhe ndërmarrjeve në varësi, por gjithashtu edhe në drejtim të përfaqësimit juridik në raport me 

të tretë, veçanërisht në raport me shoqëritë tregtare me kapital të bashkisë, çështje që ka qenë 

problematike në vitet e kaluara. 

Kryetari i bashkisë ka të drejtën e përfaqësimit të bashkisë si person juridik në marrëdhënie me 

të tretët. Kompetenca e përfaqësimit në marrëdhënie me të tretët përfshin të drejtën për të 

firmosur marrëveshje apo kontrata në emër të bashkisë, apo të përfaqësojë bashkinë në bordet 

e ndërmarrjeve apo shoqërive ku bashkia është aksionere apo është pronare e shoqërive. Një 

nga çështjet më të debatuara ka qenë se kush e përfaqëson bashkinë në asamblenë e pronarëve 

të ndërmarrjeve të ujësjellës-kanalizimeve. Nën këndvështrimin e shkronjës gj) të nenit 64, është 

pikërisht kryetari i bashkisë që përfaqëson bashkinë si person juridik (pronare e aksioneve të 

ndërmarrjes së ujësjellës-kanalizimeve) në asamblenë e pronarëve. Gjithashtu ky ligj në mënyrë 

specifike ja njeh kryetarit të bashkisë, kompetencën e emërimit të anëtarëve të organeve 

drejtuese (administratorit dhe anëtarët e këshillave të administrimit) të shoqërive ku bashkia 

zotëron shumicën e kapitalit.

Përveç kësaj kryetari i bashkisë vepron edhe si titullar i aparatit të bashkisë. Kryetari ka kompetencën 

të emërojë zëvendëskryetarët. Në raport me njësitë administrative, kryetari emëron dhe shkarkon 

administratorët e njësive si kompetencë ekskluzive e tij.

Një kompetencë e re i është shtuar kryetarëve të bashkive për miratimin e strukturës organizative 

të bashkisë dhe organikës, kompetencë që ligji i vjetër 8652/2000 ja caktonte këshillit bashkiak. 

Por këshilli bashkiak ruan kompetencën për të përcaktuar numrin e përgjithshëm të punonjësve të 

bashkisë. Pra sesa  persona do të punojnë gjithsej në bashki vendoset nga këshilli, ndërsa kryetari 

vendos se ku në cilat departamente apo drejtori do të punojnë punonjësit (struktura organizative 

e bashkisë).

Kryetarët janë të detyruar sipas ligjit të mbledhin dhe publikojnë statistika dhe të dhëna vendore 

të ndara sipas gjinisë. Po kështu nga radhët e punonjësve të bashkisë, kryetarët kanë detyrim të 

emërojnë punonjësit që do mbulojnë çështjet e barazisë gjinore. 
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KREU XI

DREJTIMI DHE FUNKSIONIMI I STRUKTURAVE 
ADMINISTRATIVE TË BASHKISË

Neni 65
Administrata e njësisë administrative 

1. Në njësitë administrative funksionon administrata që drejtohet nga administratori.

2. Administratori emërohet dhe shkarkohet nga kryetari i bashkisë dhe është përgjegjës para tij për 

funksionimin dhe veprimtarinë e administratës. Administratori duhet të ketë vendbanimin në njësinë 

administrative përkatëse.

3. Struktura dhe organika e administratës së njësive administrative janë pjesë të strukturës dhe organikës 

së administratës së bashkisë.

Ndarja e bashkive të reja në disa njësi administrative përbërëse (ish-komuna), respekton lidhjet tradicionale, 

historike, ekonomike dhe sociale të zonës. Të gjitha njësitë administrative në territorin e një bashkie, nën-

ndarjet e tyre, shtrirja në territor, qytetet dhe fshatrat që e përbëjnë, janë përcaktuar  në ligjin nr. 115/2014 

“Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. 

Ligji parashikon që pranë njësive administrative funksionon edhe një aparat i vogël administrativ. Ligji 

përcakton që për një periudhë dy vjeçare pas zgjedhjeve vendore të vitit 2015, aparati administrativ të 

funksionojë detyrimisht në çdo njësi administrative (ish-komunë). Punonjësit e administatës së njësisë 

administrative janë pjesë përbërëse e administratës së bashkisë. Numri i punonjësve për çdo njësi 

përcaktohet me vendim të kryetarit të bashkisë.

Neni 66
Detyrat e administratës së njësisë administrative

Administrata e njësisë administrative kryen këto detyra:

a)është zyrë e shërbimit për të gjitha procedurat administrative në kompetencën e bashkisë;

b) mbikëqyr territorin për zbatimin e ligjit në të gjitha fushat në kompetencën e bashkisë dhe njofton 

strukturat kompetente të bashkisë në rast të konstatimit të veprimeve në kundërshtim me ligjin;

c) mbështet punën e strukturave kompetente të bashkisë; 

ç) bazuar në vendimmarrjen e kryetarit të bashkisë, mund të administrojë parqet, lulishtet dhe zonat e gjelbëruara; 

d) bazuar në vendimmarrjen e kryetarit të bashkisë, mund të administrojë tregjet publike;

dh) bazuar në vendimmarrjen e kryetarit të bashkisë, mund të administrojë këndet e lojërave, terrenet 

sportive, bibliotekat, shtëpitë dhe klubet e rinisë; 

e) përgatit dhe i propozon kryetarit të bashkisë planin për investimet nën juridiksionin e saj territorial, si 

dhe mbikëqyr, pas miratimit, zbatimin e tyre, sipas ligjit; 

ë) propozon, sipas ligjit, emërtimin e rrugëve, shesheve, institucioneve dhe objekteve që janë nën 

juridiksionin e saj territorial;

f)mbështet, koordinon dhe mbikëqyr veprimtarinë e kryetarëve e të kryesive të fshatrave;

g) i propozon kryetarit të bashkisë dhënien e titujve të nderit dhe stimujve për personat nën juridiksionin 

e saj territorial;

gj)propozon marrjen e nismave në dobi të komunitetit me mundësi të barabarta dhe përfitime nga të 

gjithë brenda juridiksionit të saj territorial;

h) kryen çdo funksion tjetër të deleguar nga kryetari i bashkisë.
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Njësia administrative ka 3 funksione kryesore sipas ligjit. Në radhë të parë njësia administrative 

shërben si zyrë shërbimi për të gjitha procedurat administrative. Kjo nënkupton se të gjitha 

kërkesat për leje, licenca, vërtetime apo kërkesa për marrje shërbimesh në kompetencë të 

bashkisë aplikohen pranë njësive administrative. Në bazë të ligjit qytetari shërbehet pranë njësisë 

administrative që është banor dhe nuk duhet të ndodhë që punonjësit e njësisë administrative 

mos ti pranojnë kërkesat qytetarëve dhe ti drejtojnë për tek zyrat qendrore të bashkisë, kjo është 

e paligjshme si praktikë nën këndvështrimin e nenit 65. 

Për njësinë administrative ligji parashikon një listë me detyra përkatëse që do kryhen brenda 

juridiksionit të tyre territorial si nën ndarje e bashkisë, si psh., funksionimi si pikë e shërbimit me 

një ndalesë për procedurat administrative, mbikëqyrja e territorit të njësisë administrative për 

zbatimin e ligjit brenda fushës së kompetencave të bashkive, mbështetja e strukturave të tjera të 

bashkisë kur ato operojnë në territorin e njësisë administrative. 

Së treti, bazuar në vendimin e kryetarit të  bashkisë njësia administative kryen detyra të tjera si 

administrimi i parqeve dhe lulishteve apo tregjeve, propozimi i nismave në dobi të komunitetit etj. 

Kjo listë detyrash mund të shtohet edhe më tej me detyra që mund ti delegohen administratës po 

me vendim të kryetarit të bashkisë.

Ndërkohë kompetencë e njësisë administrative është përgatitja e propozimit për investime që i 

drejtohet kryetarit të bashkisë. Plani i investimeve në bashki nuk mund të përgatitet pa iniciativën 

me propozimet përkatëse nga secila njësi administrative.

delegimi i kompetencave nga kryetari i bashkisë tek njësia administative mund të bëhet në 

mënyrë asimetrike, pra jo të njëllojtë për të gjitha njësitë. delegimi mund të bëhet i kufizuar në 

kohë. Kryetarët e bashkive bazuar në efiçencën administrative dhe përmirësimin e shërbimeve, 

riorganizojnë sistemin e delegimit të kompetencave dhe shërbimeve midis njësia administative të 

ndryshme. Kjo është kompetencë diskrecionale e kryetarit të bashkisë. 

Neni 67
Administrimi i lagjes

1. Në rastin e krijimit të lagjeve, sipas pikës 3, të nenit 6, të këtij ligji, në secilën lagje krijohet dhe 

funksionon administrata e lagjes, që drejtohet nga administratori i lagjes. Administratori i lagjes emërohet 

dhe shkarkohet nga kryetari i bashkisë dhe është përgjegjës para tij. 

2. Administrata e lagjes kryen të gjitha detyrat administrative, të ngarkuara nga kryetari i bashkisë, si 

dhe kujdeset për zhvillimin ekonomik vendor, për përdorimin e burimeve të përbashkëta dhe sigurimin 

e harmonisë sociale në lagjen përkatëse. detyrat më të hollësishme përcaktohen në aktet e nxjerra nga 

kryetari i bashkisë.

Brenda qyteteve mund të krijohen lagje dhe në rast të krijimit të tyre ato pajisen me administratën 

përkatëse e cila drejtohet nga administratori i lagjes. Lagjja ka funksione më të reduktuara në 

krahasim me njësitë administrative për shkak se ato operojnë në zonën tradicionale urbane që 

mbulohet me shërbime nga zyrat qendrore të bashkisë. Kryetari i bashkisë mund të delegojë 

detyra dhe kompetenca specifike për secilën nga lagjet.
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KREU XII
FUNKSIONIMI I STRUKTURAVE KOMUNITARE NË BASHKI

Neni 68
Struktura komunitare në qytet

1. Në qytete, në bazë të iniciativës qytetare, ngrihen dhe funksionojnë këshillat komunitarë të lagjeve. 

Këshillat përbëhen nga banorë të lagjes dhe organizohen mbi baza vullnetare.

2. Këshillat bashkiakë përcaktojnë rregullat e përgjithshme të organizimit e të funksionimit të këshillave 

komunitarë të lagjeve dhe marrëdhëniet që ato kanë me bashkinë dhe strukturat e saj.  

3. Nga radhët e anëtarëve të këshillave komunitarë zgjidhen ndërlidhësit komunitarë që drejtojnë dhe 

organizojnë punën e këshillave.

4. Si rregull, në çdo lagje krijohet një këshill komunitar. Këshilli bashkiak mund të vendosë që në një lagje 

të krijohen më shumë se dy këshilla komunitarë ose bashkimin e këshillave të dy apo më shumë lagjeve.

Ligji vendos bazat juridike për një kapërcim cilësor dhe të qenësishëm në qeverisjen me 

pjesëmarrjen e komunitetit. Ky ligj krijon për herë të parë strukturat komunitare në qytete, në 

formën e këshillave komunitarë të lagjeve dhe mekanizmin e ndërlidhësit komunitarë, duke 

plotësuar kështu një vakuum që kishte në hapësirën urbane në raport me fshatin, ku ligji në fuqi 

e parashikonte strukturën e kryetarit të fshatit dhe kryesisë. Qeverisja komunitare është një qasje 

e re në politikat lokale në Shqipëri sidomos në pjesët urbane dhe sanksionimi me ligj i kësaj 

strukture do t’i japë hov nismave qytetare për gjallërimin e jetës në komunitet dhe pjesëmarrjen e 

qytetarëve në punët e bashkisë.

Janë disa tipare kryesore të kësaj strukture që e bëjnë atë të dallueshme dhe i japin një veçori në 

raport me struktura apo organizime të ngjashme: 

Së pari, kjo është një strukturë vullnetare, që do të thotë se iniciativa për krijimin e saj duhet të 

vijë nga vetë qytetarët. Bashkitë kanë rol të nxisin krijimin dhe të ndihmojnë funksionimin e tyre 

nëpërmjet përcaktimit të rregulloreve përkatëse, por nuk mund të marrin ato iniciativën e krijimit.

Këshillat komunitarë të lagjeve, janë organizata me bazë territoriale, pra duhet të kenë një shtrirje 

gjeografike të përcaktuar. Këshillat bashkiak përcaktojnë territoret përkatëse, ku si rregull çdo lagje 

duhet të ketë një këshill por në rastet e lagjeve të mëdha ato mund të ndahen edhe në territore më të 

vogla. Ky tipar i dallon këshillat komunitarë nga organizma të tjerë komunitarë apo qytetarë me 

bazë tematike, psh. komiteti qytetar për zhvillimin ekonomik, apo komisioni qytetar për buxhetin, 

etj. Pjesamrrja në to bëhet sipas tematikave të veçanta. Ndërsa këshilli komunitar i lagjes lidhet 

ngushtësisht me territorin dhe çështjet/problematikat e ndryshme që i përkasin atij territori.

Këshillat komunitarë, krijohen në bazë të këtij ligji si struktura vullnetare, për të bashkëverpuar me 

bashkinë. Si rregull ato nuk janë persona juridikë dhe nuk kanë një status juridik të paracaktuar. 

Për krijmin dhe funksionimin e tyre mund të mjaftojë plotësimi i dokumentacionit procedural të 

përcaktuar nga këshilli bashkiak (me një rregullore të posaçme për organizimin dhe funksionimin). 

Psh. këshilli bashkiak mund të kërkojë që çdo këshill duhet të regjistrohet në një regjistër të 

vecantë në bashki pasi të plotësohen formularë që përcaktojnë grupin nismëtar, anëtarët e 

këshillit, të dhënat për territorin ku funksionion këshilli, emrin e ndërlidhësit etj. Këshilli i bashkisë 

mund të kërkojë plotësimin e këtyre detyrimeve para se të vendosë njohjen formale të krijimit të 

këshillit komunitar apo të vendosë rregulla të tjera shtesë.  
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Këshilli komunitar zgjedh nga radhët e tij ndërlidhësin komunitar si person që luan një rol më aktiv 

në veprimtarinë e këshillit komunitar dhe bashkëveprimin me strukturat e bashkive.

Neni 69
Detyrat dhe të drejtat e këshillit dhe ndërlidhësit komunitar

1. Ndërlidhësi dhe këshilli komunitar mund të mbështesin funksionet qeverisëse të bashkisë në lagjen e 

tyre dhe mund të zbatojnë projekte në dobi dhe përfitim të komunitetit.

2. Këshillat komunitarë, në bazë të vendimeve të këshillave bashkiakë, kanë të drejtë të kryejnë funksione 

dhe kompetenca të caktuara që mund t’u delegohen nga këshilli. Në këtë rast, këshilli bashkiak vendos 

edhe për masën e financimit apo bashkëfinancimit për kryerjen e funksionit apo kompetencës së deleguar, 

të cilat nuk mund të përdoren në asnjë rast për shpërblime apo pagesa për anëtarët e këshillit komunitar.

3. Ndërlidhësi komunitar mund të shpërblehet për punën që kryen, sipas kritereve të përcaktuara nga 

këshilli bashkiak, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. detyrat më të hollësishme të tyre përcaktohen në rregulloret dhe urdhëresat e këshillit bashkiak.

Këshilli bashkiak vendos rregullat dhe parashikon objektin për të cilin këshillat komunitar mund 

të mbështesin bashkinë në funksionet e saj. Psh. këshillat komunitarë mund të marrin nisma në 

bashkëpunim me bashkinë për mbjelljen e pemëve në lagjen e tyre apo lyerjen e stolave në park, 

pastrimin e lagjes në ditë të caktuara etj. Këto projekte përveç rritjes së kohezionit social në 

komunitet mund të jetë vlerë e shtuar edhe për bashkinë, përfshirë edhe lehtësimin e kostove 

financiare për zbatimin e projekteve. Psh. bashkia mund të financojë blerjen e pemëve, ndërsa 

anëtarët e këshillit komunitar mund të ofrojnë forcën punëtore për mbjelljen e pemëve. Mundësitë 

për bashkëveprimin midis bashkisë dhe këshillave komunitare në realizimin e projekteve të 

përbashkëta janë të pafundme.

Këshilli mund ti delegojë edhe kompetenca të caktuara këshillave komunitare të lagjeve, me 

vendime te posaçme. Psh. administrimi i këndeve sportive në lagje mund ti delegohet si kompetencë 

këshillit komunitar i cili cakton anëtarë të tij që kujdesen për mirëmbajtjen e zakonshme dhe për 

ruajtjen apo caktimin e orareve të shfrytëzimit të këtyre këndeve nga banorët e lagjes. Në këto raste 

këshilli bashkiak mund të vendosë edhe për financim të pjesshëm apo të plotë për ushtrimin e këtij 

funksioni që mund të jetë psh. një fond të vogël për mirëmbajtjen duke përfshirë blerjen e kutive të 

bojës për lyerjen e rrethimit apo stolave që gjenden në këndin sportiv, etj. Ligji nuk e lejon që 

bashkia të financojë paga apo shpërblime për anëtarët e këshillit për kryerjen e këtyre funksioneve.

Nga ana tjetër, ligji ja lejon këshillit bashkiak që, nëse e gjykon të arsyeshme, të vendosë shpërblime 

për ndërlidhësat komunitarë për punën që ata kryejnë. Niveli i pagesës përcaktohet me vendim 

të këshillit bashkiak.

Neni 70
Struktura komunitare në fshat

1. Fshati drejtohet nga kryetari dhe kryesia e fshatit. Kryesia është organ këshillimor i kryetarit. Anëtarët 

e kryesisë së fshatit zgjidhen në mbledhje të fshatit, ku marrin pjesë jo më pak se gjysma e banorëve me 

të drejtë vote. Përbërja e kryesisë së fshatit duhet të respektojë ligjin për barazinë gjinore. Mënyrat dhe 

rregullat e votimit përcaktohen nga këshilli bashkiak përkatës.
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2. Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit përcaktohet nga këshilli bashkiak në bazë të numrit të banorëve 

të fshatit dhe lagjeve përbërëse të tij.

3. Kryetari i fshatit zgjidhet nga kryesia e fshatit nga radhët e anëtarëve të kryesisë së fshatit. 

4. Zgjedhjet e kryesisë së fshatit bëhen një herë në katër vjet, pas zgjedhjeve për këshillin bashkiak dhe 

jo më vonë se tre muaj pas këtyre zgjedhjeve. Në rast mosrespektimi të këtij afati, deri në zgjedhjen e 

kryesisë së fshatit, kryetari i bashkisë emëron përkohësisht kryetarin e fshatit. Në rastet e krijimit të vendit 

vakant për anëtar të kryesisë zhvillohen procedurat e sipërpërmendura të zgjedhjes për vendin vakant. 

Mandati i të zgjedhurit të ri vazhdon deri në përfundim të periudhës së mbetur të afatit katërvjeçar.

5. Procesi i zgjedhjes dhe veprimtaria e kryesisë së fshatit mbikëqyren nga këshilli bashkiak përkatës.

Neni 71
Detyrat dhe të drejtat e kryetarit dhe të kryesisë së fshatit

1. Kryetari dhe kryesia e fshatit kryejnë dhe mbështesin funksionet vetëqeverisëse të bashkisë në fshatin 

e tyre, si dhe kujdesen për zhvillimin ekonomik vendor, përdorimin e burimeve të përbashkëta dhe 

sigurimin e harmonisë sociale.

2. Bazuar në vendimin e kryetarit të bashkisë, kryetari ose kryesia e fshatit mund të kryejë edhe detyrat 

si më poshtë:

a) kujdesjen për parandalimin e ndërhyrjeve të paligjshme në rrjetin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe 

kanalizimeve të ujërave të bardha dhe ujërave të ndotura, të kanaleve mbrojtëse të zonave të banuara, si 

dhe rrjetit të kanaleve tretësore të ujitjes dhe kullimit;

b) kujdesjen për parandalimin e ndërhyrjeve të paligjshme dhe të çdolloj dëmtimi të rrugëve, trotuareve 

dhe shesheve publike në fshat;

c) administrimin e varrezave të fshatit;

ç) kujdesjen për ruajtjen e pyjeve dhe kullotave, si dhe të burimeve natyrore.

3. detyrat më të hollësishme të tyre përcaktohen në rregulloret dhe urdhëresat e këshillit bashkiak.

4. Kryetari pajiset me vulë dhe ka autoritetin të lëshojë vërtetime për fakte e të dhëna për banorët ose 

territorin e fshatit të tij, për të cilat ai është në dijeni, sa herë që kjo kërkohet nga bashkia, nga vetë 

banorët ose nga çdo institucion tjetër, në përputhje me ligjin.

5. Urdhëresat, vendimet dhe urdhrat e organeve të zgjedhura të bashkisë përkatëse janë të detyrueshme 

për zbatim nga kryetari dhe kryesia e fshatit. 

6. Kryetari i fshatit shpërblehet për punën që kryen, sipas kritereve të përcaktuara nga këshilli bashkiak, 

në përputhje me legjislacionin në fuqi.

7. Kryetari i fshatit mund të thirret në mbledhjet e këshillit bashkiak ose merr pjesë në to me nismën e tij 

pa të drejtë vote. Ai ka të drejtë të shprehë mendimin e tij në mbledhje për çështje që janë të lidhura me 

fshatin përkatës.

Struktura komunitare në fshat është strukturë e trashëguar dhe tradicionale në organizmin 

administrativ në Shqipëri. Edhe ky ligj e ruan këtë traditë dhe vazhdimësinë e kësaj strukture. 

Këshillat bashkiak duhet të përcaktojnë rregulla të posaçme që lidhen me zgjedhjen e anëtarëve 

të kryesisë dhe kryetarit të fshatit. duhet të kemi parasysh që rregullat specifike për zgjedhjet e 

kryesisë dhe kryetarit vendosen nga ana e këshillit bashkiak, dhe mund të jenë të formalizuara 

por gjithmonë duke ruajtur sensin e prakticitetit dhe efektivitetit të procesit të zgjedhjes. duhet 

patur parasysh që zgjedhjet e kryesisë dhe kryetarit të fshatit nuk janë zgjedhje për strukturat 

qeverisëse (kryetari i bashkisë apo këshilli bashkiak) që do të thotë se procesi duhet ë jetë sa më 

i thjeshtë dhe jo i komplikuar, pra nuk mund të ketë analogji me zgjedhjet që përcaktohen sipas 

dispozitave të kodit zgjedhor.
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detyrat dhe kompetencat konkrete të kryesisë dhe kryetarit të fshatit përcaktohen nga kryetari 

i bashkisë apo nga urdhëresat e këshillit bashkiak. duke qenë një strukturë më e konsoliduar, 

kryetari i fshatit gëzon të drejtën për pasjen e një vule të posaçme që përdoret në raste të caktuara 

për vërtetime të fakteve që atij i janë të njohura dhe që lidhen me banorët e fshatit. Kryetrari i 

fshatit gëzon të drejtën e një shpërblimi për punën që ai kryen dhe niveli i saj përcaktohet me 

vendim të këshillit bashkiak.  
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KAPITULLI IX: KËSHILLI I QARKUT

KREU XIII

PËRBËRJA, KRIJIMI, MËNYRA E ORGANIZIMIT 
DHE KOMPETENCAT E KËSHILLIT TË QARKUT

Neni 72
Përbërja e këshillit të qarkut

1. Këshilli i qarkut përbëhet nga përfaqësues të bashkive që bëjnë pjesë në qark.

2. Kryetarët e bashkive që bëjnë pjesë në qark janë kurdoherë anëtarë të këshillit të qarkut.

3. Numri i anëtarëve të këshillit të qarkut përcaktohet sipas nenit 73 të këtij ligji.

4. Funksioni i anëtarit të këshillit të qarkut është i papajtueshëm me çdo funksion në administratën e 

qarkut.

5. Anëtarët e këshillit të qarkut e kryejnë funksionin pa shpërblim, me përjashtim të anëtarëve që janë 

zgjedhur anëtarë të kryesisë së këshillit të qarkut.

Në përbërjen e këshillit të qarkut, janë anëtarë ex-officio kryetarët e bashkive, si dhe anëtarët e 

këshillave bashkiak të zgjedhur nga vetë këshillat bashkiakë. Numri i anëtarëve të këshillave të 

qarkut përcaktohet sipas formulës së përfaqësimit në nenin 73. Në dallim me ligjin e vjetër, ky 

ligj e ka hequr shpërblimin e anëtarëve të këshillave të qarkut duke lejuar që vetëm ata anëtarë 

të këshillit të qarkut që zgjidhen në kryesinë e qarkut, të kenë të drejtë të marrin shpërblim nga 

fondet e buxhetit të qarkut. 

Neni 73
Përcaktimi i numrit të anëtarëve të këshillit të qarkut

1. Numri i përfaqësuesve të bashkive në këshillin e qarkut caktohet në përpjesëtim me numrin e popullsisë, 

si më poshtë:

- Bashkitë me popullsi deri në 20 000 banorë, 2 përfaqësues.

- Bashkitë me popullsi  20 001 deri në 50 000 banorë, 4 përfaqësues.

- Bashkitë me popullsi  50 001 deri në 100 000 banorë, 5 përfaqësues.

- Bashkitë me popullsi  mbi 100 000 banorë, 5 + nga një përfaqësues shtesë për çdo 1 deri në 50 000 

banorë mbi 100 000 banorë.

2. Brenda numrit të përfaqësuesve për çdo bashki, sipas pikës 1, të këtij neni, përfshihet kryetari i bashkisë, 

si dhe përfaqësuesit e tjerë që zgjidhen nga këshilli i bashkisë.

3. Prefekti përcakton numrin e përfaqësuesve të çdo bashkie, që përfshihen në territorin e qarkut, duke u 

bazuar në të dhënat e numrit të popullsisë, sipas evidencave të zyrave të gjendjes civile të datës 1 janar 

të vitit të zgjedhjeve vendore. 

4. Vendimet e këshillave bashkiakë për përfaqësuesit e tyre në këshillin e qarkut i dërgohen prefektit 

brenda 10 ditëve nga data e marrjes së tyre.
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Neni 74
Mbledhja e parë e këshillit të qarkut

1. Këshilli i qarkut zhvillon mbledhjen  e tij të parë jo më vonë se 50 ditë nga data e shpalljes së rezultatit 

të zgjedhjeve vendore. 

2. Mbledhja  e parë thirret nga kryetari i bashkisë, qendër e qarkut, ose nga një e treta e anëtarëve të 

këshillit të qarkut. Njoftimi për mbledhjen e këshillit të qarkut i dërgohet me shkrim të gjithë anëtarëve të 

këshillit të qarkut jo më vonë se 10 ditë para datës së mbledhjes.

3. Mbledhja e parë e këshillit është e vlefshme kur në të marrin pjesë jo më pak se gjysma e të gjithë 

anëtarëve të tij. 

4. Mbledhja e parë e këshillit, deri në zgjedhjen e kryetarit të këshillit të qarkut, drejtohet nga anëtari më 

i vjetër në moshë.

5. Në mbledhjen e tij të parë këshilli i qarkut:

a) zgjedh komisionin e mandateve, i cili verifikon mandatet e anëtarëve të këshillit;

b) vërteton mandatet e anëtarëve të këshillit;

c)zgjedh kryetarin, zëvendëskryetarin dhe kryesinë e këshillit të qarkut, duke respektuar ligjin për barazinë 

gjinore.

6. Këshilli i qarkut konstituohet pas vërtetimit të mandateve të jo më pak se gjysmës së të gjithë anëtarëve 

të tij. 

7. Nëse nuk sigurohet pjesëmarrja e gjysmës së të gjithë anëtarëve të këshillit të qarkut, mbledhja 

anulohet dhe thirret çdo dhjetë ditë, derisa të sigurohet shumica e nevojshme.

8. Në rast se këshilli i qarkut nuk konstituohet deri në 90 ditë pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve 

vendore, prefekti ushtron të gjitha funksionet dhe kompetencat e këtij këshilli deri në çastin e konstituimit. 

Konstituimi i këshillit të qarkut është moment i rëndësishëm procedural. Zakonisht afati prej 50 

ditësh, brenda të cilit duhet të thirret mbledhja, kryhet nga kryetari i bashkisë që është edhe 

qendra e qarkut. Nëse kryetari i bashkisë, për arsye të ndryshme nuk e thërret mbledhjen, kjo 

mund të thërritet nga 1/3 e anëtarëve të këshillit të qarkut që mund të jenë kryetarët e bashkive 

të tjera dhe këshilltarë të bashkive. 

Në çdo rast, nëse brenda 90 ditësh nga data e shpalljes së rezultatit, këshilli i qarkut  nuk është 

konstituuar atëherë është Prefekti që ka detyrimin ligjor për ushtrimin e kompetencave të këshillit 

të qarkut. Kjo dispozitë është garanci për të siguruar vazhdimësinë e funksionimit të institucioneve 

dhe organeve përkatëse, dhe në këtë rast Prefekti luan rolin e organit vendimmarrës të qarkut 

(këshilli i qarkut) si dhe atë të organit ekzekutiv (kryesisë dhe kryetarit të qarkut) dhe ushtron të 

gjitha kompetencat e caktuara për këto organe.

Neni 75
Mandati i këshilltarit të qarkut

1. Mandatin e këshilltarit të qarkut e fitojnë të gjithë kryetarët e bashkive përbërëse të tij menjëherë me 

marrjen e mandatit përkatës.

2. Zgjedhja e anëtarëve të këshillit të qarkut përfaqësues nga radhët e këshillit bashkiak, në përputhje me 

nenin 48, të këtij ligji, bëhet me votimin e listës shumemërore të kandidatëve dhe shpallet fitues kandidati 

ose kandidatët që kanë marrë më shumë vota. 

3. Anëtarit të këshillit të qarkut i mbaron mandati kur:

a) jep dorëheqjen;
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b) vdes; 

c) humbet mandatin si kryetar apo këshilltar i bashkisë;

ç) vërtetohet se mandati është fituar në mënyrë të paligjshme.

4. Në rastin e krijimit të vendit vakant, që lidhet me humbjen e mandatit të anëtarit të këshillit të qarkut 

nga një anëtar i këshillit të një bashkie, ai zëvendësohet nga këshilli bashkiak përkatës, duke respektuar 

ligjin për barazinë gjinore.

5. Në rast se vendi vakant krijohet nga humbja e mandatit të anëtarit të këshillit të qarkut nga një kryetar 

bashkie në 6 muajt e fundit të mandatit, vendin e tij e zë kryetari i zgjedhur nga këshilli bashkiak përkatës.

Mandati i këshilltarit të qarkut është mandat i derivuar (jo i drejtpërdrejtë) që do të thotë se anëtarët 

e tij, nëse humbasin mandatin parësor si kryetar bashkie apo këshilltar bashkie, automatikisht 

humbasin edhe mandatin e anëtarit të këshillit të qarkut. 

Nuk duhet ngatërruar humbja e mandatit të anëtarit të këshillit të qarkut me rastin kur këshillat 

bashkiakë votojnë për heqjen e mandatit të përfaqësimit të anëtarit të këshillit bashkiak në 

këshillin e qarkut, fenomen që ka ndodhur në disa raste (psh. në Qarkun Korçë apo në Qarkun 

Fier). Praktika gjyqësore, pavarësisht se e paunifikuar në këtë pikë, është shprehur që mandati i 

anëtarit të këshillit të qarkut i dalë nga një proces votimi i rregullt në këshillin bashkiak, nuk mund 

të revokohet nga këshilli bashkiak dhe të zgjidhen anëtarë të tjerë nga radhët e tyre. Nëse ky 

fenomen do të përsëritej rëndom atëherë do të sillte një destabilitet në funksionimin e këshillave 

të qarqeve. Pra në përfundim, mandati i anëtarit të këshillit të qarkut mbaron vetëm në rastet 

kur ka mbarim të mandatit parësor të kryetarit të bashkisë apo anëtarit të këshillit, për shkaqet e 

parashikuara në ligj.

Neni 76
Funksionimi i këshillit të qarkut

1. Këshilli i qarkut ushtron kompetencat nga çasti i konstituimit të tij deri në konstituimin e këshillit 

pasardhës.

2. Mbledhja e radhës e këshillit të qarkut bëhet jo më pak se një herë në tre muaj.

3. Mbledhjet zhvillohen sipas programit të punës që bën këshilli. 

4. Këshilli i qarkut mblidhet jashtë radhe me kërkesë:

a) të kryetarit të tij;

b) të kryesisë së këshillit;

c) të një të tretës së anëtarëve të këshillit;

ç) të prefektit për çështje që lidhen me ushtrimin e funksioneve të tij.

5. Thirrja e mbledhjes së këshillit bëhet nga kryetari.

6. Njoftimi për mbledhjen e këshillit bëhet, si rregull, jo më pak se 10 ditë para datës së zhvillimit të 

mbledhjes. Njoftimi përmban datën e mbledhjes, orën, vendin dhe rendin e ditës. 

7. Mbledhja e këshillit të qarkut quhet e vlefshme, kur në të merr pjesë shumica e të gjithë anëtarëve të tij.

Neni 77
Detyrat dhe kompetencat e këshillit të qarkut

Këshilli i qarkut ushtron këto kompetenca dhe detyra:

a) zgjedh nga përbërja e vet komisionet e këshillit dhe miraton rregulloren e brendshme të funksionimit 
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të vet;

b)zgjedh nga anëtarët e këshillit kryetarin, zëvendëskryetarin dhe anëtarët e kryesisë, duke respektuar 

ligjin për barazinë gjinore, dhe i shkarkon ata;

c) emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit të qarkut;

ç) miraton strukturën, organikën dhe kategoritë/klasat e pagave për çdo pozicion të shërbimit civil dhe 

rregulloret bazë të administratës së qarkut, të njësive e të institucioneve buxhetore në varësi të qarkut, si 

dhe numrin e personelit të tyre, kërkesat për kualifikim, pagat dhe mënyrat e shpërblimit të punonjësve e 

të personave të tjerë, të zgjedhur ose të emëruar, në përputhje me legjislacionin në fuqi; 

d) miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare dhe të personave të tjerë juridikë që 

krijon vetë ose me të cilët është bashkëthemelues;

dh) miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij;

e) miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve;

ë) organizon dhe mbikëqyr kontrollin e brendshëm;

f) vendos për taksat e tarifat në kompetencë të qarkut, si dhe për nivelin e tyre;

g) vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve;

gj) vendos për krijimin e një personi juridik me njësi të tjera të vetëqeverisjes vendore, përfshirë subjektin 

e kompetencave të përbashkëta, sipas nenit 14 të këtij ligji; 

h) emëron dhe shkarkon drejtuesit e ndërmarrjeve dhe të institucioneve në varësi të tij;

i) vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet;

j) vendos  për vërtetimin dhe heqjen e mandatit të këshilltarit të qarkut, sipas nenit 75 të këtij ligji;

k) miraton norma, standarde e kritere për rregullimin e disiplinimin e funksioneve që i janë dhënë atij me 

ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik në nivel qarku;

l) vendos për simbolet e qarkut;

ll) jep tituj nderi dhe stimuj;

m)vendos për rregullat, procedurat dhe mënyrat e realizimit të funksioneve të deleguara, në bazë dhe në 

zbatim të ligjit me të cilin bëhet ky delegim në qark;

n) miraton ose shfuqizon vendimet e kryesisë së këshillit të qarkut.

Këshilli i Qarkut ushtron funksionet dhe kompetencat që ja njeh ky ligj dhe legjislacioni tjetër 

në fuqi. Për zbatimin e funksioneve të veta apo të deleguara, këshilli i qarkut ndihmohet nga 

administrata si dhe mund të krijojë persona të tjerë juridik. Kompetencat e këshillit të qarkut 

për analogji janë të krahasueshme me ato të këshillit bashkiak me dallimin që ato ushtrohen për 

funksione të tjera. Vendimet e Këshillit të Qarkut janë të detyrueshme për zbatim nga kryesia dhe 

kryetari i qarkut.

Neni 78
Votimi

1. Vendimet e këshillit të qarkut merren me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të 

gjithë anëtarëve, me përjashtim të rasteve të përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “ë”, “f”, “g”, “gj” e 

“ll”, të nenit 77, të këtij ligji, që kërkojnë votat e më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të këshillit. 

Vendimet merren me jo më pak se tre të pestat e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit për 

rastin e parashikuar në shkronjën “e”, të nenit 77, të këtij ligji.

2. Në rastet e votimit për kryetarin, zëvendëskryetarin dhe sekretarin e këshillit, kur nuk sigurohet shumica 

e kërkuar, votimi ribëhet midis dy kandidatëve, që në raundin  e parë kanë fituar numrin më të madh të 

votave. Në rast se edhe pas këtij votimi kandidatët kanë numër të barabartë votash, fituesi caktohet me 

short. 
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3. Vendimet e këshillit shpallen brenda 10 ditëve nga data e marrjes së tyre dhe hyjnë në fuqi 10 ditë 

pas shpalljes. Vendimet me karakter individual hyjnë në fuqi në datën e njoftimit të tyre subjekteve që 

përfshihen në to. 

Neni 79
Mbledhjet e hapura, seancat e këshillimeve dhe e drejta e publikut për t’u informuar

Këshilli i qarkut zhvillon mbledhje të hapura për publikun, zhvillon seanca këshillimi me organet 

përfaqësuese e ekzekutive të bashkive dhe me bashkësitë përkatëse, si dhe respekton të drejtën e 

publikut për t’u informuar, sipas përcaktimeve në nenet 17 dhe 18 të këtij ligji.

Mbledhjet e këshillit të qarkut janë të hapura për publikun. Gjithashtu Qarku si institucion publik 

duhet të respektojë detyrimet ligjore për njoftimin dhe konsultimin publik dhe ligjin për të drejtën 

e informimit mbi dokumentet zyrtare. 

Këshilli i Qarkut është i detyruar të zhvillojë seanca këshillimi me përfaqësues te këshillit bashkiak 

dhe kryetaret e bashkive, veçanërisht ne momentin e hartimit te projektbuxhetit te qarkut, sepse 

një nga burimet kryesore te financimit te qarkut janë kuotat e anëtarësisë qe miratohen me 

vendim te këshillit bashkiak si dhe për projektet e zhvillimit që qarku realizon në bashki. duke 

qenë se niveli i kuotave që bashkitë vendosin për të financuar qarkun, është e rëndësishme që të 

ketë paraprakisht një dakordësi midis institucioneve.

Neni 80
Pengesa ligjore për anëtarët e këshillit të qarkut

Anëtari i këshillit të qarkut është në kushtet e pengesës ligjore, në rastet e parashikuara në pikën 1, të 

nenit 52, të këtij ligji, dhe për të zbatohet nga kryetari i këshillit të qarkut kompetenca dhe procedura e 

parashikuar në pikat  2, 3 dhe 4, të nenit 52, të këtij ligji. 

Për anëtarët e këshillit të qarkut do të aplikohen për analogji të njëjtat rregulla që aplikohen 

për anëtarët e këshillave bashkiake gjatë procesit të vendimmarrjes. Këto pengesa kanë qëllim 

shmangien e konfliktit të interesit përgjatë ushtrimit të detyrës.

Neni 81
Kryesia e këshillit të qarkut

1. Kryesia e këshillit të qarkut përbëhet nga kryetari, zëvendëskryetari dhe nga 3 deri në 5 anëtarë të tjerë.

2. Kryetari dhe zëvendëskryetari zgjidhen e shkarkohen me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm në 

mbledhje. Kur nuk arrihet shumica e kërkuar, kalohet në rivotim ndërmjet dy kandidatëve që kanë fituar 

numrin më të madh të votave në raundin e parë.

3. Anëtarët e tjerë të kryesisë së këshillit të qarkut zgjidhen dhe shkarkohen me votim, me listë 

shumemërore kandidatësh, dhe shpallen fitues kandidatët që kanë marrë më shumë vota. 

4. Kryesia e këshillit të qarkut thirret në mbledhje nga kryetari, jo më pak se një herë në muaj.

5. Mbledhjet e kryesisë janë të vlefshme kur marrin pjesë më shumë se gjysma e anëtarëve.

6. Funksionet e kryetarit, zëvendëskryetarit dhe sekretarit të këshillit të qarkut janë të papajtueshme me 
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funksionin e kryetarit të bashkisë. 

Kryesia e këshillit të qarkut është organi ekzekutiv. Në këtë rast organi ekzekutiv është organ 

kolegjial dhe përbëhet nga disa anëtarë. Kryetari i këshillit të qarkut është njëkohësisht dhe 

kryetar i kryesisë, por ka kompetenca të caktuara dhe të ndara qartazi nga kompetencat dhe 

atributet e kryesisë. 

Neni 82
Kompetencat e kryesisë së këshillit të qarkut

1. Kryesia e këshillit të qarkut ka këto kompetenca dhe detyra:

a)ushtron të gjitha kompetencat, me përjashtim të atyre që i janë dhënë shprehimisht këshillit të qarkut;

b) miraton projektaktet dhe materialet e tjera për mbledhjen e këshillit të qarkut, në përputhje me rendin 

e ditës, të përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme të kërkuara nga ajo vetë;

c) raporton në këshill për gjendjen ekonomiko-financiare, të paktën çdo 6 muaj ose më shpesh, sa herë 

kërkohet nga këshilli;

ç)raporton në këshill sa herë kërkohet prej tij për probleme të tjera që kanë të bëjnë me funksionet e 

qarkut;

d)ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar qarkut si person 

juridik.

2. Në ushtrimin e kompetencave të saj, kryesia e këshillit të qarkut nxjerr vendime, të cilat miratohen nga 

shumica e anëtarëve të pranishëm. Vendimet marrin fuqi detyruese për t’u zbatuar nga të gjitha organet 

dhe personat e ngarkuar, pasi shpallen publikisht ose u bëhen të njohura subjekteve të interesuara.

3. Vendimet e kryesisë duhet të miratohen në mbledhjen më të afërt të këshillit të qarkut,  në të kundërt 

e humbasin fuqinë e tyre që nga fillimi.

Kompetencat e kryesisë janë ngushtësisht të natyrës organizative dhe administrative. Ligji 

parashikon që çdo vendim i kryesisë duhet të miratohet nga këshilli i qarkut në mbledhjen më të 

afërt. Qartazi ligjvënësi i jep një rol shumë të fortë këshillit të qarkut në raport me kryesinë.

Neni 83
Kryetari i këshillit të qarkut

1. Kryetari i këshillit të qarkut përfaqëson këshillin e qarkut në marrëdhënie me organe shtetërore, me 

organet e njësive të vetëqeverisjes vendore, me persona fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj, si dhe 

ushtron këto kompetenca:

a) kryeson mbledhjet e këshillit të qarkut dhe të kryesisë së tij;

b) nënshkruan të gjitha aktet dhe procesverbalet e mbledhjeve të këshillit dhe të kryesisë së këshillit; 

c) siguron zbatimin e vendimeve të këshillit të qarkut dhe të kryesisë së tij;

ç) në përputhje me tematikën e mbledhjeve të këshillit të qarkut dhe të kryesisë, përgatit raportet, 

projektvendimet dhe materialet e tjera të nevojshme;

d)drejton administratën e këshillit të qarkut dhe përgjigjet para këshillit për funksionimin e saj;

dh) emëron dhe shkarkon personelin e administratës së këshillit të qarkut, përveç rasteve të parashikuara 

ndryshe në ligjin për nëpunësin civil;

e) garanton kryerjen e funksioneve që i janë dhënë me ligj këshillit të qarkut;

ë) merr masa dhe siguron funksionim normal të të gjitha strukturave të këshillit, të mbledhjeve të këshillit 
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dhe të kryesisë së tij;

f) ushtron kompetenca të tjera, që i ngarkohen me ligj, nga këshilli i qarkut ose nga kryesia e tij.

2. Në ushtrimin e kompetencave të tij, kryetari i këshillit të qarkut nxjerr urdhra me karakter individual.

3. Në mungesë të kryetarit, funksionet e tij kryhen nga zëvendëskryetari.

Kompetencat e organit ekzekutiv janë ndarë midis kryesisë dhe kryetarit të këshillit të qarkut. 

Kryetari i këshillit të qarkut vepron edhe si titullar i institucionit dhe ka kompetenca administrative 

në raport me administratën e qarkut. Kryetari është nëpunësi më i lartë i autorizuar për zbatimin 

e legjislacionit financuar dhe buxhetit të qarkut. 

Neni 84
Sekretari i këshillit të qarkut

Sekretari i këshillit të qarkut kryen detyrat e tij njëlloj me ato të sekretarit të këshillit bashkiak, të 

përcaktuara në nenin 57 të këtij ligji.

Neni 85
Kufizimi i autoritetit të qarkut

Vendimet e organeve të qarkut nuk mund të cenojnë autonominë e bashkive përbërëse.

Neni 85 përcakton dhe fuqinë juridike të vendimeve të këshillit të qarkut në raport me bashkitë. 

Qarku si nivel i dytë i qeverisjes vendore, nuk ka marrëdhënie hierarkike eprore me bashkitë dhe 

qartazi nëpërmjet këtij neni, ligjvënësi ka kufizuar fuqinë juridike të vendimeve të qarkut në raport 

me bashkitë. Qarku nuk mund të urdhërojë bashkitë dhe as të kërkojë marrjen e masave apo 

veprimeve që bien ndesh me autonominë e bashkive. Psh. megjithëse qarku miraton me vendim 

buxhetin e tij, pjesë e të cilit janë edhe kuotat e financimit nga bashkitë, ky vendim do të jetë i 

zbatueshëm vetëm pasi këshillat bashkiak miratojnë kuotat e anëtarësisë që do të derdhin në 

buxhetin e qarkut. Në rast konflikti prevalon parimi i moscënimit të autonomisë së bashkive.
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KAPITULLI X: RIORGANIZIMI I ADMINISTRATIVO-TERRITORIAL

KREU XIV
RIORGANIZIMI I ADMINISTRATIVO-TERRITORIAL 

I VETËQEVERISJES VENDORE

Neni 86
Riorganizimi administrativo-territorial

Ndarja administrativo-territoriale në fuqi mund të riorganizohet me ose pa ndryshim të kufijve ekzistues 

të njësive të vetëqeverisjes vendore, në përputhje me interesat ekonomikë e socialë, traditën, kulturën, 

lidhjet tradicionale dhe vlerat e tjera vendore, për realizimin në një nivel më të lartë të funksioneve në 

përfitim të bashkësisë vendore ose për zbatimin e politikave të zhvillimit vendor, rajonal dhe më gjerë.

Riorganizimi administrativo-territorial i vendit përcaktohet me ligj të veçantë1 i cili sipas Kushtetutës 

miratohet me shumicë të cilësuar. Rregullat formale dhe procedurale për riorganizimin territorial 

përcaktohen sipas kreut XIV të këtij ligji. Riorganizimi territorial në kuptimin e këtij ligji mund 

të kapë të gjithë territorin e vendit ose një pjesë të tij (dmth. të gjitha bashkitë/qarqet ose një 

pjesë të tyre).  Arsyet për riorganizimin territorial duhet të bazohen në interesin ekonomik, social, 

traditën, kulturën dhe lidhjet tradicionale të njësive që preken nga riorganizimi. Ligji i jep rëndësi 

riorganizimit administrativo-territorial si pjesë e synimit për të pasur një nivel më të lartë të kryerjes 

të funksioneve të vetëqeverisjes vendore, e cila mund të jetë rritja e efiçencës dhe efikasitetit të 

shërbimeve publike, për arritjen e objektivave të zhvillimit (lokal apo rajonal) etj.

Ligji nuk shprehet se cili është institucioni/enti që merr iniciativën për riorganizimin administrativo-

territorial, duke e lënë të hapur numrin e subjekteve, që mund të kërkojnë marrjen e nismës për 

riorganizimin administrativo-territorial. Në të gjitha rastet iniciativa duhet të mbështetet në disa 

kushte dhe kritere që specifikohen në nenet e mëposhtme.

Neni 87
Riorganizimi me ndryshim kufijsh

Riorganizimi me ndryshim të kufijve bëhet kur:

a) një njësi e vetëqeverisjes vendore ndahet në mënyrë të plotë në dy a më shumë njësi më vete të 

vetëqeverisjes vendore;

b) dy ose më shumë njësi të vetëqeverisjes vendore shkrihen për të formuar së bashku në territorin tyre 

një njësi të vetme të vetëqeverisjes vendore;

c) një pjesë e territorit të një njësie të vetëqeverisjes vendore kalon në territorin dhe administrimin e një 

njësie tjetër të vetëqeverisjes vendore;

ç) kërkohet një kombinim i rasteve të sipërpërmendura.

Riorganizimi territorial që prek ndryshimin e kufijve administrativë, merr një nga format e 

parashikuara në nenin 87. Në riorganizimin e fundit territorial të vendit u përdor forma e përcaktuar 

sipas shkronjës b) të nenit 87.

1  Ndarja aktuale administrative-territotoriale është miratuar me ligjin n115/2014.
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Neni 88
Riorganizimi pa ndryshim kufijsh

Riorganizimi pa ndryshim kufijsh bëhet në rastet e ndryshimit të emërtimit të njësisë së vetëqeverisjes 

vendore ose në rastet  e ndryshimit të vendndodhjes së qendrës të saj.

Riorganizimi pa ndryshim kufijsh, lidhet me situata të caktuara për ndryshimin e emërtimit të 

njësisë së vetëqeverisjes vendore apo qendrës së njësisë. Në riorganizimin e fundit territorial të 

vendit ndryshimi i kufijve u shoqërua në disa raste edhe me ndryshimin e emërtimit të njësisë psh. 

ish-bashkia Peshkopi, u shndërrua në bashkinë e re dibër, për të respektuar emërtimin tradicional 

të kësaj treve.

 

Neni 89
Mbështetja ligjore dhe propozuesi i riorganizimit

Riorganizimi i ndarjes administrativo-territoriale me ose pa ndryshim kufijsh bëhet me ligj të veçantë. 

Propozimi për riorganizimin e një ose më shumë njësive të vetëqeverisjes vendore, për çdo rast të 

veçantë, i paraqitet Kuvendit së bashku me këto fakte dhe argumente:

a) arsyet ekonomike, sociale, kulturore, demografike, administrative për nevojën dhe avantazhet e 

riorganizimit;

b) mendimin e popullatës që banon në njësitë e vetëqeverisjes vendore që do të riorganizohet;

c) hartat administrativo-territoriale, në të cilat pasqyrohen edhe ndryshimet që rrjedhin nga riorganizimi;

ç) mënyrat e rregullimit të çështjeve financiare, të detyrimeve ndaj të tretëve ose ndaj njëra-tjetrës të 

njësive të qeverisjes vendore, të përfshira në riorganizim.

Iniciativa apo propozimi për riorganizimin e kufijve duhet të plotësojë kushtet e përcaktuara 

në nenin 89. Neni detyron plotësimin në mënyrë tërësore të të gjitha kushteve të përmendura. 

Propozimi duhet të përmbajë një analizë të thelluar të arsyeve ekonomike, sociale, kulturore, 

demografike, administrative për nevojën dhe avantazhet e riorganizimit. Me shumë rëndësi është 

marrja e mendimit të popullatës. Ky ligj në dallim me ligjin e vjetër nuk specifikon mënyrën e 

marrjes së mendimit të popullatës por e le të hapur përdorimin e instrumenteve të ndryshëm 

që bëjnë të mundur marrjen e mendimit të popullatës. Në riorganizimin administrativo-territorial 

të vitit 2014, qeveria përdori instrumente të tillë si sondazhin kombëtar, takime konsultative me 

grupet e interesit (bizneset dhe shoqërinë civile) dhe mbledhje të hapura me komunitetet. 

është shumë e rëndësishme që mënyra e dokumentimit të mendimeve të popullatës të jetë sa më 

e plotë dhe që lejon ligjvënësit të kuptojnë me vërtetësi mendimet e shprehura.

Marrja e mendimit nga popullsia që banon në njësinë e qeverisjes vendore, në rastet kur synohet 

ndryshimi i kufijve pjesorë ose tërësorë është detyrim kushtetues. detajet mbi mënyrat e realizimit 

të këtij detyrimi bëhen me këtë ligj. Marrja e mendimit realizohet nëpërmjet metodave alternative: 

mbledhjeve të hapura; seancave të këshillimit me publikun; dëgjimeve publike si sondazhe të 

opinionit të certifikuara nga organe kompetente; qëndrimit të shprehur nëpërmjet referendumit 

vendor ose ndonjë mënyre tjetër të përshtatshme dhe të besueshme. 

Parimi kushtetues i vetëqeverisjes vendore nuk e ndalon ndryshimin e kufijve të çdo njësie, pasi 

garancia kushtetuese që rrjedh nga neni 108/1 lidhet me ekzistencën e njësive nga pikëpamja 

institucionale dhe jo nga pikëpamja individuale. Për këtë arsye çdo formë e ndryshimit të kufijve 
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lokalë nuk prek thelbin e vetëqeverisjes lokale si garanci kushtetuese, por në çdo rast çdo ndryshim 

që prek kufijtë e njësive vendore duhet të ketë si pikënisje interesin publik dhe të jetë i bazuar 

edhe mbi mendimin e komunitetit të prekur nga ndryshimet.

Vendimmarrja e ligjvënësit në lidhje me riorganizimin e ndarjes administrativo-territoriale është e 

nevojshme t’i nënshtrohet testit të proporcionalitetit, i cili duhet të peshojë interesa të ndryshëm 

të të gjithë subjekteve që preken nga reforma. Ky test nuk mund të japë rezultate të sakta pa 

pjesëmarrjen e të gjitha subjekteve. Nëpërmjet këtij testi, ligjvënësi mbledh informacion mbi të 

gjitha çështjet e ndjeshme që përfshihen në një reformë të mundshme. Për këtë arsye, e drejta 

e komunitetit për t’u dëgjuar para ndërhyrjes së ligjvënësit në kufijtë territorialë të hapësirës 

administrative ku ai jeton, është jo vetëm përmbajtja materiale e garancisë objektive të 

vetëqeverisjes lokale, por edhe element i shtetit të së drejtës, i cili ka për synim funksionimin siç 

duhet të të gjithë pushtetit shtetëror. Procesi i dëgjimit të njësive të qeverisjes vendore  që preken 

nga reforma nuk është i detyrueshëm të jetë i detajuar, mjafton marrja e mendimit për thelbin e 

reformës dhe argumentet ku ajo mbështetet dhe procesi i dëgjimit duhet të përfshijë si kusht 

minimal pjesëmarrjen formale të banorëve të që preken nga reforma në një proces diskutimi, 

ku jo vetëm të paraqitet varianti përfundimtar që do të miratohet, por ai të jetë i hapur për 

ndryshime të mundshme, sipas sugjerimeve të komunitetit. (Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 19, 

datë 15.04.2015) 

Në të gjitha rastet propozimi duhet të përmbajë gjithashtu edhe hartat specifike të kufijve 

administrative të njësive që preken si dhe analizën për të gjitha çështjet që lidhen me detyrimet 

dhe çështjet financiare.

Neni 90
Detyrimi për të shprehur mendimin

1. Këshillat bashkiakë dhe të qarqeve, që janë të përfshirë drejtpërdrejt në riorganizim, si dhe kryetarët 

e tyre japin mendimin e tyre zyrtar dhe, nëse ka, edhe mendimin “kundër” të një pjese të këshilltarëve të 

këshillit përkatës.

2. Këshilli i Ministrave, kur ky i fundit nuk është propozues, dhe institucione të tjera shtetërore qendrore, 

që nuk varen nga Këshilli i Ministrave, të interesuara për riorganizimin përkatës, japin mendimin e tyre të 

argumentuar “pro” ose “kundër”  ndaj këtij riorganizimi.

3. Organet e sipërpërmendura japin mendimin brenda 60 ditëve nga data e marrjes së kërkesës për 

shprehje mendimi nga ana e propozuesit.

Në rastin e organeve vendimmarrëse dhe ekzekutive të njësive të qeverisjes vendore, shprehja e 

mendimit është një instrument ligjor detyrues. Mendimi i këtyre organeve duhet të jetë i shprehur 

në formë zyrtare. Edhe në rastin kur një pjesë e anëtarëve të këshillave kanë një mendim të 

kundërt me mendimin e shumicë së anëtarëve të këshillit, duhet që mendimi i tyre (mendimi i 

pakicës) të jetë pjesë shoqëruese e praktikës zyrtare. Organet kanë një afat prej 60 ditësh për të 

dhënë mendim mbi riorganizimin.

Në rastin kur propozimi nuk vjen nga këshilli i ministrave por nga institucione, ente apo subjekte 

të tjera, ligji kërkon detyrimisht shprehjen e mendimit nga këshilli i ministrave apo dhe nga 

institucione të tjera shtetërore qendrore, që nuk varen nga Këshilli i Ministrave të interesuara për 

riorganizimin përkatës si psh. Avokati i Popullit, Kontrolli i Lartë i Shtetit, etj.
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Neni 91
Rregullimi i të drejtave dhe detyrimeve të njësive të riorganizuara

1. Në çdo rast, kur riorganizimi prek çështje të të drejtave financiare, pasurore, të detyrimeve ndaj të 

tretëve dhe të drejta të tjera civile të njësive të vetëqeverisjes vendore, ato rregullohen sipas legjislacionit 

në fuqi si të drejta dhe detyrime të personave juridikë, si rregull, nëpërmjet marrëveshjes mes palëve.

2. Në rast mosmarrëveshjesh për problemet e parashikuara në pikën 1, të këtij neni,  konfliktet zgjidhen 

në rrugë gjyqësore.

 

Ky nen siguron që detyrimet financiare apo të detyrime të tjera që njësitë e riorganizuara ju kanë 

personave të tjerë juridikë, atëherë këto detyrime mbarten dhe janë pjesë e detyrimeve të njësive 

të reja. Për çdo rast mosmarrëveshjesh ligji lejon pjesën e negocimit dhe zgjidhjes me marrëveshje 

të kontradiktave mes palëve. Në të kundërt mosmarrëveshjet zgjidhen me rrugë gjyqësore.

Neni 92
Garantimi i vazhdimit të funksioneve bazë qeverisëse

1. Në rastin e riorganizimit me ndryshim kufijsh, që krijon njësi të reja të vetëqeverisjes vendore, ose kur 

ky riorganizim shkakton papajtueshmëri të mandatit të shumicës së anëtarëve të këshillit të njësisë së 

vetëqeverisjes vendore, së cilës i largohet një pjesë e territorit, në këto njësi kryhen zgjedhje vendore të 

pjesshme, sipas mënyrave dhe afateve të parashikuara në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë.

2. Organet e reja të vetëqeverisjes vendore, si dhe organet e tjera shtetërore qendrore e vendore 

kompetente marrin menjëherë masat e nevojshme që njësitë e vetëqeverisjes vendore, të krijuara ose të 

prekura nga riorganizimi, të funksionojnë normalisht, sipas këtij ligji, duke garantuar kryerjen e shërbimeve 

bazë publike për popullatën përkatëse për periudhën transitore.

3. Procedurat dhe masat për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, aktiveve të trupëzuara dhe të 

patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër shtetëror në njësitë e vetëqeverisjes vendore, të 

krijuara ose të prekura nga riorganizimi, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Riorganizimi administrativo-territorial nuk përbën shkak për ndërprerjen e funksioneve bazë 

të vetëqeverisjes vendore. Ky nen është veçanërisht me rëndësi në periudhën tranzitore midis 

kalimit nga njësitë e vjetra në njësitë e reja. Bazuar në pikën 3 të këtij neni, Këshilli i Ministrave 

ka autoritetin ligjor për të miratuar me vendim procedurat dhe masat që rregullojnë në detaje 

çështjet e të drejtave dhe detyrimeve, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe 

çdo dokumentacioni tjetër shtetëror në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Këshilli i Ministrave në 

përmbushje të kësaj dispozite, ka miratuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 510 datë 10.06.2015 

“Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve 

të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e 

qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”. 

Neni 93
Përditësimi i kufijve administrativo-territorialë

1. Këshilli i Ministrave, bazuar në ligjin në fuqi për ndarjen administrativo-territoriale, miraton me vendim 

hartën e përditësuar të kufijve administrativo-territorialë të njësive të vetëqeverisjes vendore, sipas 

standardeve të përcaktuara gjeohapësinore. Kjo hartë përditësohet çdo 10 vjet.
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2. Këshillat bashkiakë, bazuar në ligjin në fuqi për ndarjen administrativo-territoriale, miratojnë me vendim 

hartën e përditësuar të kufijve ndarës administrativo-territorialë të njësive administrative dhe fshatrave në 

përbërje të tyre, sipas standardeve të përcaktuara gjeohapësinore.

Pika 1 e nenit 93, autorizon Këshillin e Ministrave, që çdo 10 vjet,  të përditësojë hartën e kufijve 

administrativo-territorialë të njësive të vetëqeverisjes vendore, sipas standardeve të përcaktuara 

gjeohapësinore (standartet GIS në fuqi KRGJSH 2010).  Nevoja për përditësim del nga ndryshimet 

që mund të vijnë për shkak të ndryshimeve në klimaterikë, gjeografike, erozionit etj., që mund të 

devijojnë pikate pikat e orientimit për kufirin administrativ. 

Ndërsa për kufijtë e njësive administrative dhe fshatrave, ligji autorizon këshillat bashkiak për të 

bërë këto përditësime.
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KREU XV
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 94
Aktet nënligjore

Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 3 muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të miratojë aktet 

nënligjore të përcaktuara në nenet 12, pika 3, dhe 93, pika 1, të këtij ligji.

Neni 95
Dispozitë kalimtare 

1. deri në datën 31 dhjetor 2017, në çdo njësi administrative funksionon administrata e njësisë administrative. 

Nga 1 janari 2018, këshilli i bashkisë ka kompetencën të vendosë për riorganizimin e administratave të 

njësive administrative, të cilat mund të mbulojnë territorin e një ose më shumë njësive administrative 

brenda bashkisë, sipas nevojave të komuniteteve vendore dhe efektshmërisë administrative.

2. Pavarësisht nga përcaktimet e bëra në nenin 54, shkronja “i”, të këtij ligji, përbërja ekzistuese e 

këshillave të qarqeve qëndron në fuqi deri në formimin e këshillave të qarqeve pas zgjedhjeve vendore 

në vitin 2019. Në rast të krijimit të vendeve vakante, deri në plotësimin e kërkesës së shkronjës “i”, të 

nenit 54, të këtij ligji, ato plotësohen me kandidatë të gjinisë më pak të përfaqësuar. 

3. Funksionet e reja, që u transferohen bashkive me këtë ligj, për një periudhë deri në tre vjet, do të 

financohen nga buxheti i shtetit me transferta specifike, sipas kritereve të përcaktuara në ligjin vjetor të 

Buxhetit të Shtetit.  

Ligjvënësi ka synuar që deri në afatin 31 dhjetor 2017, në çdo njësi administrative (ish-komunë) 

të funksionojë administrata me punonjësit e saj. Kjo dispozitë garanton që pas suprimimit të 

komunave, të mos cënoheshin shërbimet e popullatës dhe zyrat e ish-komunave (sot njësitë 

administrative) të qëndronin detyrimisht të hapura ku të shërbenin një numër i caktuar nëpunësish. 

Ligji autorizon që duke filluar nga 1 janari 2018, këshilli i bashkisë për arsye të efektshmërisë 

administrative, mund të vendosë mbylljen e këtyre zyrave ose riorganizimin e tyre duke i bashkuar 

me zyra të njësive të tjera administrative etj. Riorganizimi mund të marrë forma të ndryshme duke 

bashkuar zyrat administrative të disa njësive administrative apo duke ndarë zyrat në njësi më të 

vogla.

Për shembull në një rast hipotetik, Këshilli Bashkiak i Bashkisë Tiranë mund të vendosë që zyra e 

administratës së njësisë administrative Kashar të mbyllet dhe shërbimet administrative që kryente 

kjo zyrë të kryhen nga zyra e administratës së njësisë bashkiake nr.6. 

Ligji autorizon këshillin vetëm për riorganizimin e administratës së njësisë administrative (në 

kuptimin e zyrës, personelit apo godinës) dhe në asnjë mënyrë nuk duhet kuptuar sikur ligji i jep 

mundësinë këshillit të bashkisë për të riorganizuar njësinë administrative (në kuptimin e njësisë 

administrative-territoriale që me ligj përcaktohet si nënndarje e bashkisë, sipas nenit 6), sepse kjo 

është kompetencë ekskluzive e parlamentit dhe mund të bëhet vetëm nëpërmjet ligjit për ndarjen 

administrativo-territoriale.
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Në pamundësi për të respektuar kuotat gjinore, ligjvënësi ka lejuar një periudhë tranzitore në rastin e 

zgjedhjes së anëtarëve të këshillave të qarqeve. Pas zgjedhjeve vendore të vitit 2019, dispozita e nenit 

54, shkronja “i”, duhet zbatuar plotësisht.

Neni 96
Shfuqizime

Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, me ndryshimet 

dhe plotësimet e mëvonshme, si dhe çdo dispozitë tjetër në kundërshtim me këtë ligj shfuqizohen.

Neni 97
Hyrja në fuqi

  Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.










