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Parathënje 

Demokraciavendorepasurohetngapjesëmarrjaaktivenëqeverisjenvendoretëqytetarëvetëmirëinf

ormuar,dhekjorregullore ka siqëllimpikërishtforcimin e pjesëmarrjessëkomunitetevenëlagje e 

fshatranëqeverisjenbashkiakeatykuekzistonnjëpjesëmarrje e tillë, 

dheinkurajimindhembështejen e pjesëmarrjesnëlagjevenëqeverisjen e qytetit, kurendenuk 

kaekzistojnë. 

 

KëshillatKomunitarënëLagjedheKëshillat 

eFshatravethemelohenpërtësiguruarstrukturaeficentepërrritjen e 

pjesëmarrjessëqytetarëvenëqeverisjen e qytetit, 

dhepërtëndërtuarbashkëpunimdhekomunikimtëpërmirësuarndërmjetqytetarëtdhezqeveritarëve

bashkikë. 

 

Bashkiasynontëdemokratizojëmenaxhimin e 

pasurivepublikedhetëndërtojëmekanizmatëtransparencës, pjesëmarrjesdhellogaridhënies. 

KëshilliBashkiakdëshirontëpromovojë forma tërejandërveprimi midis 

bashkisëdheqytetarëvedhegrupevetëinteresit, bazuarnënjohjen e 

tëdrejtëspërmënyrëpjesëmarrësepolitikatpublike, menaxhiminpublikdhepërdorimin e 

burimevepublikengatëkumunitetit.Kjopolitikëbazohetnëbesimin se 

menaxhimikomunitarnukzëvendësonmenaxhiminpublik, por bëhetnjë element 

demokratiziminëmenaxhimindhepolitikatpublikebashkiake, falëinovacioneve e 

praktikavetëqytetarëve. 

 

Me menaxhiminkomunitar ne 

kuptojmëshërbimetkomunaledhestrukturatqeverisësetëorganizatavedheprojektet e tyre, 

tëcilatduhettëjenëdemokratikedhetëhapura, 

kështuqëpërdorimiipasurivepublikeudhëhiqetngalidhjet me territorin, ndikimishoqëror, 

demokraciadhepjesëmarrja e projektit, dhepërparësiapërkujdesin e 

procesevedhemjedisittënjerëzve. 

 

Këtojanëpretendimeqëvijnëngamarrja e 

menaxhimittëshërbimeveekzistuesepublikengakomuniteti, përpropozimin e 

shërbimevetërejaqëderimëtaninukekzistonin, qëlindindheofrohenngakomunitetet, 

dheqëaspirojnëtënjihensipublikeshërbimeve. 

 

Nga menaxhimipubliknëmenaxhimin e komunitetitështënjëndryshimiperspektivës, 

qënjehvlerënshtesëtëmenaxhimittëkomunitetitnëdrejtimtëndikimit social 

dhekulturornëterritor. 

 

Njëngasfidatështëtëpërcaktimisamëiqartëillojevetëshërbimeveqëmundtëjenëtëpranueshmepër

menaxhimin e komunitetitdhenëçfarërrethanash.  

 

Menaxhimiiburimeve, hapësiravedheshërbimevepublikeme pjesëmarrje e publikutzhvillohen, 

duke gjeneruarvleradheviziontëpërbashkëtqëgarantojnëmekanizmat eqasjes, 

tëqëndrueshmërisëdhetransparencës.Eshtë e 



 3 

nevojshmetësigurohenkriteretëpërbashkëtaqëmundtëudhëzojnëvendimetpërshpërndarjen e 

burimevepërmenaxhimin e komunitetit, bazuarnëtreguesdhetëdhënaobjektive, 

tëcilatlejojnëtëvlerësojnëndikiminshoqëror. 
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KAPITULLI I. DISPOZITA Të PERGJITHSHME 

KREU I. QELLIMI, OBJEKTI I RREGULLORES 

Neni 1  

Qëllimi i Rregullores 

Tësigurojënjësistemtëdrejtë, transparent dhegjithëpërfshirëspërngritjedhefunksionimin 

estrukturavekomunitarenënivelfshatidhelagje. 

Neni 2  

Objekti i Rregullores 

Kjorregullore ka përobjektkrijimin e njëkuadrirregullatorpërngritjen, funksionimin, 

dhetransparencën estrukturavekomunitarenëfshatdhelagje, 

sidhetëndërveprimittëkëtyrestrukturave me qeverinëbashkiakedhekomunitetin. 

Neni 3  

Synimet e Rregullores 

1. Forcimi i pjesëmarrjes së komunitetit në zonat urbane dhe rurale në qeverisjen bashkiake 

dhe inkurajimin dhe mbështetjen e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe grupeve të interesit. 

2. Themelimin dhe mbajtjen aktive të një forumi të diskutimit të hapur mes anëtarëve të  

komunitetit ku të kenë mundësinë të ndajnë informacione dhe të bëjnë rekomandime për 

Bashkinë për çështjet e lagjes apo të fshatit. 

3. Angazhimi i strukturave komunitare në diagnostimin dhe analizimin dhe probleme të 

komunitetit, në nivel fshati dhe lagje. 

4. Bashkëprodhimi i politikave publike mes qeverise bashkiake dhe strukturave 

komunitare. 

5. Inkurajimi dhe krijimin e mundësive për komunikim dhe bashkëpunimin në lagje dhe 

fshat për të inicuar, apo zbatuar dhe monitoruar projektet nga komunitare (komunitetet) 

nga strukturat komunitare. 

6. Promovimi i llogaridhënjes për politikat e qeverisë bashkiake 

7. Promovimi nga strukturat komunitare të jetës në komunitetit dhe kohezionin shoqëror 

dhe përmirësojnë cilësinë e jetës në secilën lagje e fshat. 

8. Strukturat komunitare veprojnë në mënyrë transparente, pëfshirëse, bashkëpunuese dhe 

të hapur dhe llogaridhënëse.. 

9. Ta bëjë qeverinë bashkiake më reaguese ndaj nevojave të komuniteteve rurale dhe 

urbane në bashkia 
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Neni 4  

Baza ligjore 

Baza ligjore kryesore ku është mbështetur hartimi i kësaj model Rregullore është: 

1. Ligji nr. 8417 datë 21.10.1998 “Kushtetuta e RepublikëssëShqipërisë”, indryshuar. 

2. Ligji nr. 8548 datë 11.11.1999 “PërRatifikimin 

eKartësEuropianetëAutonomisëVendore“. 

3. Ligji nr. 10019 datë 29.12.2008 “KodiZgjedhoriRepublikëssëShqipërisë”, indryshuar. 

4. Ligji nr. 139 datë 17.12.2015 “Për Vetë-Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar. 

5. Ligji nr. 44 datë 30.4.2015 “KodiiProcedurave Administrative” 

6. Ligji nr. 8480 date 27.5.1999, “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike” 

7. Ligji nr. 115 datë 31.7.2014 “Përndarjenadministrativo-territorialetënjësive te 

qeverisjesvendorenëRepublikën e Shqipërisë” 

8. Ligji nr. 119 datë 18.09.2014 “PërtëDrejtën e Informimit” 

9. Ligji nr. 146 datë 301.10.2014 “PërNjoftimindheKonsultiminPublik” 

10. Ligji nr. 68 datë 27.04. 2017 “PërFinancat e VetëqeverisjesVendore” 

11. Ligji nr. 152datë17.10.2013 “Për Nëpunësin Civil”  

12. Ligji nr. 107 datë 31.7.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, indryshuar. 

13. Ligji nr. 45 datë18.7.2019 “PërMbrojtjenCivile”. 

14. Ligji nr. 9970 datë 24.7.2008 “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri” 

15. Ligji nr. 10221 datë 4.2.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” 

16. Ligji nr. 9367 datë 07.04.2005 “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave”, i 

ndryshuar 

17. Ligjinr. 9131 datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike” 

18. Ligji nr. 10 296 datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 

19. Ligji nr. 138 datë 17.12. 2015 “Për Garantimin e Integritetit të Personave që 

Zgjidhen, Emërohen ose Ushtrojnë Funksione Publike”. 

20. Ligjinr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale“, i ndryshuar. 

Neni 5  

Përkufizimet dhe Shkurtimet 

1. Në këtë rregullore, termat kanë kuptimin sipas legjislacionit përkatës në fuqi.  

2. Termat që i referohen anëtarëve dhe drejtuesvë të  Strukturave Komunitare duhen 

kuptuar e interpretuar që përfshijnë të dyja gjinitë. 

3. Në çdo rast përdorimi a interpretimi, do të merren përkufizimet e dhëna në Shtojcën nr. 

1, të Rregullores së Këshillit.  

Bashkia:QeveriaBashkiake 

StrukturëKomunitare:bashkësia e banorëve,pronarëvetëbanesave apo 

bizneseveqëndodhenbrendaterritorittëlagjes apo fshatit, tëcilëbashkëpunojnëpërzhvillimin e 

komunitetevedheterritorit te lagjes apo fshatit, dheqëështë e pranuarngaBashkia 
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Banor: person qëbanontëterrtorin e fshatit/ lagjes, pvarësishtnëseështëiregjistruar apo jo 

nëbashki 

Lagje:territorkryesisht urban, me emërtimdhe kufi tëpërcaktuarngaKëshilliBashkiak 

Fshat:territorkryesisht rural, me emërtimdhe kufi tëpërcaktuar me ligj. 

Politikëpublike:njësistemligjesh, rregullatoresh, dhedrejtimeosemënyravepriminëlidhje me 

njëtemëtëcaktuar, dhe e shpallurngaKëshilliBashkiak, e 

tëcilatkanëpërqëllimtëudhëzojëdhepërcaktojëvendimet e tanishmedhetëardhshmetëBashkisë. 

StrukturatKomunitare: janëKëshilliKomunitarnëlagjedheKryesia e 

Fshatit,janëorganizimetëpavaruradhevullnetaretëkomunitetitqëzgjedhinnëmënyrëtëpavarurpër

faqësuesit e tyre. 

NjA: Njësisë Administrative Bashkisë 

Mobilizimkomunitar:procesiindërlidhjessësektorëvetëndryshëmtëkomunitetitdhekrijimiipart

neriteteve me qëllimtrajtimin e çështjeveqëshqetësojnëkomunitetin. 

Mobilizimikomunitarpërfshinaktivizimin e burimeve, shpërndarjen e informacionit, sigurimin 

e mbështetjesdhenxitjen e bashkëpunimitndërmjetsektorëve public dheprivatnëkomunitet.1 

Ndërlidhëskomunitar:personiizgjedhurngaanëtarët e 

KëshillitKomunitarqëdrejtondheorganizonpunën e Këshillit2, dhembanlidhjet e 

KëshillitKomunitar me Bashkinë, dhepërfaqësonKëshillitnëmarrëdhënjetmëaktorët e tjerë. 

KryetariFshatit:personiizgjedhurngaanëtarët e KryeisësëFshatitqëdrejtondheorganizonpunën 

e Kryesisë, dhembanlidhjet e Kryesisë me Bashkinë, 

dhepërfaqësonKryesinënëmarrëdhënjetmëaktorët e tjerë. 

KëshillKomunitar:strukturëkomunitarevendore, e cilangrihetnënivellagje, 

nëbazëtëiniciativësqytetare,dhepërbëhetngabanorëtëlagjes.3 

Kryesi e Fshatit:strukturëkomunitarevendore, e cilangrihetnënivelfshati,këshillonKryetarin e 

Fshatit, dhepërbëhetngabanorëtëfshatit.4 

Grupinteresi:ështëçdoorganizatëjofitimprurëseqëpërfaqësoninteresat e 

njëgrupipersonashfizikëosejuridikë,sidhegrupekomunitareinformale. 

Kryesia/ Këshilli:Kryesia e Fshatit / KëshilliKomunitariLagjes 

Kryetari/ Ndërlidhësi:KryetariiFshatit/ NdërlidhësiKomunitar 

                                                             
1 IDM, Strukturat Komunitare në Shqipëri, Manual, 2016 (Advocates for Youth, 2014). 
2 Ligji nr. 139/2015, neni 68/3. 
3 Ligji nr. 139/2015, neni 68. 
4 Ligji nr. 139/2015, neni 70. 
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KAPITULLI II - KORNIZA E POLITIKES DHE MISIONI I SK 

KREU I–POLITIKA, STATUSI DHE AUTORITETI I SK 

Neni 6  

Politika e Këshillit Bashkiak për Strukturat Komunitare 

1. Të respektojë diversitetin, dinjitetin dhe shprehjen e pikëpamjeve të të gjithë individëve, 

grupeve dhe organizatave brenda komunitetit dhe / ose të përfshirë në territorin e secilës 

lagje apo fshat të Bashkisë, 

2. Ti mundësohet nga Bashkia njoftim periodik dhe permanent  për politikëbërjen apo 

projektet që kanë ndikim të drejtë përdrejtë tek komuniteti dhe territori i fshatit/ lagjes. 

3. Këshilli dhe Kryetari i Bashkisë Vendimmarrësit do të marrin në konsideratë 

rekomandimet e Kryesisë/ Këshilli përpara të marrin një vendim që i ndikon drejtë 

përdrejtë komunitetit dhe territorit të fshatit/ lagjes. 

4. Të mbajë qëndrim jopartiak në raport me përkatësinë politike të njërëzve, dhe 

gjithëpërfshirëse në procesin e ngritjes duke përfshirë, por pa u kufizuar në, procesin e 

zgjedhjes ose zgjedhjes së Kryesive të Fshatrave dhe Këshillave Komunitarë, si dhe të 

mbështetjen e veprimtarisë së SK-ve. 

5. Të ngrejë dhe përdorë një sistemin e njoftimit të hershëm për të informuar Qeverinë 

Bashkiake dhe palët e interesuara të komunitetit për çështjet që përfshijnë dhe 

shqetësojnë Bashkinë dhe komunitetin tonë, në mënyrë që t’u sigurojë të gjitha palëve 

mundësi për përfshirje sa më herët në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes, 

6. Të inkurajojë të gjithë palët e interesuara të komunitetit të marrin pjesë në aktivitetet dhe 

procesin e politikëbërje dhe vendimmarrjes së Qeverisë Bashkiake 

7. të fuqizojë komunitetet për të kotribuar direkt në formësimin e politikave bashkiake dhe 

rritje e mireqënjes së komuniteteve dhe ëndrushmërinë e zhvillimeve në lagje/ fshat, 

8. Të ndalojmë diskriminimin në bazë të racës, fesë, ngjyrës, fesë, origjinës kombëtare, 

prejardhjes, seksit, orientimit seksual, moshës, aftësisë së kufizuar, statusit martesor, të 

ardhurave, statusit të pronarit të shtëpisë / qiramarrësit, ose përkatësia politike, ndaj çdo 

individi ose grupi interesi, përgjate ushtrimit të funksioneve, përgjegjësive dhe 

veprimtarive të Qeverisë Bashkiake. 

9. KëshillatKomunitarëtëçertifikuartë do tëjenësamëtëpavarur, vetë-

qeverisësdhetëdheBashkia se do tëndihmojënëforcimin e paravësisësëtyre. 

10. Të ketë procedura të drejta, të hapura dhe transparente për gjithë veprimtarinë e Qeverisë 

Bashkiake në lidhje me mbështetjen e SK. 

11. Të vërë në dispozicion të strukturave komunitare Fondin e Komuniteteve, për të 

mbështetur aktivitetet dhe projektet që zbatohen nga SK. 

12. Të ofrojë ngritje kapacitetesh në vazhdimësi për anëtarët e Strukturave Komunitare. 
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Neni 7  

Statusi i Strukturave Komunitare 

1. StrukturatKomunitarejanëorganizimevullnetaretëkomunitetitqëzgjedhinnëmënyrëtëpavar

urpërfaqësuesit e tyre, sipasligjitdhekësajrregulloretëKëshillitBashkiak 

2. StrukturatKomunitarejanëtëpavarura, vetëqeverisësdhetëvetë-drejtuarpërsaështë e 

mundur. 

3. StrukturatKomunitarejanëorganekëshilluesedhendihmësetëqeverisëbashkiake. 

4. Urdhëresat, vendimet dhe urdhrat e Këshillit dhe Kryetarit të Bashkisë përkatëse janë të 

detyrueshme për zbatim nga kryetari dhe kryesia e fshatit5. 

5. Strukturat Komunitare ngrihen dhe funksionojnë në bazë të ligjit dhe kësaj regulloreje. 

Neni 8  

Politika e Shtrirjes Territoriale të Strukturave Komunitare  

1. JuridiksioniiautoritetittëStrukturaveKomunitarepërputhet me shtrirjen territorial 

tëlagjesdhefshatit. 

2. Shtrirjaterritorialedheemriifshatravepërcaktohen me ligj6. Bashkia________ ka 

____fshatra: 1.Fshati___(sip. _____), 2. ______ (sip. _____), 3. ___ (sip. _____), etj. 

3. Numriilagjevedheshtrirja e tyreterritorialemiratohet me 

vendimtëkëshillitbashkiak.7Bashkia________ ka ____lagje: 1.Lagjia ___(sip. _____), 2. 

______ (sip. _____),  etj. 

4. Bashkiavënnëdispoziciontëkomunitetitdhetëorganevedrejtuesetëstrukturavekomunitareko

pje tëhartaveterritorialetëfshatravedhelagjeve. 

5. Ndarja e lagjevedhe e fshatravebazohetnëpolitikën e kohezionit social dhe territorial. 

6. KëshilliBashkiakmundtëvendosëqënënjëlagjetëkrijohenmëshumë se 

dyKëshillaKomunitarëosebashkimin e këshillavetëdy apo mëshumëlagjeve8, 

vendimicilimerretvetëm pas konsultimit me komunitetin e lagjevetëpërfshira. 

7. NjëKëshillKomunitarCertifikuarmundtëkërkojëKëshillitBashkiakpërtërregulluarkufijtë e 

tijpërtëpërfshirënjëterritorshtesë, përtëndryshuarkufijtbazuarnërritjenoseuljen e 

popullsisë, apo përtërriturosezvogëluarmadhësinë e 

Këshillitpërtërriturefektivitetindheefikasitetin. 

Neni 9  

Autoriteti i Strukturave Komunitare 

Nëushtrimin e autoritetitdhefunksionevetëtyreStrukturatKomunitare:  

1. Kryejnëfunksionedhekompetenca të caktuaraqë mundt’udelegohenngaKëshilliBashkiak, 

e në këtë rast, KëshilliBashkiakvendosedhepërmasën e financimit apo bashkëfinancimit, 

                                                             
5Ligji nr. 139/2015, neni 71/5. 
6Ligji nr. 139/2015, nenei 6/2. 
7Ligji nr. 139/2015, nenei 6/3. 
8 Idem 
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tëcilatnukmundtëpërdorennëasnjërastpërshpërblime apo pagesapëranëtarët e 

këshillitkomunitar. 

2. Mundtëmbështesinfunksionetëqeverisëbashkiakenëlagjen / fshatin e tyre, 

3. Monitoronofrimin e shërbimevepublikebashkiakenëlagjendhefshatin e tyre,  

4. Mundtëiniciojnë, zbatojnëdhembështesinprojektepërpërmirësiminfizik, social 

dhekulturortëzonësdhenëdobi e përfitimtëkomunitetittëlagjen / fshatit e tyre,9 

5. Kryejnëfunksione apo kompetencatëdeleguarangaKëshilliBashkiak,10 

6. Këshillojnëzytarët e Bashkinëpërçështje me interest tëBashkinë, përfshirëqeverisjen e 

qytetit, ofrimin e shërbimevetëqytetitnëzonën e lagjes apo 

fshatitdheçështjetëtjeratënjënatyretëgjerëtëqytetit. 

7. LehtësojëkomunikiminmesBashkisëdhepalëvetëinteresitnëkomunitetpërçështjeqëshqetës

ojnëkomunitetindhe / osepalët e interestit. 

Neni 10  

Departamenti për Fuqizimin dhe Zhvillimin e Komuniteteve  

BashkiangrendhefuqizonDepartamentinpërFuqizimindheZhvillimin e Komuniteteve, ika 

detyrakryesoresimëposhtë: 

1. Ndjekzbatimindhembikëqyrjen e 

pajtueshmërisësëfuksionimittKryesivetëFshatravedheKëshillaveKomunitarë me 

rregulloret e Bashkisëdhelegjislacioninnëfuqi. 

2. NdihmonKryesitëdheKëshillaveKomunitarënërritjene kapacitetevetëtyre. 

3. NdihmonaplikantëtpëranëtarëtëorganevedrejtuesetëKryesivedheKëshillavepërpërgatitjen 

e tëgjithaaplikimeve, peticionevedheformularëve. 

4. Ndihmonnëkoordinimin e takimevedhelehtësimin e 

komunikimitndërmjetKryesivedheKëshillave. 

5. Ndihmonnëkoordinimin, rregullimindhembledhjen e 

ForumitdyvjeçartëKryesivedheKëshillaveKomunitarë. 

6. Promovondhelehtëson 

ekomunikiminmesKryesitëdheKëshillaveKomunitarëdheEkzekutivittëBashkisëdhendihm

on me udhëzimedhendihmëspërofrimin e 

komentevedhereagimevetëKryesivedheKëshillavepërKëshillinBashkiakdhekomisionet e 

tij. 

7. NdihmonKryesitëdheKëshillatnëproçesin e zgjedhjessëorganevedrejtuesetëtyre. 

8. Siguronmbështetjeoperacionaledhelehtësonvënjnenëdispoziciontëburimeve, 

mjetevedhemjedisievepërKryesive/ Këshillitzyrave, pajisjet e zyrave, 

dhepostëndhekomunikimet. 

9. Krijonidhemirëmbanibazën e tëdhënashinformacionimbiKryesive/ Këshillit, duke 

përfshirë, midis informacionevetëtjera, emratdheinformacionin e kontaktitqë do 

tëjenënëdispozicionpërpërdorimpublik. 

10. VepronsiburimkëshillimipërKryesitëdheKëshilliat. 

                                                             
9Ligji nr. 139/2015, neni 69/1. 
10Ligji nr. 139/2015, neni 69/2. 
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11. Draftonpolitikadheudhëzimepërmirëfunksionimin e KryesivedheKëshillave. 

12. KrijonidhemirëmbanisistemintënjoftimittëhershëmnëndihmëtëKryesitëdheKëshillave, 

për te gjithavendimmarrjet e Bashkisë. 

13. SiguronmundësitëbarabartapërtëthemeluardhezhvilluarKryesitëdheKëshilla, duke 

ofruarburime, këshillim, trajnim. 

14. Shqyrtondhevlerësonsistemine KryesivedheKëshillavenëtëgjithëBashkinëdhe e 

bënpjesëtëraportitvjetor. 

15. Raportoniçdotremuaj, tekKomisionipërkatësiKëshillitBashkiak 

16. Organizonitrajnimepërstafin e KryesivedheKëshillave. 

KREU II – MISIONI DHE ROLI I STRUKTURAVE KOMUNITARE 

Neni 11  

Misionii Strukturave Komunitare  

1. Tëshërbejnësizë, tëorganizojëpjesëmarrjendhetëmbështesëagnazhimin ekomunitetin me 

procesin epolitikëbërjesdhevendimmarrjessëBashkisëqëindikonbanorëve, 

biznesvedheterritorittëlagjes/ fshatit.  

2. Tënxisëdhetëlehtësojëpjesëmarrjen e komunitetitnëprocesin e 

konsultimevepublikepërpolitikatdhevendimmarrjen e qeverisëbashkiake. 

3. Tënxisëdhembështesëndërtimin ekulturësdhepraktikavetëbashkëpunimitdhekomunikimit 

midis banorëvee biznesevetëlagjes/fshatidhetëzgjedhurvedhezyrtarëvebashkiakë. 

4. Tëmotivojëdhemobilizojërrjetëzimin, vullnetarizmindhekapitalinshoqërornëlagje/ 

fshatpërtëkontribuarnërritjen emirëqënjesdhezhvillimin eterritorin e lagjes/ fshatit. 

5. Tëkontribojënëeleminimin e përjashtimit social 

tëgrupevevulnerabëlngaproçesiipolitikëbërjesdhevendimarrjessëqeverisëbashkiake. 

Neni 12  

Roli i Strukturave Komunitare 

1. Këshillojnë qeverinë bashkiake në lidhje me çështjet që i ndikojnë komuniteti, biznesit 

dhe territorit tëfshatit / lagjes. 

2. I sigurojnë qeverisë bashkiake opinione, propozime, komente të komunitetit të lagjes/ 

fshatitpër vendimmarrjen e qeverisë bashkiake.  

3. Përfaqësojë interesat e grupeve të interesit të lagjes/ fshatit pranë qeverisë bashkiake dhe 

aktorëve të tjerë, dhe percjellin interesat dhe nevojat e komunitetit dhe grupeve të 

interesit në territor tek organet e Bashkisë. 

4. Shërbejnë si grup këshillimit dhe monitorimi për investimet e bëra në fshat/ lagje nga 

Bashkia apo aktorë të tjerë qeveritarë dhe jo-qeveritar. 

5. Nxisin dhe mbështesin bashkëpunimin midis komunitetit dhe OJF-ve 
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6. Mundësojnëdhe lehtësojnë qasjen në informacione dhe të dhëna që administrohen nga 

Bashkia apo agjencie të tjera qeveritare, të cilat i shërbejnë komunitetit dhe punës së 

Strukturës Komunitare. 

7. Rrisin besimin tek strukturat komunitare si struktura të cilat përfaqësojnë interesat e 

drejpërdrejta të komunitetit dhe zbusin polarizimin politik dhe social në komunitet. 

8. Nxisin dhe mbështesin bashkëjetesëndhe harmoninë në komunitet 

9. Mbështesin iniciativat komunitare me qëllim kultivimin e kulturës të bashkëpunimit dhe 

bashkëqeverisjes me qeverinë bashkiake. 

Neni 13  

Përgjegjësitë e Strukturave Komunitare 

1. I 

paraqesinKëshillitBashkiakdheKryetarittëBashkisënjëlistëvjetoretëpërparësivepërlagjena

po fshatinpërt’ishqyrtuardhepërfshirënëbuxhetin e Bashkisë. KryetariiBashkisë do 

tëinformojëStrukturëKomunitarepërafatin e funditpërdorëzimin e listës, 

nëmënyrëqëkontributitëkonsiderohetnëkohën e duhur. Periudha e 

dorëzimittëpropozimeve data___ e muaji _______. 

2. Zhvillojnëtakimeperiodike me 

zyrtarëpërgjegjëstëdrejtorivetëBashkisëpërproblematikanëlidhje me sasinëdheclësinë e 

ofrimittëshërbimevepublikenëterritorin elagjen apofshatit. 

3. Mbrojnë interest e bashkësitë e tyrekundrejtBashkisëpërçështjetërëndësishmesizhvillimi, 

tëpastrehëtdhenjerëzitnënevojë, kontrolliiterritoritdhegatishmëriapërpërballimin e 

emergjencave. 

Neni 14  

Palët e Interesuara në Komunitet 

1. Kryesia/ KëshilliKomunitarpërbëhenngabanorëtëregjistruarnëlagjen/ fshatitpërkatës. 11 

2. Anëtarësia e StrukturaveKomunitareështë e hapurpërtëgjithëbanorëtdhepalët e 

interesuara. Palët e interesitpërcaktohenataqëjanëbanorëttëfshatit/ 

lagjesdhendërkohëpunojnëosezotërojnëpronëtëpaluajtshmenëfshati/ lagje, apo 

janëanëtarëtënjëorganizatëkomunitare, jo-qeveritareapo fetare. 

3. Kryesia / KëshilliKomunitarpërsaështe e mundutduhettëpasqyrojëinteresat e 

larmishëmbrendazonëssëtyredheduhtetëjetëgjithëpërfshirësedhe e hapurpërtëgjithëgrupet 

e interest nëkomunitet.  

4. Asnjëgrupinteresuarikomunitetitnukmundtëpërbëjëshumicën e 

anëtarëvetëKëshilliKomunitar.  

                                                             
11 Ligji nr. 139, neni 68/1, 70/1. 
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KREU III- ORGANET DREJTUESE TE STRUKTURAVE KOMUNITARE 

Neni 15  

Mandati i Strukturave Komunitare 

1. Kryesitë e FshatitdheKëshillatKomunitarëzgjidhennjëherënëkatërvjet, pas 

zgjedhjevepërKëshillinBashkiakdhe jo mëvonë se tremuaj pas këtyrezgjedhjeve.12` 

2. MandatiianëtarëvetëKryesisë/ KëshilliKomunitarështëkatër (4) vjeçar.13 

3. AnëtariKryesisë/ Këshillinukmundtëzgjidhetmëshumë se dy mandate zgjedhore apo 8 

vitetënjëpasnjëshme.  

4. MandatiianëtarëvetëKryesisë/ Këshillivazhdorderinëzgjedhjen e Kryesisë/ Këshillitëri. 

5. Nërastet e krijimittëvenditvakantpëranëtartëKryesisë/ Këshillizhvillohenprocedurat e 

zgjedhjevesipaskësajrregullorejepërvendinvakant. 

Mandatiitëzgjedhurittërivazhdonderinëpërfundimtëperiudhëssëmbeturtëafatitkatërvjeçar.
14 

Neni 16  

Përbërja e Kryesisë/ Këshillit Komunitar 

1. Përaqsaështë e mundur, Kryesia/ KëshilliKomunitarduhettëpasqyrojëdiversitetin e 

grupevekomunitarenëfshat/ lagje, nëmënyrëqëasnjëgrupinteresitëpërbëjëshumicën e 

organitqeverisëssëstrukturëskomunitare. 

2. KëshilliKomunitarpërbëhetngakëtokategoritëanëtarësh: i) banorëtlagjestëpunësuar apo 

jo, ii) banorëtqëzotërojnëpronatëpaluajtshmenëlagje, iii) 

banorëtqëzotërojnëbiznesenëlagje, iv) banorëtqëjanëanëtarëtënjëorganizatëkomunitare, 

jo-qeveritare apo fetare, drejtuestëshkollave apo qëndraveshëndëtësorenëlagje, v) tërinjë 

(ngamosha 18 - 25 vjeç).Çdozonë e lagjesduhettëzgjedhësëpakunganjë (1) 

përfaqesuessësecilëskategorinëKëshillinKomunitar. 

Neni 17  

Bordi Ekekutiv 

BordiEkzekutivpërbëhetngaKryetariiFshatit/ Ndërlidhësi, zëvendësiiKryetarittëFshatit/ 

Ndërlidhësit, izgjedhurngaKëshilli/Kryesianëmbledhje e parëtë SK, 

personipërgjegjëspërmbajtjen e llogarivedhemenaxhimin e buxhetit. 

Neni 18  

Kufizimet e Marrjes së Mandatit të Anëtarit të Kryesisë/ Këshillit 

1. Një person nukmundtëjetëanëtarimëshumë se njëKryesie/ KëshilliKomunitare. 

                                                             
12Ligji nr. 139/2015, neni 70/4. 
13 Ligji nr. 139, neni 70/4. 
14 Ligji nr. 139, neni 70/4. 
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2. Nuk mund të jenë anëtarë të të njëjtës Kryesi/ Këshill personat e lidhur: bashkëshortë, 

prindër e fëmijë, vëlla e motër, si dhe vjehrri e vjehrra me nusen e dhëndrin, kushërinjë 

të parë, dajallarë e xhaxhallarë me nipa dhe mbesa, halla e teze me nipër e mbesa. 

3. Nëse kandidatët fitues në një Kryesi/ Këshill kanë lidhje familiare, sipas pikës një (1) të 

këtij neni, kandidati që ka marrë me shume vota merr mandatin, ndërkohë personi në 

lidhje familiare i hiqet mandati dhe vendin e zë kandidati i listës i cili ka marrë me 

shumë vota. Nësë të dy kandidatët fitues kanë te njëjtin numër votash, hidhet short nga 

Komisioni për Administrimin e Zgjedhjeve, dhe fituesit i jeper mandati. 

4. Personat në lidhje familiare, sipas pikës një (1) të këtij neni, nuk mund të jenë anëtarë të 

njëkohshëm të disa Kryesive të Fshatrave apo Këshillave Komunitarë. Kandidati që ka 

marrë më shumë vota i jepet mandati, ndërsa familiarit të tij i hiqet mandati dhe vendin e 

zë kandidati i listës i cili ka marrë me shumë vota. Nësë të dy kandidatët fitues kanë te 

njëjtin numër votash, hidhet short nga Komisioni për Administrimin e Zgjedhjeve, dhe 

fituesit i jeper mandati. 

5. Nuk mund të jenë anëtarë të Kryesisë/ Këshill persona që mbajnë pozicionin e të 

zgjedhurit vendor në Bashki, zëvëndëskryetar i bashkisë, sekretar i këshillit bashkiak, 

nëpunës civil të administratës së bashkisë, titullarë të institucioneve dhe drejtues të 

ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë, Deputetë, Prefekti i Qakut, Kryetari i Këshilli të 

Qarkut, Ministër, zëvëndësministër, drejtues të agjecive qeveritare qendrore në nivel 

qarku, drejtues të institucioneve shtetërore kombëtare.  

Neni 19  

Kuorum 

1. Kuorumpërmbledhjetdheveprimet e Kryesisë /Këshillitpërcaktohetnëstatutin/ regulloren 

e Kryesisë /Këshillit (p.sh njëmbëdhjetë).  

2. KorumideklarohetngaKryetatiiFshatit/ NdërlidhësimbashapjessëMbledhje.  

3. Asnjëmbledhjezyrtarenukduhettëmbahetdheasnjëvendim apo veprimiKëshillit 

/Kryesisënukmundtëmerretpaqënë present kuorumiianëtarëvetëKëshillit /Kryesisë. 

Neni 20  

Veprimet e Kryesisë /Këshillit 

Ndëmarrja e çdovendimi apo veprimi, përveçnësepërcaktohetndryshenëkëtorregullore, bëhet 

me votimin e shumicëssëthjeshtëtëanëtarvetëKëshillitëpranishëmdheqëvotojnë, (duke 

mospërfshirëabstenimet), nënjëmbledhjenëtëcilën ka njëkuorum. 

Absteniminukkonsiderohetsivotëdheprandajnukllogaritetnëpërcaktimin e rezultatittëvotimit. 

Neni 21  

Vendet e Lira 

1. Në rastet kur në Kryesi/ Këshill krijohen vende të lira, zgjedhjet bëhen sipas procesit 

zgjedhor dhe procedurave të përcaktuar në këtë rregullore. 

2. Në rastet kur brenda një fshati ka vend bosh të 2 nga 3 vendet e Kryesisë, zgjedhjet 

bëhen për të gjithë fshatin. 
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3. Kryetari i Fshati /Ndëlidhësi njoftojnë me shkrim Këshillin Bashkiak dhe Kryetarin e 

Bashkisë për vendet e lira. 

4. Nërastin e vendittëtëlirënënjëKëshillKomunitar, 

SekretariiKëshillitnjoftonKëshillinKomunitarpërçdoaplikanttëkualifikuarqëkanëparaqitur

njëkërkesëpërtëqënëanëtariKëshillitKomunitar. 

5. Nëasnjërastnjë vend ilirëianëtarittëKëshillit/ Kryesisënuk do tëplotësohetnësezgjedhjet e 

përgjithshmepërzgjedhjen e 

KëshillitdheKryetarittëBashkisëjanëplanifikuartëmbahenbrendagjashtëdhjetë (60) 

ditëshnga data qënjëaplikim me shkrimiështëparaqiturKryesisë / Këshillit. 

Neni 22  

Mungesat nëDetyrë 

1. ÇdoanëtariKryesisë / KëshillitKomunitarqëmungonnëtre (3) 

mbledhjetërregulltanënjëperiudhëgjashtë (6) muajprosenëkatër (4) 

mbledhjetërregulltanëvazhdimbrendanjëperiudhedymbëdhjetë (12) 

muajorepërbenshakpërfillimin e procedures 

përshkarkiminngadetyramëvendimtëKryesisë/KëshillitKomunitar.  

2. Pas mungesavetëbërasamësipërdhenëseKryesia/ KëshillitKomunitarnukshprehen me 

vendim,KryetariiFshatit/ 

NdërlidhësiiapërcjellçështjenpërshqyrtimdhevendimKëshillitBashkiak, cili e 

shqyrtonkërkesën ne mbledhjenmëtëparë. Nërast se 

mungesaështëbërëngaKryetariiFshatit/ 

NdërlidhësikërkesamundtëbëhenngaçdoanëtarKryesisë/ Këshilli, apo me 

peticiontënënshkruarnganjëgrupbanorësh. 

Neni 23  

Largimi nga Detyra e Anëtarëve  apo Drejtuesve të SK 

1. LargimingadetyraiKryetarittëFshatit / Ndërlidhësitbëhetkur: 

a. Jepdorëheqjen 

b. Vdes 

c. ShkarkohetngaKryesia e Fshatit/ KëshilliKomunitar 

2. ShkarkimiianëtarittëKryesisë/ KëshillitKomunitarbëhet me procedurënsimëposhtë: 

a. Peticioningabanorët. NjëanëtariKryesisë/ 

KëshillitKomunitarmundtëshkarkohetngadetyra me dorëzimin e njëpeticioni, 

iciliduhettëpërmbajë: i) identitetin e anëtaritqëkërkohettëshkarkohet, ii) 

njëpërshkrimtëdetajuartëarsyeveshkarkimit, dhe iii) nënshkrimet e vlefshmetë 

minimum pesëdhjetë (50) banorë. Peticionishqyrtohennëmbledhjenmëtë para 

tërregulluttëKryeisë/ KëshillitKomuniatar.  Shkarkimiianëtaritbëhetme votën Pro 

tëdytëtretave (2/3) e anëtarëve. Anëtariqëështësubjektishkarkimit ka 

tëdrejtëtëdëgjohennëmbledhjene Kryesisë/ KëshillitKomunitar, por nuk do 

tëllogaritetsipjesë e kuorum, dhe as nuklejohettëvotojëpërkëtëçështje. 

AnëtarimundtëparaqesëankesënëKëshillBashkiak. 
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b. Peticioninganjë apo disaanëtarëtëKryesisë/ Këshillit. 

Njëanëtarmundtëshkarkohetpërarsye, por pa u kufizuar, 

tësjelljespenguesetëmbledhjeve; pengimin e punës se Krysisë/ Këshillit; shkeljet e 

aktevenënligjoretë SK, tëproceduravetëfunksionimitoseKodittëSjelljes. 

Peticionipërfshin: i) identitetin e anëtaritqëkërkohettëshkarkohet, ii) 

njëpërshkrimtëdetajuartëarsyeveshkarkimit, dhe iii) nënshkrimet e tëpaktëntre (3) 

anëtarëve. 

c. Vendimipërshkarkimin e njëanëtarihynnëfuqimënjëhëredheKryetari / 

Ndërlidhësiidërgonanëtarittëshkarkuarnjoftiminbashkë me një kopje tëvendimit, jo 

mëvonësëtrepesëditëngamarrja e vendimit.   

3. Dorëheqja e anëtarittëKryesisë / Këshillitmundtëjapëdorëheqjennga duke 

paraqiturnjëdorëheqje me shkrimKryesisë / Këshillit, e qënga ai moment pozicioni do 

tëkonsiderohetilirë. NësenjëDrejtornukkualifikohetmëpërtëzënëpozicionin e 

anëtariKryesisë / Këshillit, përgjatëmandatittëtij / saj, 

duhettënjoftojnëmenjëherëKryesisë / Këshillit. PërfaqësimiitijnëatëpoziciontëKryesisë / 

Këshillitmenjëherëpushondhepozicioniqëkonsiderohetilirë. 

Neni 24  

Pezullimi i Përkohshëm nga Mbledhja i Anëtarit të SK 

1. KëshillimundtëndërmarrëveprimepërtëqortuarpublikishtnjëanëtartëKryesisë/ 

Këshillitpërveprimet e pahijshme apo penguesetëbëragjatëmbledhjessëKryesisë/ 

Këshillit duke bërëtëmunduredhepezullimin e 

vazhdimittëpjesëmarrjessëtijnëmbledhjesianëtariKryesisë / Këshillit.  

2. Shqyrtimiikësajçështjepërfshihetnërendin e ditëssëmbledhjesdhemiratohetmëshumicën e 

votavetëanëtarëvetëpranishëm. 

Neni 25  

Komisionet e Kryesive / Këshilave Komunitarë 

1. Kryesitë/ KëshillatmundtëngrejnëKomisionet e 

tyretëPërhershmetëcilëtkanëjuridiksiontëvazhdueshëmtëçështjeslëndoreqëiështëcaktuarn

gaKryesia/ Këshilli. 

2. Komisionetjanë:i) KomisioniiBuxhetit, icilimblidhetçdotremuaj, 

osemëshpeshsipasnevojës, dherishikonraportetfinanciare, 

hartonbuxhetinvjetor,iparaqetKryesisë/ Këshillitkërkesatpërfonde, raportetfinanciare; ii) 

Komitetiimandatevedherregullores, përgjegjëspërrishikimindherekomandimin e 

ndryshimevetëtëgjitharregullavedherregulloreve me tëcilatpunonKryesia/ Këshilli, duke 

përfshirë por jo kufizuarnëvendime, miratimindherishikimin e KodintëSjelljes, 

sidherregullat e fuksionimittëKryesisë/ Këshillit; iv) Komitetiishtrirjesnëndërveprimit me 

komunitetin,  iciliiraportojëKryesisë/ 

Këshillitçdomuajpërpërpjekjetdheaktivitetpërndërveprimit me komunitetin, 

metodatdherezultatetpërkomunkimindheinformimin e komunitetit, projektet e 

parashikuara; v) KomitetiiKontrollittëTerritoritdheShërbimevePublike, 

icilimonitoronmenaxhimin e territoritdhepromovimin e standartevedhemonitorimin e 

cilësisësëofrimittëshërbimevepublike. 
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3. KomisionionetireferohenkësajrregullorejedherregullorevetëfunksionimittëKëshilliBashki

akpërorganizimindhembajtjen e mbledhjeve. 

4. Kryetarët e KomisioneveemërohenngaKryetariiFshatit/ Ndërlidhësi, dheKryesia/ 

Këshillimiratonanëtarësinë e Komisioneve.  

5. KryetariiKomisionitmundësonmbajtjen eprocesverbalit me 

shkrimtëçdombledhjetëKomisionit, dheiparaqetKryesisë/ Këshillitraportin e mbledhjes. 

Procesverbalete mbledhjevemerrennëçdombledhjetëKomitetit. Minutat e 

miratuaradherendiipunëvetëmbledhjesëKomisionitiparaqitenKryetarittëFshatit/ 

Ndërlidhësit. 

6. Anëtarët e KomisionitlargohenngaKomisioninëtënjëjtënmënyreqëjanëemëruar. 

7. TëgjithedokumentacioniimbledhjevetëKomisionitidorëzohetKryetarittëFshatit/ 

Ndërlidhësit, mbasçdombledhjetëKomisionit, 

pëtrt’uarkivuarsipaskërkesavetërregulloressëBashkisëpërarkivatvendore. 

Neni 26  

Mbrojtja ndaj Përgjegjësive Publike 

Çdopadigjygjësorendajkryetarit te fshatitdhendërlidhësit, përushtrimin e detyrave te 

dhenaatyre me ligj apo me vendimtëKëshillibashkiak, mbrohetnëgjykatëngaDrejtoriajuridike 

e Bashkisë.  

 

Although Neighborhood Council board members are neither "employees" or "officers," for 

liability purposes, the board members will be treated as if they were City employees 

Neni 27  

Kufizimet e Veprimeve të Organeve Drejtuese të SK 

Kryesia, anëtarët, nëpozicionin e tyresianëtarëtëKryesisë, dheKryetariiFshatit, 

sidheKëshilliKomunitar, anëtarëtnëpozicionin e tyresianëtarëtëKryesisë, 

dheNdërlidhësiKomunitarnukkanëtëdrejtë, ndajBashkisëdheorganevetësaj, 

sidhendajinstitucioneve e ndërmarrjevenëvartësitëBashkisë: 

1. Tëngrenëpadigjygjësore 

2. Tëdërgojnëankim administrative ndajvendimevedheveprimeve 

 

GjithësesiçdoanëtariKryesisësëFshatitdheçdoanëtariKëshilliKomunitar, nëkapacitetin e 

tyresiqytetarëmundtëngrenëpadigjygjësore apo tëdërgojnëankim administrative 

ndajvendimevedheveprimevetëBashkisëdheorganevetësaj, sidhendajinstitucioneve e 

ndërmarrjevenëvartësitëBashkisë. 

Neni 28  

Trainimi i Strukturave Komunitare 

1. Tëgjithëanëtarët e Kryesive/ Këshillave do duhettëmarrintrajnimebaze, duke përfshirë, 

por pa u kufizuarnë, etikën, konfliktin e interest, ngritjen e fondeve, financimin e 

projekteve, hartimin e buxhetit, mbykqyrjen e zbatimittëbuxhetit, mbajtjen e mbledhjeve, 



 21 

informimin, konsultimindheangazhimin e komunitetit, brendanëntëdhjetë (90) 

ditëvengazgjedhjasianëtarëtëKryesisë/ Këshilli. 

2. TrajnimetsigurohenngaBashkia.  
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KREU IV–PËRGJEGJËSITËE STRUKTURAVE KOMUNITARE 

Neni 29  

Përgjegjësitë  e  Kryesisë  së  Fshatit/ Këshillit Komunitar 

1. Nxisin dhe mbështesin aksione komunitare me qëllim për të siguruar burimeve 

financiare dhe materiale në ndihmë të komunitetit apo zhvillimit të territorit. 

2. Nxisin dhe mbështesin peticione për nxitjen e vendimeve apo rrëzimin e propozimeve, të 

cilat bien ndesh me interesat e banorëve dhe territorit. 

3. Këshillat do tëmonitorojnëcilësinë e ofrimittëshërbimevetëbashkisënëzonat e 

tyrepërkatësedhe do tëkenëtakimeperiodike me drejtuesitpërgjegjëstëdrejtorive/ 

sektorëvetëbashkisë. 

4. Këshillat e 

lagjevemundt'iparaqesëKryetarittëbashkisëdheKëshillitnjëlistëvjetoretëpërparësivepërbu

xhetin e Bashkisë. Kryetariikomunës do tëinformojëkëshillat e 

certifikuartëlagjespërafatin e funditpërdorëzim, 

nëmënyrëqëkontributitëkonsiderohetnëkohën e duhur. 

5. KëshillitKomunitarushtronfunksionedhezbatondetyraqëijanëdeleguar me 

vendimtëKëshillittëBashkiak. 

6. KëshillitKomunitarmblidhetnjë here në 3 muajdhevendosp´rçeshtjenë interest ë 

komunitetetëlagjes 

7. Këshillit / 

KryesiamiratondheiparaqetKryetarittëBashkisëdheKëshillitBashkiaklistënvjetoretëpërpar

ësivetëlagjespërbuxhetin e Bashkisë, tëcilën e paraqetmbrendamuajitqershor, 

përvitinpasardhës. KryetariiBashkisëinformonKëshillitKomunitarpërdatënbrëndaafatin e 

funditpërdorëzim, nëmënyrëqëkontributitëkonsiderohetnëkohën e duhur. 

8. Merrvendimpërlistën e projektevepërfinacimin e tëcilëve do 

tëaplikojëtekFonditVjetortëBashkisëpërFuqizimindheZhvillimin e Komuniteteve 

9. Kryesia/ Këshillijepmendimepërpara se 

tëmerrenvendimepërçështjeqëkanëndikimmbikomunitetindheterritorin e fshatit/ lagjes. 

10. Kryesia / Këshillivendos se cfarërekomandimesh apo këshillash do 

ipërcjellëKëshillitBashkiak apo KryetarittëBashkisëpërprojektaktetëhartuarangaBashkia, 

dhetëcilatipërcillen me shkrim (shkresë apo email). Mendimet apo komentete 

KryetarittëFshatit/ NdërlidhësitparaqitennëMbledhjen e KëshillitBashkiak. 

Neni 30  

Përgjegjësitë  e Kryetarit dhe Kryesisë së Fshatit 

1. Kryesia e Fshatitështë organ këshillimoriKryetarittëFshatit (Ligji 139/2015, neni 70/1). 

Kryesia e FshatitkryendhembështetfunksionetvetëqeverisësetëBashkisënëfshatin e saj, 

sidhekujdesetpërzhvilliminekonomik vendor, përdorimin e 
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burimevetëpërbashkëtadhesigurimin e harmonisësocialenëfshat (Ligji 139/2015, neni 

71/1) sipaspergjegjësivetëpërcaktuarangaKëshilliBashkiak. 

2. KryetaridheKryesia e 

Fshatitmundtëzbatojnëprojektenëdobidhepërfitimtëkomunitetittëfshatit. 

KryetariiFshatitndihmonKëshillindheKryetarin e Bashkisënëpërcaktimin e 

nevojaveprioritarepërfshatinbazuarngatakimet me komunitetin; 

vlerësonprojektbuxhetinafatmesmëdhevjetortëdhetëBashkisëdhebërekomandimet e 

nevojshmenëlidhje me 

projektetqëindikojnëdrejpërdrejtëpërmirësimittëjetësnëkomunitetdhezhvillimittëterritorittë

fshatit. KryetariiFshatit, sipasvendimit te KëshilliBashkiak, 

merrpërsipërtëmenaxhojnëprojekte apo aktivitetetëprojekteveqëzbatohenngaBashkia apo 

nëpartneritet me Bashkinë, me komunitetin apo nëterritorin e fshatit. 

3. Bazuarnëvendimin e kryetarittëbashkisë, kryetariosekryesia e 

fshatitmundtëkryejëedhedetyratsimëposhtë:  

a. kujdesjenpërparandalimin e ndërhyrjevetëpaligjshmenërrjetin e furnizimit me 

ujëtëpijshëmdhekanalizimevetëujëravetëbardhadheujëravetëndotura, 

tëkanalevembrojtësetëzonavetëbanuara, 

sidherrjetittëkanalevetretësoretëujitjesdhekullimit;  

b. kujdesjenpërparandalimin e 

ndërhyrjevetëpaligjshmedhetëçdollojdëmtimitërrugëve, 

trotuarevedhesheshevepublikenëfshat;  

c. administrimin e varrezavetëfshatit;  

d. kujdesjenpërruajtjen e pyjevedhekullotave, sidhetëburimevenatyrore.  

4. Detyratmëtëhollësishmetëtyrepërcaktohennërregulloretdheurdhëresat e këshillitbashkiak 

5. Kryesia e fshatit, vlerësondhejep me shkrimkomente, vërejtje apo sugjerimepërnjëveprim, 

politikëose plan tëdraftuarngaKëshilliiBashkisë, Kryetari, apo çdoagjenci e Bashkisë, 

komisioniKëshillitBashkiak, icili ka siobjektkomunitetin apo territorin e fshatit, apo 

përçdoçështjeqëindikonkomunitetitdheterritorittëfshatit. Kryesia e fshatitrekomandon me 

shkrimndërmarrjen e njëveprimi apo hartimin e 

njëpolitikeoseplaninëinteresdhedobitëkomunitetit apo territorittëfshatit. 

6. Mundësonhartimin e 

projektpropozimevepërtiparaqiturpërfinacimnëpërmjetFonditVjetortëBashkisëpërFuqizimi

ndheZhvillimin e Komuniteteve.  

7. I 

paraqetKryetarittëBashkisëdheKëshillitBashkiaklistënvjetoretëpërparësivetëlagjestëmiratu

arngaKëshilli/ KryesiapërbuxhetinvjetortëBashkisë, tëcilën e 

paraqetmbrendamuajitqershor. 

8. KryetariifshatitmundtëthirretnëMbledhjet e Këshillit apo KomisionevetëPërhershëm, 

osemerrpjesënë to me nismën e tij/saj pa tëdrejtë vote, dhe ka tëdrejtëtëshprehinmendimin 

e tij/sajnëmbledhjepërçështjeqëjanëtëlidhura me fshatinpërkatëse. 

9. Kryetariifshatitshpërblehetpërpunënqëkryen, 

sipaskriterevetëpërcaktuarangakëshillibashkiak, nëpërputhje me 

legjislacioninnëfuqi.pajiset me vulëdhe ka autoritetintëlëshojëvërtetimepërfakte e 

tëdhënapërbanorëtoseterritorin e fshatittëtij, përtëcilat ai ështënëdijeni, 
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saherëqëkjokërkohetngabashkia, ngavetëbanorëtosengaçdoinstituciontjetër, nëpërputhje 

me Ligjin.  

10. DërgonpranëBashkisëankesapërcilësinëdhesasinësëshërbimepubliketëofruaranëterritorin e 

lagjes/ fshatit, sidheshqetësimet e komunitetitdhebizinesitpërkëtoshërbime. 

11. Ndjek, sipasrastit, zbatimimin e projektevetëfinancuarngaBashkia, apo 

aktorëtëtjerënëprona apo mhjedisenëpronësitëpërbashkëtdhenjoftonAdministratorin e NjA 

përproblemet e vërejtura. 
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Neni 31  

Përgjegjësitë  e Këshillit dhe Ndërlidhësit Komunitar në lagje 

1. NdërlidhësidheKëshilliKomunitarmundtëmbështesinfunksionet e 

Bashkisënëlagjen, kanëtëdrejtëtëkryejnëfunksionedhekompetenca të caktuaraqë 

mundt’udelegohenngaKëshilliBashkiak, icilivendosedhepërmasën e financimit apo 

bashkëfinancimitpërkryerjen e funksionit apo kompetencëssëdeleguar, 

sidhemundtëzbatojnëprojektenëdobidhepërfitimtëkomunitetit. Këshillikomunitar (Ligji 

139/2015, neni 69). KëshilliKomunitarkujdesetpërzhvilliminekonomik vendor, 

përdorimin e burimevetëpërbashkëtadhesigurimin e 

harmonisësocialenëlagjedhesipaspergjegjësivetëpërcaktuarangaKëshilliBashkiak. 

2. NdërlidhësikomunitarilagjesmundtëthirretnëMbledhjet e Këshillit apo 

KomisionevetëPërhershëm, osemerrpjesënë to me nismën e tij/saj pa tëdrejtë vote, dhe ka 

tëdrejtëtëshprehinmendimin e tij/sajnëmbledhjepërçështjeqëjanëtëlidhura me 

lagjenpërkatëse. 

3. Ndërlidhësikomunitarmundtëshpërblehetpërpunënqëkryen, 

sipaskriterevetëpërcaktuarangakëshillibashkiak, nëpërputhje me legjislacioninnëfuqi.  

Neni 32  

Detyrat e Ndërmjetësit/ Kryetarit të Fshatit 

1. KryetariiFshatit / NdërlidhësitKomunitarështëdrejtuesiiKëshillitKomunitar, 

dhedrejtondheorganizonpunën e KëshillitKomunitar.15 

2. MbështetfunksionetvetëqeverisësetëBashkisënëlagje / fshat 

3. Kryetari/ Ndërmjetësikujdesenpërzhvilliminekonomik vendor, përdorimin e 

burimevetëpërbashkëtasocialenëfshat/ lagje. 

4. Ndihmon në proçesin e policimit në komunitet, ruajtjen e sigurisë 

publikedhesigurimin e harmonisësocialenëfshat/ lagje. 

5. Jep mendimin për gjendjen social ekonomike të familjeve në fshat/ lagje. 

6. Bashkëpunoë me administratorin e Njësisë Administrative për të gjitah çeshtjet qe 

lidhen me problematikat dhe zhvillimin të komunitetit dhe territorit në lagje/ fshat. 

7. Bazuarnëvendimin e KryetarittëBashkisë, KryetarioseKryesia e 

Fshatitmundtëkryejëdetyratsimëposhtë: 

a) kujdesenpërparandalimin e ndërhyrjevetëpaligjshmenërrjetin e furnizimit me 

ujëtëpijshëmdhekanalizimevetëujëravetëbardhadheujëravetëndotura, 

tëkanalevembrojtësetëzonavetëbanuara, 

sidherrjetittëkanalevetretësoretëujitjesdhekullimit; 

b) kujdesenpërparandalimin e 

ndërhyrjevetëpaligjshmedhetëçdollojdëmtimitërrugëve, 

trotuarevedhesheshevepublikenëfshat; 

                                                             
15 Ligji nr. 139/2015, neni 68 
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c) administrojnë e varrezavetëfshatit; 

d) kujdesenpërruajtjen e pyjevedhekullotave, sidhetëburimevenatyrore. 

8. KryetariiFshatit/ Këshillitpajiset me vulëdhe ka autoritetintëlëshojëvërtetimepërfakte 

e tëdhënapërbanorëtoseterritorin e fshatittëtij/saj, përtëcilat ai/ajo ështënëdijeni, 

saherëqëkjokërkohetngaBashkia, ngavetëbanorëtosengaçdoinstituciontjetërpublik, 

nëpërputhje me ligjin.16  

9. Merr pjesë në grupet e punës në nivel lagje/ fshati, për përballimin e situatave nga 

fatkeqësitë natyrore, shëndetësore, apo të tjera, sipas vendimit të Këshillit apo 

Kryetarit të Bashkisë.  

10. Lëshojë vërtetimet të nëshkruaara dhe vulosur apo dokumentet e tjera për të cilat 

është i aurorizuar me ligj apo me vendim të Këshillit Bashkiak.  

11. Drejtondheorganizonpunënpërzbatimin e projekteveqëBashkiai ka deleguaran 

Neni 33  

Detyrat e Ndërmjetësit/ Kryetarit të Fshatit si drejtues i Kryesisë/ Këshillit 

1. NdërlidhësitKomunitarështëdrejtuesiiKëshillitKomunitar, 

dhedrejtondheorganizonpunën e KëshillitKomunitar.17 

2. Përgatitrendin e ditësnëbashkëpunim meOrganinEkzekutivtëKryesisë/ 

Këshillitdhetëkryesontëgjithambledhjet e Kryesisë/ Këshillit 

3. Thërretdheorganizonmbledhje e Kryesisë/ Këshillit 

4. Mbikëqyrmbajtjendhezbardhjen eprocesverbalitdhembledhjevetëKryesisë/ Këshillit 

5. EmëronKryetarët e KomitetevetëKryesisë/ Këshillit, qëmë pas miratohenngaKryesia / 

Këshilli 

6. ShërbensizëdhënësdhepërfaqësuesiKryesisë/ Këshillit 

7. PërfaqësojnëKryesisë/ Këshillitnëmbledhjet e Ekekutivn e Bashkisedhe me Kryesisë/ 

Këshilliat e tjerë, dhemëeaktorëtëtjerë 

8. MbikëqyrpërgatitjendhedeklaratevenëemërtëKryesisë/ Këshillit 

9. Informojënëmënyrëtëvazhdueshmekomunitetinpëraktivitetet e Kryesisë/ 

KëshillitdhetëinformonKryesinë/ Këshillinpërtakimevedheaktivitetevetëfshat/ lagje 

10. Bëndeklaratat para mediavemediave, nëemërtëKryesisë/ Këshillit 

11. Njoftonmediatvendorepëraktivitetetdhengjarjet e Kryesisë/ Këshillit 

12. Krijondhetëmbankomunikim me banore, 

organizatadhebiznesevendorenëpërpjekjepërtërriturmbshtetejenpërKryesinë/ 

Këshillindhepërfshirjen e komunitetitnëvendimarrjenKryesinë/ KëshillindheBashkisë. 

12. MbankorrespendencënnëemërtëKryesisë/ Këshillit. 

13. Firmosëvendimet e Kryesisë/ Këshillit 

                                                             
16 Ligji nr. 139/2015, neni 71/4. 
17 Ligji nr. 139/2015, neni 68 
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14. Mbikëqyrfaqen e internetitKryesisë/ Këshillit 

KAPITULLI III-  NGRITJA EKESHILLIT KOMUNITAR 

Neni 34  

Inciativa e Ngritjes se Këshillit Komunitar 

1. KëshilliKomunitarnëlagjengrihetdhefunksiononnëbazëtëiniciativësqytetaredheorganizoh

enmbibazavullnetare.18Si rregull, nëçdolagjekrijohetnjëkëshillkomunitar. 

Këshillibashkiakmundtëvendosëqënënjëlagjetëkrijohenmëshumë se 

dykëshillakomunitarëosebashkimin e këshillavetëdy apo 

mëshumëlagjeve.19Iniciativaqytetarepërthemelimin e 

njëKëshilliKomunitariparaqitetpërvendimmarrjeKëshillitBashkiaknga jo mëpak se 

njëpërqind (1%) e banorëvetëlagjes.20Lagjia, sirregull, krijohetvetëmnëterritore me mbi 

20 mijëbanorë21.MinimumiibanorëvetënjëterritorkuthemelohetKëshilliKomunitarështë 

2,000/ 5,000/ 10,000 banorë. 

2. Kryesia e fshatitzgjidhenngabanorët e fshatit. 

KëshilliBashkiakpërcaktonmevendimnumrin e përfaqësuesve 

Neni 35  

Përcakimi i Kufizimeve të Zonave të Lagjes së Qytetit 

1. Përefekttëmbajtjesëzgjedhjevenëterritorin e KëshillitKomunitar, 

KëshilliBashkiakpërcaktonzonatbrëndalagjesdhekufitëpërkatës, por jo mëshumësëkatër/ 

pesë (4/ 5) zona përlagje. Zona ka 500/1000/2000/3000 banorë 

(nëvarësitënumrittëpopullsisëvotuesenëzonë). 

2. Nëvendimin e KëshillitBashkiakpërcktohenkufijtdhehartat e zoanvetëlagjes. 

3. Nëpëcaktimin e zonaveKëshillimerrparasyhndodhejneshakollave, 

institucionevepublikebashkiake 

4. Territore te zonaveqejanëparqe apo shehepubiekpublike 

KREU I - ÇERTIFIKIMIT TË KESHILLAVE KOMUNITARE 

Neni 36  

Qëllimi i çertifikimit 

1. QëllimiiçertifikimittëKëshillitKomunitarështëqëtënjohëzyrtarishtKëshillat e 

Komunitarëtëzgjedhur, 

nëmënyrëqëatatëkenënjërolzyrtarkëshillimorndajqeverisëbashkiakepërçështjet e 

interestittëlagjes. 

                                                             
18Ligji nr. 139/2015, neni 68/1. 
19Ligji nr. 139/2015, neni 68/4. 
20Ligji nr. 139/2015, neni 20/1. 
21Ligji nr. 139/2015, nenei 6/3. 
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2. Tëgjithaaplikimetpërçertifikim do tëparaqiten me shkrimnë format e 

përcaktuarangakjorregulloredhevendimet e tjeratëKëshillit. 
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Neni 37  

Bordi i Çertifikimit të Këshillit Komunitar 

1. Këshilli Bashkiak ngren Bordin e Çertifikimit të Strukturave Komunitare.  

2. Bordi përbëhet nga pesë (5) anëtarë, tre (3) anëtarë të Këshilit Bashkiak, nga të cilën një 

anëtar i Komisionit të Përhershëm për Mandatet, Rregulloren, Zgjedhjet, Strukturat 

Komunitare dhe Peticionet, dy (2) këshilltarë të cilët përfaqësojnë dy grupet politike më 

të mëdha në Këshill, pozitë dhe opozitë, Drejtori i drejtorisë për fuqizimin dhe zhvillimin 

e komuniteteve, dhe Drejtori i drejtorisë juridike të bashkisë. Bordi respekton barazinë 

gjinore në përbërjen e anëtarësisë së tij. Anëtari i Komisionit të Përhershëm është kryetar 

i Bordit, ndërsa Këshilltari që i përket opozitë është zëvendëskryetar i Bordit. 

3. Bordi shqyrton kërkesat që vijnë nga iniciativa qytetare për ngritjen e Këshillit 

Komunitar dhe vlerëson nëse iniciativa është paraqitur sipas kërkesave të vendosura nga 

Këshilli Bashkiak.  

4. Bordi i paraqet Këshillit propozimet për ngritjen e Strukturave Komunitare. Propozimi 

shqytohet paraprakisht nga Komisioni i Përhershëm i Mandateve, Rregullores, 

Zgjedhjeve, Strukturave Komunitare dhe Peticionet. 

5. Të gjitha mbledhjet dhe dokumentacioni i mbledhjes së Bordit janë të hapura për 

publikun. Bordi fton në mbledhjet e tij administratorët e NjA të Bashkisë, në varësi të 

çështjeve apo strukturave komunitare në tërritorin e NjA, si dhe ndërlidhësit komunitarë 

në detyrëpër dëgjesa publike apo pyetje. 

6. Rregullat e mbledhjes së Këshilli do të shërbejnë si udhëzuese për mbledhjet e Bordit. 

Mbledhja e radhës të Bordit thirret nga Kryetari i Bordit, dhe në mungesë dhe me 

autorizim me shkrim, nga zëvëndëskryetari i Bordit. Mbledhjet u njoftohen anëtarëve 

nga Kryetari i Bordit, apo në mungesë ngazëvëndëskryetari i Bordit, jo më vonë se 5 ditë 

pune nga data e mbajtjes së mbledhjes. Mbeldhja e Bordit dokumentohen ne 

proçesverbalin e mbledhjes, i cili mbahet nga një prej punonjësve të sekretariatit të 

Këshillit. Bordi haton një raport vjetor të veprimtarisë së tij, i cili nënshkruhet nga 

Kryetari  Bordit dhe ai paraqit Mbledhjes së Këshillit. 

7. Bordi mund të mbajë takime të hapura apo dëgjesa publike, nëse e sheh të nevojshme për 

të marrë komente, propozime, informacione apo dëshmi në lidhje me iniciativën qytetare 

të paraqitur. Bordi përdor rregullat e Këshillit për komunikimin me publikun, si 

udhëzues për mbajtjen e takimeve të hapura apo dëgjesave publike. 

8. Vendimet e Bordit merren me shumicën e anëtarëve të pranishëm. 

9. Bordi pranon, shqyrton dhe kthen përgjigje për peticionet apo ankesat drejtuar Bordit që 

lidhen me vendimmarrjen e Bordit. 

Neni 38  
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Procesi i  Çertifikimit 

1. BordipërÇertifikimin e SK 

vlerësonnësekërkesatpërçertifikimiplotësojnëtëgjithakërkesadhekriteret e 

përcaktuaramëposhtënëkëtënen. 

2. PasitëparaqitetnjëkërkesëpërçertifikimintëKëshillitKomunitar, aplikimi do 

tëmbahetngaDdrejtoria e fuqizimit te komunitetevepërnjëperiudhëprej 20 ditëshpune. 

Gjatëkësajperiudhe, 

drejtoriavlerësonaplikiminpërçertifikimpërtëpërcaktuarnësekërkesaiplotësontëgjithakriter

et e përcaktuarangaKëshill. Në fund tëperiudhëssë 20 ditëpune, 

nëseështëparaqiturvetëmnjëaplikimqëpërshkruankufijshpërnjëKëshillKomunitarsëpropoz

uardhenëseaplikacioniështëiplotësipasvlerësimittëdrejtorise, ajo iapërcjellBordi/ 

Komisionipërshtyrtim, dhenjoftonipërkëtëaplikuesin. 

3. NëseDrejtorianukarrintëvlerësojëaplikiminbrendaperiudhëskohoretëprej 20 ditësh, 

drejtoriaiapërcjell, 

aplikiminmenjehërëdheparekomandimKomisionittëKëshillitpërshqyrtim. 

4. NëseDrejtoriamerrdyosemëshumëaplikimepërçertifikimbrenda 20 

ditëvetëpërmenduranëpunë, tëcilatidentifikojnëkufijtëtënjëjtë, 

tëngjashëmosetëmbivendsurtëKëshillitKomunitar, 

drejtoriakontaktonaplikuesitmbivendosës, dhe I front ë bien 

dakortprërtëparaqituenjeaplikimtëpërbashkët. Aplikantët do tëkenë 20 ditëpunenga data 

kur u ështëbërënjoftimipërtëzhvilluarnjëkërkesëtëunifikuar. 

5. Nësekonsensusiarrihetnëçdokohëbrendakësajperiudhe 20 

ditëpuneosenëçdokohëgjatënjëperiudhekohoretëzgjatur, periudha e 

marrëveshjespërfundondhetëgjithaaplikimet do tëshqyrtohendhevlerësohenngadrejtoria 

6. Kërkesapërçertifikimine iniciativësqytetarepërngritjen e StrukturësKomunitare do 

tëplotësojëminimumikërkesat e mëposhtme: 

a. Parashtruesit e kërkesësdo tëduhettëmbledhin jo mëpak se 200 dhe jo mëshumë se 

500 nënshkrime. 

b. Nënshkrimetduhet, nëmasënmaksimaletëmundshme, 

tëpasqyrojnëgrupinmëtëgjerëtëpalëvetëinteresuaratëkomunitetit, sibanorë, 

pronarëbanesash, qeraxhi, pronarëbiznesesh, tërinjë, mësues, mjek, persona 

tëprofesionevetëndryshme (format aplikiminështojcën nr. _______) 

c. Aktithemeluese, përfshirëinformacionin e mëposhtëm.  

(i) Emrin e StrukturësKomunitare 

(ii) Anëtarësia e palëvetëinteresitdhebordidrejtues 

(iii) Aktithemeluesepërcakton se anëtarësia e StrukturësKomunitareështë e 

hapurpërtëgjithëpalët e 

interesuaratëkomunitetitbrendakufijvetëzonëssëpropozuarpërStrukturëKo

munitare. 

(iv)  

d. Me marrjen e njoftimit nga Komisionise peticoni është verifikuar, parashtruesit e 

qarkullojnë peticionin për nënshkrimin e mbështësve. 
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7. Aktithemeluespërfshinëvenddodhjen e 

zyrëstëBorditDrejtuesdhenjëmetodëpërzgjedhjenosezgjedhjen e 

rregullttëanëtarëvesiBorditDrejtues.  

Neni 39  

Procedura e aplikimit për Çertifikim 

1. Tëgjithaaplikimetpërçertifikimi e 

njëKëshilliKomunitaridrejtohenKëshillitBashkiakdheregjistrohennëzyrën e 

protokollittëBashkisë. 

SekretariiKëshillitiapërcjellëaplikiminDrejtorisëpërfuqizimindhezhvillimin e 

komuniteteve, dhekërkon opinion me shkrimpërmiratimin apo jo të, bashkë me arsyet e 

përkatëse.  

2. Aplikantëtjanëpërgjegjëspërparaqitjen e 

tëgjithadokumentevetëkërkuaratënevojshmepërtëshayrtuardheverifikuarpërputhshmërinë

mëkërkesat e Bashkisë.  

3. Aplikimiduhettëkëtë the name, addresën, ID dhekontaketceldhe email tëaplikuesit. 

4. Çdoaplikim do tëshoqërohe me njëletërtëshprehjessëinteresittënënshkruarngagrupiqë ka 

aplikuarpërçertifikimin e KëshillitKomunitartëpropozuar.  

5. Drejtorisëpërfuqizimindhezhvillimin e komuniteteve do te sigurojëtëgjithatëdhënat e 

nevojshmepërshqyrtimin e aplikimit, sitëdhënatpërpopullsinëelagjes, hartatetj. 

6. I gjithëkomunikimi me Bordin/ Komisioninnëlidhje me shqyrtimin e 

përputshmërisësëaplikimitdo tëbëhet me Drejtorisëpërfuqizimindhezhvillimin e 

komuniteteve. 

 

Seancat dëgjimore për Çertifikimit e Këshillit Komunitar 

1. Njoftimipërdatën e dëgjesëspublikeibëhetaplikuesitsëpaku 15 ditë para 

datëssëseancësdëgjimore. Nëseështë e mundur, 

dëgjesambahetbrendaterritoritqëmbulonkëshillikomunitaripropozuar. 

2. Tëgjithadokumenet apo prezantimetqë do 

tëparaqitenaplikuesiidërgohendrejtorisëngaaplikuesi jo mëvonë se dhjetë (10) ditëpune 

para datëssëdëgjesës. 

3. KryetariiKomisionit hap seancën e degjimorepublikedhedeklarontitullin e aplikimit 

4. Drejtoriidrejtorisëpërfuqizimin e komuniteteveparaqetraportinnëlidhje me aplikimin, 

dheipergjigjetpyetjetëanëtarëvetëKomisionit. 

5. KryetariiKomisionitftonaplikantin (ët) tëparaqesinçështjen e tyrenëçfarëdomënyreqëata e 

gjykojnëtëpërshtatshme. 

KryetariiKomisionitkërkohetaplikuesittëdeklarojënësedosjaështë e plotëdhenëse ka 

kundërshtimepërprovat e përfshiranëdosje. Prezantimiiaplikantit do 

tëkufizohetnëgjithsejpesëmbëdhjetë (15) minuta, dhe me pas 

ipërgjigjetpyetjevetëanëtarëvetëKomisionit, nëlidhje me materialin e 

paraqiturngaaplikantiosefaketedhetëdhënat e përfshiranëraportin e stafit. 
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6. KryetariiKomisionitftonanëtarëvetëpublikuttëparaqesidëshmitë e tyre. 

Anëtariipublikutqëdëshiront'idrejtohetKomisionitnëmbështetjetëaplikimit, ka 

maksimumitre (3) minuta, osenjëafattjetërkohorqëKryetari e gjykontëpërshtatshëm, 

përtëdhënëkomente. Koha totale e caktuarpërkomentenëmbështetjetëaplikacionit do 

tëkufizohetnënjëmaksimumprej 20 minutashdhe e 

njëjakohëështënëdispozicionpërtëdëgjuarkomentengatëanëtarëvëtëpublikuyqëkundërshto

jnëçertifikimin e aplikimit. 

Neni 40  

Mikqyrja e  Strukturave Komunitare 

1. KomisionipërMandatet, Rregulloren, Zgjedhjet, StrukturatKomunitare do 

tëmbikqyrnëmënyrëperiodikesisteminstrukturaveKomunitarenëBashki.  

2. KomisionimbaseancadëgjimorepublikepërtëkërkuarkontributngaStrukturatKomunitarenë

lidhje me shqetësimet, 

çështjetdheproblemetqëduhettëadresohendhetëhartojëpolitikapërtëpërmirësuarpolitikatdh

eprogrametpëtfuqiziminestrukturavekomunitare.  
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Neni 41  

Vlerësimi Vjetor 

1. Drejtoriapërfuqizimindhezhvillimin e 

komunitetevebënnëvlerësimvjetortësistemittëKryesivedheKëshillave. 

DepartamentipërtëbërënjërishikimdhevlerësimvjetortësistemittëKëshillit të Fqinjësisë. Si 

pjesë e politikësësajtëmbikëqyrjes. Drejtoriahartonnjelistetreguesishtë performances e 

cilamiratohetngaKëshilliBashkiak. 

2. BordiiÇertifikimittëKëshillaveKomunitarëdo tëparaqesëkomente e veta ne lidhje me 

raportinvjetor, ne mbledhjene KomisionittëPërhershëmpërMandatet, 

RregullorendheStrukturatKomunitare.   

Neni 42  

Shqyrtimi i Aplikimit për Çertifikim 

1. Bordi/ Komisioniaprovonosekundërshtonaplikimet e 

certifikimittëKëshillitKomunitarnëpërputhje me ligjindhekëtëRregullore, 

dhebazuarnëprovadhedokumentet eparaqiturangaAplikuesi.Bordi/ 

Komisioniikërkonaplikuesitplotësimin edokumenteve, nëseështe e nevojshme. 

2. NjoftimizyrtarivendimittëBordit/ Komisionit, u komunikohet me shkresëaplikuesvepor 

jo mëvonë se 10 ditëpune pas dëgjesëspublikeqëmbanBordi. 

3. VendimiiborditikalonpërshqyrtimmbledhjesmëtëparëtëradhëssëKëshillitBashkiak. 

Këshillidëgjonraportindhepropozimin e Bordit, raportindhepropozimin e 

Komisionittëpërhershëm, sidhedëgjonpër 5 minutakomentet e grupitaplikuesdhe 5 min 

(nese ka) komentet e personaveqëjanëundëraplikimit. Këshillivendospërmiratin, 

mosmirartin apo shtyrjen e 

miratimittëaplikimitnëmbledhjenmëtëparëtëradhëskuKëshiliBashkiakduhettëshprehetpërf

undinmishtpërmiratiminapomosmiratimin e 

aplikimit.Nërastrefuzimiaplikuesimundt’idrejtohetgjykatës administrative. 

4. Rishqyrtimiinjëvendimipërmosdhënjen e 

Çertifikimitmundtëbëhetmbasnjëperiudheprejtre (3) muajshpërshkak se veprimiiKëshillit 

ka qënëikeqinformuar apo këshilluaroseAplikuesii ka 

paraqiturKëshilliBashkiakinformacioneshtesë apo rrethanatligjore apo 

tjerërkanëndryshuar.  

Neni 43  

Anullimi i Çertifikatës së Këshillit Komunitar 

1. AnullimiiÇertifikatëssëKëshillitKomunitarmundtëjetëvullnetarose jo vullnetar, 

dhemundtëndodhëpërnjësërëarsyesh.NismapërAnullimin e 

pavullnetshëmtëÇertifikatësmundtëbëhetngaBashkiasirezultativlerësimittëfakteveqëprov

ojnë se KëshillimiKomunitar ka dëshutarnëzbatimin e kërkesavetëkësajRregulloreje. 
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2. DeçertifikimivullnetarmundtësilletngavetëKëshilliiKomunitarpërnjësërëarsyesh duke 

paraqiturnjëkërkesëtënënshkruartëpaktënngatre (3) 

anëtarëtëKëshilliiKomunitartëcilëtkërkonjëdeçertifikimin. 
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Neni 44  

Anullimi Vullnetar i Çertifikimi 

1. KëshilliBashkiakmundtëanullojëçertifikimin e 

njëKëshilliiKomunitarbazuarnëkonstatimin se KëshilliiKomunitarka 

dështuartëtregojëaftësinëpërtëpërmbushurfunksionetdhepërgjegjësitëligjoredhetëkësajrre

gullorejedhese 

KëshilliiKomunitarnukdëshironosenukështënëgjendjetëzbatojëligjetnëfuqi. 

PropozimimundtëbëhetngaKryetariiBashkisë, 

mbasvlerësimittëbërëngaDrejtoriapërfuqizimindhezhvillimin e komuniteteve, 

sidhengaKomisioniiPërhershëmpërMnadate, Rregulloren, Zgjedhjet, 

StrukturatKomunitaredhePeticionet. 

2. VendimimerretngaKëshilliBashkiakdheinjoftohetKëshillitKomunitarbrenda 10 

ditëvengamarrja e vendimit. 

3. KëshilliiKomunitarmundtëkërkojëvullnetarishtanullimin e 

çertifikimin.KërkesamundtiparaqitetKëshillitBashkaikmbasvendimittëKëshilliiKomunita

r, apo ngaNdërmjetësiKomunitar.KëshilliiKomunitarapo Ndërmjetësipublikonkërkesën, 

përnjëperiudhëprej 15ditëshpërreagimedhekomentetëkomunitetittëlagjes.  

4. KryetariiKëshillitiadërgonkërkesënKryetariiBashkisë,iciliiapërcjellDrejtorisëpërfuqizimi

ndhezhvillimin e komuniteteve,përvlerësim.  

5. Drejtoriae shqyrtonkërkesënmbaspërfundimittëafatit 20 

ditortëpublikimittëkërkresësdhepasi ka marrëreagimetdhekomentet e pubikut apo 

tëanëtarëvetëKëshilliiKomunitar, 

dhembasmbajtjessëdëgjesëspublikengaBashkiapërkëteçështje. 

MbibazëtëkëtijvlerësimiKryetariiBashkisëipropozonKëshillitBashkiakpraninimin apo 

refuzimin e kërkesës, jo mëvonë se 15 ditëngambarimiiafatit 20 

ditortëpublikimittëkërkesës, përsakohëparaqitësit e kërkesësdheKryetariiBashkisënuk 

bien dakordpërzgjatjen e këtijafati, gjë e ciladokumentohet me shkresë. 

KëshilliBashkiakvendospërpranimin apo refuzimin e kërkesëssëKëllimitKomunitar. 

6. KëshilliiBashkisëshqyrtonkërkesënnëseKëshilliKomunitar apo Ndërmjetësi, 

sjelldokumente sin ë vazhdim: 1) evidence tëproceset epërdorurapërkonsultimin e 

kërkesësmëkomunitetindhepërfshirjen e komunitetitnëprocesin e vendimmarrjes, 2) 

provatqëpalët e interesuarajanëanketuarnëlidhje me kërkesën, 3) provaqëtregojnë se 

KëllimitKomunitarapo Ndërmjetësika publikuarkërkesënnë minimum 

trevendepublikenëlagje, nëfaqen e internetittëBashkisëdhenëfaqen e 

internetittëvetëKëshillitKomunitar; dhe 4) 

evidencëqëvendimiiKëshillitKomunitarpërt’ikërkuarKëshillitBashkiakanullimin  e 

çertifikimit, ështëmarrë pas publikimitpër 15 ditë, nëlagjedhefaqet e internetit te 

bashksiedheKëshillitKomunitar,tëprojektvendimipëranullimin e çertifikimit. 

KREU II - ADMINISTRIMI I PROCESIT ZGJEDHOR 

Neni 45  
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Administrimi i Zgjedhjeve 

1. ProcesiizgjedhjessëKryesivedheKryetarëvetëFshatrave (Ligji 139/2015, neni 70/5) 

dheiKëshillavedheNdërlidhësaveKomunitarëmbikëqyretngaKëshilliBashkiak.  

2. Këshilli me vendimngenKomisioninpërMonitorimin e 

ZgjedhjevetëStrukturaveKomunitarenënivleBashkie. Komisioni ka pesë (5) 

anëtarëdhepërbëhetnga: KryetariiKëshillit apo iautorizuariprejtij, 

Kryetariikomisionittëpërhershëmpërmandatet, rregulloren, 

zgjedhjetdhestrukturatkomunitare, njëkëshilltarngaopozitamë e 

madhenëKëshillinBashkiak, ZëvendëskryetariiBashkisëdheAdministratorii NjA 

tëcaktuarngaKryetariiBashkisë. KomisioniiparaqetKëshillitBashkiakraportin e 

monitorimittëzgjedhjeve, jo mëvonësë 10/ 15 

ditëngapërfundimiizgjedhjevenësecilinfshat/ lagje. 

3. Këshillizgjedhpërçdofshat/ lagjenjëKomisionMonitoriminënivelfshati/ 

lagjetëpërbërëprejtre (3) antarësh, ngatëcilëdy (2) janëKëshilltarë, 

qëipërkasingrupevetëndryshmepolitikenëKëshill, dhenjëpunonjësi administrates 

sëBashkisëiemëruarngaKryetariiBashkisë.Anëtarët e Këshillitqëjanëbanorëtënjëfshati 

apo lagjepreferohentëjenëanëtarëtëKomisionittëVotimitnëatëfshat apo lagje. 

4. PërçdoqëndërvotimingrihetKomisioniiQëndrëssëVotimit. 

KandidatipërStrukturatKomunirare. 

KandidatëtnukmundtëjenëanëtarëtëKomisionittëQëndrëssëVotimit, por 

nëçdorastmundtëjetëvëzhgues.  

5. Këshilli me vendimngrendhepërcaktonanëtarët e KomisionittëVotimitpërAnëtarët e 

Kryesisë/ KëshillitKomunitar. KomisioniiVotimitpërbëhetngatre (3) anëtarë: 

njëPunonjës I sekretariatittëKëshillit,Administratorii NjA kundodhetfshati / lagjia, 

njëanëtaripavarur (mësues apo drejuesinjëinstitucioniarsimornëfshat/ lagje, drejtuesinjë 

OJF-je, jurist, njëbanorë me reputacionilagjes/ fshatit por qënukështëanëtariKryesisë / 

KëshillitKomunitarnëdetyrë), icilipërzgjidhetnga __________.  

Neni 46  

Përgatitja se zgjedhjeve të Këshillave Komunitarë dhe Kryesisë së Fshatrave 

1. Dhjetë (10) ditëpunepërparaorganizmittëzgjedhjevetëKryesisë se Fshatrave, 

KëshilliBashkiakinformonbanorët e çdofshatravepërrolin, funksionet, 

organizimindhedetyrat e KëshillitdheNdërlidhësiKomunitardhetëKryetarit e 

KryesisësëFshatit, sipasnjëkalendaritakimeshpubliketëmiratuarngaKëshilliBashkiak. Ky 

procesinformimiorganizohetngaSekretariiKëshillitnëbashkëpunim me Administratorët e 

NjësiveAdminitrativedhekoodinatorin e Bashkisëpërnjoftimindhekonsultiminpublik. 

Njëgrup 2 derinë 4 Këshilltarësh (sipasvendimitëKëshillit), 

dheqëipërkasingrupevetëndryshmepolitikenëKëshill, merrpjesënësecilintakimpublik.   

2. Bashkiapërgatitfletët e votimit me emrat e kandidatëvetëcertifikur.  

3. SeciliKomisionhartonnjëraport, sipasformatittëmiratuarngaKëshilli, dhebrenda 5 

ditëpunengapërfundimiizgjedhjeveiadërgonKomisionitpërMandatet, 

RregullorendheLigjishmërinë, sidhepërdijeniKryetarittëKëshillit. 

KomisionitpërMandatet, RregullorendheLigjishmërinë. 
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4. Brenda dhjetë (10) ditëpune, ngamarrja e raportevengaKomisionet e Monitorimit, 

KomisionipërAdministrimineZgjedhjeveharton, diskutondhemiratonraportin e 

zgjedhjeve, dhesipasformatittëmiratuarngaKëshilli, 

përKëshillatdheNdërlidhësatKomunitarëdheKryetarët e Kryesitë e Fshatrave, 

dheiadërgonKryetarittëKëshillitpërt’japërcjellëKëshillittëBashkisëpërshqyrtim.  

5. Këshilli me vendimpërcaktonnumrin e 

anëtarëvetëKryesisëpërçdofshatdhepërçdolagjetëfshatitqë do 

tëpërfaqësojëlagjennëKryesinë e fshatit, sidhepërçdolagjetëqytetit. 

6. Këshilli me vendimpërcaktondatatdhevendetku do mbahenvotimet, përsecilinfshat/ lagje. 

7. Lista e zgjedhësvepërçdofshatsigurohetngaBashkiadheshpalletdhjetë (10) 

ditëpërparadatëssëzgjedhjevenënjëgodinëpublikenëfshatkryesishtnëshkollën e fshatit, 

dhenësekjoështë e pamundur, nëmjediset e njëbiznesi private nëqëndërtëfshatit.  

8. Bashkiamundësondokumentacioindhematerialetzgjedhore, sikutitë e votimit, fletët e 

votimit, dokumentin e proçesverbalittëmbledhjes, etj. Vulosja e fletëvetëvotimitbëhet me 

vulën e Bashkisë. 

9. ProçesiivotimitështëihapurdheSekretariiKëshillitnjoftondhefton media përpasqyrimin e 

procesitzgjedhor. 

10. Policiabashkiakeështëprezentenëmjedisetkykryhetvotimit, gjatëprocesitzgjedhor. 

Neni 47  

Komisioni për Administrimin e Zgjedhjeve  

1. KomisionitpërAdministrimin e Zgjedhjevepër SK përbëhëtngapesë (5) 

anëtarëdhekryesohetngaSekretariiKëshillit.  

2. AnëtarëtëkomisinionitjanëzëvëndëskryetariiBashkisë, drejtoriidrejtorisejuridike, 

drejtoriidrejtorsëpërfuzizimindhezhvilimin e komuniteteve, 

juristiisekretariatittëKëshillitBashkiak.  

3. Detyrat e Komisionitjanë: 

a.Organizimiizgjedhjedhesigurimiimaterialevezgjedhore 

b. PërpunimidhecertifikimiiaplikacionevepërkandidatëtpërSK; 

c.Dizajnimin, shtypjendhembledhjen e fletëvetëvotimit; 

d. Çertifikimidhepublikimiirezultatevetëzgjedhjeve; 

e.Përditësimiifaqessëinternetittëbashkisë me 

tëdhënadheinormacinipërzgjedhjetdhekandidatët;  

f. Përpunimiikërkesavepërregjistrimet e kandidatëve; 

g. Përpunimiilistëssëpagavetëpunonjesitqë do angazhohenpëradministrimin e 

zgjedhjeve; 

h. Pëzgjedhja e qendravetëvotimit 

i. Trajtimiiankesavepërparregullsinëzgjedhje. 

Neni 48  
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Përzgjedhja e Qendrave të Votimit 

1. KomisioniiAdministrimittëZgjedhjevemerrparasyshkriteret e 

mëposhtmepërtëpërzgjedhurQendrattëVotimit: 

a. Hapësirë e mjaftueshmepërtëakomoduarregjistrimindhevotimin; 

b. Struktura e mbyllurqëmundësojnëqasjenepërsonave me aftësitëkufizuar; 

c. Parkimimjaftueshëmpërvotuesit; 

d. Qasjenëtualetepërpunëtorët e sondazhit; 

e. Afërsia me transportinpublik; 

f. Tëjetënëdispozicionpërtëgjithëditën e zgjedhjeve, afro 10 orë; 

g. Vendndodhjaneutralepërpalët e interesuaradhekandidatët. 

2. Nësevendetnukjanëtëdisponueshmeosenukrespektojnëkriteretmëlart, Komisioni do 

tëpërzgjedhënjëvendndodhje alternative, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar, 

nëobjektetnëpronësitëBashkisë. 

Neni 49  

Orari i Votimit 

1. Qendrat e votimithapennëorën 9:00 dhembyllennëorën 18:00.  9:00  

2. KomisiniiAdministrimittëZgjedhjeveruantëdrejtëntëzgjasëorarin e votimit, nëse do tëjetë 

e nevojshme. 

KREU III - KANDIDATET PËR ANËTAR TË KRYESISË / KËSHILLIT 

KOMUNITAR 

Neni 50  

Kriteret e Kandidatit për Anëtar të të Kryesisë / Këshillin Komunitar 

1. Moshaminimale e 

votuesveqëlegjitimohentëvotojnëpërKëshillinKomunitarështëtetëmbëdhjetë (18) 

vjeçnëditën e votimit. 

2. Kriteretqëduhettëplotësojëkandidatipërt’upranuarnëproçesinzgjedhor. 

a) Të jetë banor i regjistruar i lagjes/ fshatit në të cilën kërkon të zgjidhet, prej të paktën 

10 vitesh, 

b) Të jetë mbi 18 vjeç, 

c) Të ketë minimalisht arsim të mesëm dhe/ose arsim profesional të barazvlefshëm, 

d) Të mos jetë shpallur me vendim gjyqësor të formës së prerë si i pazoti për të vepruar, 

e) Të mos jetë i dënuar për vepra penale, me vendim të formës së prerë në 10 vitet e 

fundit në Republikën e Shqipërisë, 

f) Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për vepra penale të turpshme sipas 

nenit 108 e vijues të Kodit Penal, 

g) Të mos jetë i punësuar në administratën e Bashkisë ku është banor apo në drejtimin 

apo menaxhimin e lartë të institucioneve apo ndërmarrjeve në varësitë Bashkisë, 
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h) Tëmosjetëdënuar me burgim me vendimtëformëssëprerë, 

jashtëterritorittëRepublikëssëShqipërisë, përkryerjen e veprimeve apo 

mosveprimeveqëpërbëjnëvepërpenale, sipaspërcaktimevetëbëranëLigjin nr. 138 datë 

17.12. 2015.22 

i) Tëmosjetënënjëprocesgjygjësorsiiakuzuarpërnjëvepërtërëndëpenale. 

j) Të mos ketë histori dhe precedentë të konflikteve në komunitet, të dëmtimit të pronës 

publike apo të dhunës në familje.  

3. Kriteretbëhenpublikenëfaqen e internetittëBashkisëdhepublikohenzyrat e secilës NjA 

tëBashkisë, sëpakutre (3) muaj para datëssëzgjedhjevetëpërcaktuar me 

vendimtëKëshillittëBashkisë. 

Neni 51  

Kufizimet e për Kandidim në Zgjedhje për Anëtarit të Kryesisë/ Këshillit Komunitar 

6. Një person nukmundtëjetëanëtarimëshumë se njëKryesie/ KëshilliKomunitare. 

7. Nuk mund të jenë anëtarë të të njëjtës Kryesi/ Këshill personat e lidhur: bashkëshortë, 

prindër e fëmijë, vëlla e motër, si dhe vjehrri e vjehrra me nusen e dhëndrin, kushërinjë 

të parë, dajallarë e xhaxhallarë me nipa dhe mbesa, halla e teze me nipër e mbesa. 

8. Nëse kandidatët fitues në një Kryesi/ Këshill kanë lidhje familiare, sipas pikës një (1) të 

këtij neni, kandidati që ka marrë me shume vota merr mandatin, ndërkohë personi në 

lidhje familiare i hiqet mandati dhe vendin e zë kandidati i listës i cili ka marrë me 

shumë vota. Nësë të dy kandidatët fitues kanë te njëjtin numër votash, hidhet short nga 

Komisioni për Administrimin e Zgjedhjeve, dhe fituesit i jeper mandati. 

9. Personat në lidhje familiare, sipas pikës një (1) të këtij neni, nuk mund të jenë anëtarë të 

njëkohshëm të disa Kryesive të Fshatrave apo Këshillave Komunitarë. Kandidati që ka 

marrë më shumë vota i jepet mandati, ndërsa familiarit të tij i hiqet mandati dhe vendin e 

zë kandidati i listës i cili ka marrë me shumë vota. Nësë të dy kandidatët fitues kanë te 

njëjtin numër votash, hidhet short nga Komisioni për Administrimin e Zgjedhjeve, dhe 

fituesit i jeper mandati. 

10. Nuk mund të jenë anëtarë të Kryesisë/ Këshill persona që mbajnë pozicionin e të 

zgjedhurit vendor në Bashki, zëvëndëskryetar i bashkisë, sekretar i këshillit bashkiak, 

nëpunës civil të administratës së bashkisë, titullarë të institucioneve dhe drejtues të 

ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë, Deputetë, Prefekti i Qakut, Kryetari i Këshilli të 

Qarkut, Ministër, zëvëndësministër, drejtues të agjecive qeveritare qendrore në nivel 

qarku, drejtues të institucioneve shtetërore kombëtare.  

Neni 52  

Dokumenet që Duhet të Paraqesë Kandidati  

ÇdokandidatpëranëtartëorganitdrejtuestëKryesisësëFshati apo 

KëshillitKomunitarduhettëparaqesëpranëKëshillitBashkiak:  

                                                             
22 Ligji nr. 138 datë 17.12. 2015 “Për Garantimin e Integritetit të Personave që Zgjidhen, Emërohen ose Ushtrojnë 
Funksione Publike”. 
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1. Njëdeklaratatëtënënshkruarnëformën e njëletreangazhimit civil (formatinështojcën) 

nëpërmjettëcilitkandidatishprehangazhimindheqëllimet e 

tijpërtupërfshirënëstrukturënkomunitaredhepërtëkontribuarpërkomunitetitnëmënyrëvulln

etare. Ky dokument ka tëcituaremrin, atësinë, mbiemrin, datëlindjen, gjininë, adresën e 

kandidatitdhenjë kopje tëdokumentittëidentifikimit.Deklaratat e 

kandidateveqëiështëdërguarBashkisë, janëdokumetepublike. 

2. Dokumemetzyrtareqëprovojnë se: a) nukështëidënuar me burgim me 

vendimtëformëssëprerëngagjykatat e RepublikësëShqipërisë, b) 

Tëmosjetëipunësuarnëadministratën e Bashkisëkuështëbanor apo nëdrejtimin apo 

menaxhimin e lartëtëinstitucioneve apo ndërmarrjevenëvarësitëBashkisë, c) 

tëmosjetëdënuar, jashtëterritorittëRepublikëssëShqipërisë, përkryerjen e veprimeve apo 

mosveprimeveqëpërbëjnëvepërpenale, sipaspërcaktimevetëbëranëLigjin nr. 138 datë 

17.12. 2015.23, d) tëmosjetënënjë process gjygjësorsiiakuzuarpërnjëvepërtërëndëpenale. 

3. Deklaratadhedokumentet e tjeraqëkërkohensipaskëtijnenidërgohetdorazi apo me 

postënëadresën e Bashkisë. 

4. Periudha e paraqitjessëdeklaratësngakandidati do tëfillojë 65 ditë para 

ditëssëzgjedhjevedhe do tëzgjasë 30 ditë. Kandidatëtqëvendosintëtërheqinemrin e 

tyrengafletëvotimi, duhet ta bëjnëkëtë me shkrimose me email, jo mëvonë se 30 ditë para 

ditëssëzgjedhjeve.  

5. Emri, deklaratadhefotografia e kandidatittëcërtifikuar do tëshfaqennëfaqen e 

internetittëBashkisë, teknënfaqjaStrukturatKomunitare. Pasinjëkandidattëtërhiqet, emri, 

deklaratadhefotografia e kandidatit do tëhiqenngafaqja e internetit e Bashkisë. 

SekretariiKëshillit do tëpublikojëlistën e kandidatëvetëcertifikuar 20 ditë para 

ditëssëzgjedhjeve.  

6. Tëgjithëkandidatët do tëpajisen me udhëzimetpërkatëspërprocesinzgjedhor, 

tëcilatgjithashtu do tëpublikohennëfaqen e internetittëBashkisë. 

7. Kandidatiështëpërgjegjëspërtëidentifikuarcilës SK 

ipërketdhepërt’uinformuarpëraktetnënligjoredherregulloretqërregullojnëprocesin e para, 

gjatëdhe pas votimit. Eshtëpërgjegjësia e kandidatitqëtënjohëdhetëzgjedhëvendinnë SK 

përtëcilën do tëkandidojë.  

Neni 53  

Plotësimi i Formularit të Kandidatit 

1. Çdokandidatduhettëparaqesëinformacionin sim ë poshtë: 

a. EmriiKëshillitKomunitarku do tëkandidojë; 

b. Emrin e pozicionitpërtëcilin do tëkandidojë; 

c. Informacionikualifikuesipërdorurpërtëpërcaktuarstatusin e palëstëinteresit (banor, 

banordhepronarëpasurietëpalujtshme, banorëdhepronarbiznesi, 

banorëtdheanëtarinjëorganizatë, iri/ e re). 

d. Emri, Atësia,Mbiemri; 

e. Data e lindjes; 

                                                             
23 Ligji nr. 138 datë 17.12. 2015 “Për Garantimin e Integritetit të Personave që Zgjidhen, Emërohen ose Ushtrojnë 
Funksione Publike”. 
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f. Numriitelefonit; 

g. Adresa e postëselektronike; 

h. Adresa e postës; 

i. NjëfotografiedheçdodokumentacioninevojshëmpërtëpërcaktuarpozicioninnëKryesinë/ 

KëshillinKomunitar. 

2. Ky informacioniikandidatit do tëkonsiderohetpublikdhe do tëpublikohetnëfaqen e 

internetittëBashkisë. 

3. Kandidatëtduhettëparaqesintëgjithëdokumentacionin e nevojshëmbrendatre (5) 

ditëvepune para përfundimittëafatitëfundittëparaqitjessëaplikimit. 

Neni 54  

Kundërshtimi i Kandidatit 

1. Çdobanorë apo njëorganizatekomunitare, jo-qeveritar apo fetareqë ka zyrat apo 

zbatonprogramenëvazhdimësinëterritorin e lagjes/ fshatika 

tëdrejtëtëkundërshtojëkandidimin e njëkandidatipëranëtartëKryesisë/ Këshillit. 

2. Kundështimiparaqitet me shkrimtekKomisioniiAdministrimittëZgjedhjeve, sëpaku 10 

ditëmbasshpalljessëlistëssëkandidatëvenëfaqen e internetittëbashkisë, 

tëkndërfaqjapërstrukturatkomuniatre.   

3. Përtupranuar, kërkesapërkundështimin e kandidatitduhettëshoqërohenmëinformacionin e 

mëposhtëm: 

a. Emri e Mbiemri, numriitelefonit, email tëkundërshtuesit, 

b. Njëarsyetimpërkundërshtimittëkandidatit, 

c. Dokumentacioniqëmbështetpretendimin e kundërshtimit. 

4. Komisioniipërgjigjetkërkesë jo mëvonë se 7 ditëngaregjistrimi I kërkesënëzyrën e 

protokollittëBashkisë.  

5. Emridhearsyetimpërjanëtëdhënaublikdheshfaqennëfaqen e internetittëbashkisë.  

KAPITULLI IV – ZGJEDHJA E STRUKTURAVE KOMUNITARE NE FSHAT 

Neni 55  

Zgjedhjet e Kryesisë së Fshatit 

1. Zgjedhjet e KryesisësëFshatitbëhennjëherënëkatërvjet, pas 

zgjedhjevepërKëshillinBashkiak, dhe jo mëvonë se tremuaj pas këtyrezgjedhjeve. 

Nërastmosrespektimitëkëtijafati, derinëzgjedhjen e kryesisësëfshatit, 

KryetariiBashkisëemëronpërkohësishtKryetarin e Fshatit.24 

2. Anëtarët e Kryesisëzgjidhenngabanorët e fshatit. 

Zgjedhjenëfshatjanëtëvlefshmenësenëtëgjithalagjet e fshatitkanëvotuarmëshumë se 

gjysma e banorëve me tëdrejtë vote tëfshatit25. Zgjedhjenbëhenpërçdolagjetëfshatit.  

                                                             
24Ligji nr. 139/2015, neni 70/4 
25 Ligji nr. 139/2015, neni 70/1. 
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3. Përbërja e KryesisësëFshatit 

/KëshillitKomunitarduhettërespektojëligjinpërbarazinëgjinore, 

dhetëmundësojëpërfaqësimin e grupevetëinteresitdheminoriteteve. 

4. Zgjedhjetnukmbahennjëherëshnëtëgjithëfshatrat, por sapakunëdy (2) derinëtre (3) 

grupefshatrashnjëherësh. KëshilliBashkiakpërcaktonkalendarin e 

mbajtjessëzgjedhjevepërKryesinë e Fshatit. 

5. Nësezgjedhjetnënjë apo disafshatranukjanëtëvlefshme, përarsye se numriivotuesve ka 

qënëmëpak se 50+1 tënumrit total tëbanorëve me tëdrejtë vote tëregjistruarnëzgjedhjet e 

funditvendore, zgjedhjetpëratëfshat/ra zhvillohenmbastremuajshnga data e zgjedhjeve. 

Nëseedhenëzgjedhjet e dytakanëmarrëpjesëmëpak se gjysma e banorëve me tëdrejtë 

vote, zgjedhjetmbahetmbasnjëperiudheprejgjashtëmuajngazgjedhjet e dyta, 

dhenëseedhenëzgjedhjet e tretakanëmarrëpjesëmëpak se gjysma e banorëve me tëdrejtë 

vote, zgjedhjetmbahetmbasnjëperiudheprejnjë (1) vitinga data e zgjedhjevetë treat, 

dhenëseedhenëzgjedhjet e katërtakanëmarrëpjesëmëpak se gjysma e banorëve me 

tëdrejtë vote, zgjedhjetmbahetmbasnjëperiudheprejnjë (1) vitinga data e 

zgjedhjevetëkatërta. Nëseedhenëzgjedhjet e pestanukmarrinpjesëmëshumë se gjysma e 

banorëve me tëdrejtë vote, KëshilliBashkiakvendosëmosbërjen e 

zgjedhjevebrendamandatittëKëshillit.  

Neni 56  

Mbyllja e Votimit dhe Numërimi i Votave 

1. Qendrat e votimitmbyllennëorën e caktuar. Nëseedhe pas kalimittëkëtijorari ka 

zgjedhësqëpresinnëradhë, KQV-ja mbledhdokumentet e 

identifikimittëtëgjithëzgjedhësvetëpranishëmdheithërretata me radhëpërtëkryervotimin. 

Asnjëzgjedhëstjetërnuk do tëlejohettëvotojënësenuk ka qenënëradhënëkohën e 

mbledhjessëdokumentittëidentifikimit. 

2. Pasivotonedhezgjedhësiifunditipranishëm, KQV-ja merrvendimpërmbylljen e votimit, 

duke shënuarnëtëedheorën e mbylljessëvotimit. Vendimipërmbylljen e votimitdheora e 

saktë e mbylljessëtijshënohenedhenëLibrin e ProtokollittëMbledhjevetë KQV-së. Pas 

kësaj, nëqendrën e votimitmundtëqëndrojnëvetëmanëtarët KQV-

sëdheGrupiGrupiiMonitorititëKëshillit, dhevëzhguesit e 

certifikuarqëpërfaqësojnëkandidaatt apo jo. 

Neni 57  

Vlerësimi i Votave, Nxjerrja e Rezultatit dhe Shpallja e Fituesve 

1. Anëtarët e KQV bëjnë vlerësimin dhe numërimin e votave. Fitues/it paraprak shpallet/n 

kush merr numrin më të madh të votave të vlefshme në fshat. Sekretari harton tabelën e 

rezultateve e cila firmoset nga të gjithë anëtarët i KQV dhe Grupi Grupi i Monitoriti të 

Këshillit. Rezultati i votimi shpallet nga Kryetari i KQV, në prani të dhe Grupi Grupi i 

Monitoriti të Këshillit, dhe vëzhguesit e certifikuar që përfaqësojnë kandidatët, apo jo. 

Nësevotatjanëtëbarabarta, fituesicaktohet me short. ShortidrejtohetSekretarii KQV.  

2. Nësë numri i votuesve në lagjen e fshatit është me i vogël se 50+1% e listës së votuesve 

në atë lagje, votimi quhet i pavlefshëm dhe kjo shënohet në Librin e 

ProtokollittëMbledhjes. 
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3. Komisioni i Administrimit të Zgjedhjeve (KAZ) administron tabelën e rezultateve të të 

gjithë KQV të secilës lagje të fshatit, dhe harton tabelën përmbledhëse të votuesve për 

çdo fshat dhe në total për fshatin.   

4. Nëse numri total i votuesve është më i vogël se 50+1% e listës së votuesve në fshat KAZ 

shpall zgjedhjet në fshat të pavlefshme. 

5. Nëse numri total i votuesve është më i madhe se 50+1% e listës së votuesve në fshat 

KAZ shpall zgjedhjet në fshat të vlefshme. Në këtë rast të gjithë kandidatët fitues në 

lagjet e fshatit ku kanë votuar 50+1% e listës së votiesve, dhe të cilën kanë marrë 50+1 të 

votave të vlefshme shpallen fitues. Ndërkohë, gjithë kandidatët fitues në lagjet e fshatit 

ku numri i votuesve ka qënë me i vogël se 50+1% e listës së votuesve në atë lagje, nuk 

shpallen fitues. 

6. Shpallja e rezultatit përfundimatar të zgjedhjeve bëhet nga KAZ jo më vonë se 15 ditë 

nga data e zgjedhjeve. 

7. Vendimet e KAZ i dërgohen Këshillit Bashkiak dhe Kryetarit të Bashkisë. 

Neni 58  

Dokumentimi i Procesit të Votimit 

1. KomisioniiQendrëssëVotimit (KQV) mban Libri 

iProtokollittëMbledhjespërdokumentimin e procesittëvotimit.  

2. NëkëtëprocesverbalSekretarii KQV shënonminimalishtdatën e 

fillimidhembylljessëvotimit; numrinpersonaveqëkanëvotuarnëqëndrën e votimit; numrin 

e fletëvetëvotimtëmarranëdorëzimdhenumrin e fletëvetëvotimittëpapërdorura, numrin e 

fletëvetëvotimittëdemtuara; vendimet e marranga KQV gjatëditessëvotimit, votat e 

marrëngasecilikandidat, emrin, atësinëdhembiemrin e kandidatit/ëvefitues; vërejtjet e 

anëtarëvetë KQV; problemet e ndodhuradheparregullsitë e 

konstatuaragjatëprocesittëvotimit.  

3. Libri iProtokollittëMbledhjesfirmosetngatre (3) anëtarët e KQV dhetre (3) anëtarët e 

GrupittëMonitorimittëKëshillitBashkiak. 

4. Listat e zgjedhësve me nënshkrimet e votuesve, kutitë e votimit, fletët e votimit, 

procesverbaliivotuesvepjesëmarrës, librin e protokollittëmbledhjes, 

administohendheruhenngaBashkia. 

Neni 59  

Ankesat për Procesin e Votimit 

1. Ankesat përProcesin e Votimit paraqiten  tek Komisioni për Administrimin e 

Zgjedhjeve, cili shprehet për pranimin apo refuzimin e ankesës, brënda shtatë (7) ditë 

pune nga rregjistrimi i kërkesës në zyrën e protokollit të Bashkisë. Ankuesi duhet të 

sjellë edhe evidenca apo dokumentacione për të provuar bazueshmerinë e ankesës   

2. Nëse ankuesi nuk ështe i kënaqur me përgjigjen, mund t’ia drejtojë ankesën Këshillit 

Bashkiak, e nësë edhe me pergjigjen e Këshillit nuk është i kënaqur mund t’i drejtohet 

Gjykatës Administrative të Rrethit Gjygjësor. 
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KREU I– ZGJEDHJA E ANETAREVE TE KËSHILLIT KOMUNITAR 

Neni 60  

Mbajtja e Zgjedhjeve 

1. Zgjedhjetmbahennjëherazinëtëgjithëzonat e lagjes. 

2. KëshilliBashkiaksiguronqëanëtarët e 

Këshillitmbikqyrinprocesinzgjedhornëtëgjithazonat, sipasshpërndarjessëbërë me 

vendimtëKëshilliBashkiak. 

3. Votimipëranëtarët e KëshillitKomunitarbëhetifshehtëosehapur. 

KëshilliKomunitarmerrvendimpërrastetkur do tëmbajëvotimtëhapur, 

dhepërkëtënjoftonKëshillin e BashkisëdheDrejtorinëpërfuqizimin e komunteteve5 

ditëara dates sëvotimit, duke siguruarnjëkohësishtqëmjedisetku do 

tëbëhetvotimiihapurtëketëhapsirën e nevojshmepërtëakomoduarvotuesit. 

Neni 61  

Votimi 

1. Votuesitqëvijënë QV duhettëplotësojnëdokumentin"vetëkonfirmues", 

nëpërmjettëcilitidentifikojnëvetendhekonfirmojnënjëngapesë (5)statuset e votuesit.  

2. Votimiihapurbëhetnëpranitëtëgjithëbanorëvepjesëmarrësdhevotimibëhet me ngritjedore. 

Numrimi i votavebëhet me zëtëlartënganjëringaanëtarët e 

komisionittëvotimitdherezultatishpalletmenjeherë. 

Nësevotatjanëtëbarabartamesdykandidatëve, hidhet short. Nëse e shumë se 

dykandidatëkanëvotatëbarabarta, shortibëhet me zgjdhjen e gurëve/ 

goglavenënjëkutitëpadukshme, kunjëra ka ngjyrëtëndryshmengatëtjera. Marrja e 

gurëvebëhetsipasrenditalfabetiktëkandidatëve. Fituesishpalletmenjeherëdhe me zëtëlartë. 

Patavotimittëhapursecilitkandidatprezentijepetmundësiatëflasëjo meëshumë se 5 

minutapërinteresindheqëllimet e tijpëtëqënëanëtariKëshillit. 

Kandidatiduhettëcitojënjënga 5 pozicionetpërtëcilinka aplikuar, 

dhenëseështëpërrikandidim apo përherëtë pare. 

3. Çdovotuesvotonpërkandidatët e tëpesëkategoritë e kandidatëve, duke pëzgjedhurngalista 

e secilëskategorinjë apo mëshumëkandidatë.(te shihetngavetekeshillat) 

4. Procedurat e tjeratëvotimitdhetëadministimittëvotimit do 

tëjenëatotëzgjedhjevetëKryesivetëfshatit, mësipër. 

KREU II–ZGJEDHJA E DREJTUESVE TE STRUKTURAVE KOMUNITARE 

Neni 62  
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Mbledhja e Parë e Këshillit Komunitar/ Kryesisë së FshatitZ 

1. Mbledhja e parë e Këshillit Komunitar/ Kryesisë së Fshatit thirret nga ___________. Në 

mungesë të tij, nismën për thirrjen e mbledhjes së parë e merr Kryetari i Bashkisë.  

2. Këshillit Bashkiak përcakton datat e mbajtjes së Mbledhjes së Parë të Këshillave 

Kominitare dhe Kryesive të Fshatit. 

3. Sekretari i Këshillit Bashkiak njofton publikisht datat e thirrjesë mbledhjeve të para të 

Strukturave Komunitare jo më vonë se tre (3) ditë pune nga vendimi i Këshillit 

Bashkiak. Publikimi i njoftimit bëhet në faqen e interneti të Bashkisë, në minimumi një 

media vendore kryesore, dhe Administratori i NjA mundëson postimin e publikimeve në 

minimumi tre zona të lagjes/ fshatit.  

4. Deklarimi i hapjes së Mbledhjes së Parë të bëhet nga Këshilltari Bashkiak që është 

deleguar nga Këshilli të përfaqësojë Këshillin në mbledhje. Mbledhja e parë e Këshillit, 

deri në zgjedhjen e Kryetarit të Fshatit/ Ndërlidhësit, drejtohet nga anëtari më i vjetër në 

moshë i Kryesisë/ Këshillit.  Procesverbali i mbledhjes së parë mbehet nga punonjësi i 

Bashkisë i autorizuar, dhe firmoset nga anëtarët e Kryesisë/ Këshillit. 

5. Në mbledhjen  e parë Kryesia/ Këshilli: 

a. Zgjedh Kryetarin e Fshatit/ Ndërlidhësin Komunitar 

b. Miraton statutin/ rregulloren e funksionimit 

c. Miraton proçesverbalin e Mbledhjes. 

Neni 63  

Zgjedhja e Kryetarit të Fshatit dhe Ndërlidhësit Komunitar 

1. Kryetariifshatitzgjidhetngaradhët e anëtarëvetëKryesisësëFshatit, 

dhedrejtondheorganizonpunën e Kryesisë. 26 NdërlidhësitKomunitarzgjidhetngaradhët e 

anëtarëvetëKëshillitKomunitar, dhedrejtondheorganizonpunën e Këshillit.27 

2. KëshilliKomunitar/ Kryesia e Fshatit, nëmbledhjen e tyretëparë, miratonngritjen e 

KomisionittëVotimitpërzgjedhjen e NdërlidhësitKomunitar/ KryetarittëFshatit, 

komisioncilipërbëhetngatre (3) anëtarëtëKryesisë/ Këshillit, 

ngatëcilëtdypërfaqësuestëgrupevetëinteresitdhenjëbanor. 

3. Anëtarët e KomisionittëVotimitsëbashku me Sekretarin apo personinqëkryendetyrat e 

tij/saj, përgatisinfletët e votimit me emrat e kandidatëvetëpropozuarngaKëshilltarët.  

4. KomisioniiVotimitpërgatitraportin me rezultatet e 

votimitdheiapërcjellKryesuesittëMbledhjesicili/a shpallemrin e 

personitqëvotëbesohetsiKryetar/ Ndërlidhës. 

5. VotimipërNdërlidhësinKomunitar / Kryetarin e Fshatin, bëhetifshehtë, 

dhefituesshpalletkandidatiqë ka marrënumrinmëtëmadhtëvotavetëvlefshme, 

dhenësevotatjanëtëbarabarta, fituesicaktohet me short. 

ShortidrejtohetngadrejuesiimbledhjessëparëtëKëshillitKomunitar.  

                                                             
26 Ligji nr. 139/2015, neni 70/3. 
27 Ligji nr. 139/2015, neni 68. 
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KREU III -  FUNKSIONIMI DHE VENDIMMARRJA E KESHILLIT 

Neni 64  

Mbledhjet e Kryesisë/ Këshillit Komunitar 

1. Njëmbledhje e Kryesisë/ KëshillitKomunitarështë e vlefshmenëseshumica e 

gjithëanëtarëvejanëtëpranishëmnëtënjëjtënkohëdhe vend,përtëdëgjuar, 

diskutuardheshqyrtuarçështjenëinterestëlagjes/ 

fshatitdhebrëndakompetencavetëKryesisë/ Këshillit. 

2. Të gjitha Mbledhjet e Kryesisë/ Këshillit mbahen brenda territorit të fshatit/ lagjes, 

përveç se kur gjendja e emergjencës civile nuk e lejon. Mbledhjet nuk mbahen nëditë 

festash zyrtare dhenë ditën e zgjedhjeve politike, përveç se në rast të mbledhjes 

emergjente. 

3. Mbledhjet janë të hapura, dhe përsa është e mundur transmetohen në faqen e internetit të 

Bashkisë,dhe i njoftohen publikut jo më vonë së 10 ditë nga data e mbledhjes. Njoftimi 

bëhet nga Kryetari Fshatit/ Ndërmjetësi, dhe në mungesë nga anëtari i autorizuat prej tij.  

4. Mbledhjet e radhës së mbahen jo më rrallë se një dy në muaj, në javën e fundit të muajit, 

përveç se kur Kryetari i Fshatit/ Ndëlidhësi therret mbledhjen jashtë radhe. Një petition i 

banorëve, më jo më pak së 200/ 500 nënshkrime, mund të kërkojë mbajtjen e një 

mbledhje të Kryesisë / Këshillit.  

5. Mbledhjet jashte radhe dhe mbledhjet emergjente mbahen me kërkesë të Kryetarit të 

Fshatit/ Ndërmjetësit, apo 1/3 anëtarëvë tëKryeisë/ Këshillit. 

6. Mbledhja hapet nga Kryetari/ Kryesuesi i Mbledhjes në orën e caktuar në rendin e ditës 

7. Nëse Këshilli mban një mbledhje zyrtare në një orë dhe vend ndryshe nga ç’është 

njoftuar publikisht, Mbledhja nuk mbahet nëse nuk është njoftuar publikisht ora dhe 

vendi i ndryshuar i mbajtjes të kësaj mbledhjeje. 

8. KryetariiFshatit / Ndërlidhësimund ta shtyjëosetëmbyllëmbledhjenpërparakohe, nërastet 

e mungesës se kuorumit, kurrrethanatnuk e lejojnëvazhdimin normal tëmbledhjes 

(konflikte, emergjencënatyrore apo tjetër),apo kurnuk ka 

përfunduarshqyrtimiitëgjithapikavetërendittëditës, 

dhevendimipasqyrohetnëprocesverbalin e 

Mbledhjes.Mbledhjavazhduesembahetnëvendin, ditëndheorën e njoftuarnëmbledhjen e 

shtyrëosetëmbyllur, dhe e njoftuarpublikisht. 

9. Nëmbledhjet e Komiteteve, përsaështë e mundur, zbatohentënjëjtatrregullasinëmbledhjet 

e Kryesisë/ Këshillit. 

10. Anëtarët e publikutmundtëregjistrojnëmbledhje me mjete audio- video, me 

kushtqëtëmospengojnëzhillimin normal tëmbledhjemdhengavendiidedikuatpërpubikun.  

11. Përçdopaqartësi, nëzhvillimin e mbledhjes, KryetariiFshatit apo NdërmjetësiKomunitar, 

qëdrejtojnëmbledhjet e strukturavekomunitare, 

ireferohenrregullavetëmbledhjessëKëshillitBashkiak. 
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Neni 65  

Procesverbali  i  Mbledhjes 

1. Mbledhjet e Kryesisë/ Këshillitdhe të Komisioneve pasqyrohen në procesverbalin e 

mbledhjes, i cili mbahet nga një prej person i miratuar me vendim të shumicës 

sëanëtarëve të pranishëm në mbledhjes dhe firmoset , nga kryesuesi i mbledhjes, dy 

anëtarëtë Kryesisë/ Këshillit të pranishëm përgjatë gjithë mbledhjes dhe mbajtësi i 

procesverbalit.  

2. Procesverbali i mbledhjes është i hapur për inspektim të banorëve dhe palëve të 

interesuara të lagjes/ fshatit.  

Neni 66  

Votimi në Mbledhjen e Kryesisë/ Këshillit 

1. Anëtarët e Kryesisë/ Këshillit votojnë në mënyrë individuale. Anëtarët nuk mund ta 

delegojë të drejtën e votës. Këshilltari voton në një mbledhje zyrtare dhe të vlefshme të 

Këshillit, kur votimi kërkohet dhe kryhet sipas procedurave ligjore dhe atyre të 

parashikuara nga kjo rregullore e Këshillit. Votimi i Këshilltarit me telefon me video apo 

nëpërmjet video konferencës dhe i ndjekur nga të gjithë Këshilltarët njëkohësisht, nuk 

lejohet përveç në rastet e emergjencës civile. Anëtarët e pranishëm në Mbledhje dhe që 

nuk votojnë, pranojnë vendimin e shumicës. 

2. Votimi në mbledhjen mund të bëhet i hapur apo i fshehtë. Votimi bëhet i veçantë për 

secilën çështje të rendit të ditës, dhe rezultatet e votimit deklarohen nga Kryetarit të 

Fshatit/ Ndërmjetësit (kryesuesi) dhe regjistrohen në proçesverbalin e mbledhjes. 

3. Kërkesa për votim nominal ose të fshehtë formulohet në kohën që kryesuesi i mbledhjes 

mbyll diskutimet dhe deklaron se do të kalohet në votim. Çdo këshilltar ka të drejtën e 

propozimit për përcaktimin e mënyrës së votimit. Propozimi hidhet në votë pa debat. 

Neni 67  

Rendi i ditës dhe Njoftimi i Mbledhjes 

1. RendiiditësimbledhjessëKryesisë/ KëshillitKomunitarpropozohetngaKryetariiFshatit / 

Ndërlidhësi, miratohetnëmbledhjedhe I shpërndahetanëtarëvebashkë me njoftimin e 

mbledhjes, jo më vonë së 5 ditë nga data e mbledhjes. 

2. Rendiiditës, bashkë me njoftimin, vendosennë minimum 3 vendepublike. 

3. RendiiditësiMbledhjessëKëshillitëFshatitdheKëshillitKomunitarkanëkryesishtkëtopika: 

a. Zbatimiiprojektevedhemarrëveshjevetëmiratuarangakëshillatdhekryesitë e 

mëparshme. 

b. Shqyrtimiiçështjetërendittëditëse parashtruaranëmbledhje, 

c. Marrja e informimitmbigjendjen e procesevepjesëmarrëse, 

konsultimetpublikedhenismat e qytetarëvenëlagje apo fshat 

d. Çështje e kërkuarapërshqyrtimngaDrejtoria e zhvillimittëkomuniteteve. 

e. Dëgjesapublikepërpikat e rendittëditës 
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f. Njëseancë me pyetje, dëshmi, komente ehapurpërbanorëtdhepalët e 

interesuaratëlagjes/ fshatit, 

kumundtëbëhenpyetjepërçdoçështjejashtërendittëditësqë ka tëbëjë me lagjen/ 

fshatin. 

Neni 68  

Rishqyrtimi i Vendimit 

1. Kryesia/ Këshillimundtërishqyrtojëosendryshojëveprimet e 

tijpërmesprocesittëmëposhtëmMocionipërrishqyrtim: 

A. Para se Borditërishqyrtojëndonjëçështje, BordiduhettëaprovojënjëMocionpërRishqyrtim. 

Mocionipërrishqyrtimduhettëmiratohet me veprimzyrtartëBordit. 

Pasimiratimittëpeticionitpërrishqyrtim, Kryesia/ Këshillimund tarishqyrtojë, 

dhemarrëvendimpërçështjen. 

2. MocionipërRishqyrtimduhettëparaqitet, 

dhemiratohengjatëtënjëjtësmbledhjekuështëmarrëfillimishtvendimi, 

osegjatëmbledhjesmëtëparëtëradhës apo nënjëmbledhjejashtëradheqëmbahet jo 

mëvonësëmbledhjamë e parë e radhës. 

3. Mocionpërrishqyrtimmundtëpropozohetvetëmngaanëtariicilimëparë ka votuarnëfavor 

tëvendimittëmarrë. 

Neni 69  

Përgjegjësitë e Kryetarit të Fshatit/ Ndërmjetësit si Kryesues i Mbledhjes 

1. Përgatitmbledhjes; dërgonftesavepërprezantuesit; përgatitrendittëditë se mbledhjes; 

2. Inkurajonipjesëmarrjessëtëgjithëanëtarëvenëdebat; 

3. Kujdesetqëmbledhjatëzhvillohetsipasradhëssëçështjevedhekohëssëpërcaktuarnërendin e 

ditës; 

4. Sjellçështjevee rendittëditësnëvotim; 

5. SqaronvendimevetëmarrangaKryesia/Këshillinëmbledhjen e KëshillitBashkiak apo 

KomisionitëPërhershëmpërkatës, kurkjoikërkohet; 

6. Ndjekja e zbatimittëvendimevetëmarranëbashkëpunim me Administratorin e NjA dhe me 

menaxherët e Bashkisë; 

7. Kujdesetpërzbatiminiaktevenënligjoredheproceduravetëmbledhjes. 

8. Kujdesetpërtransferimin e skedarëve, 

regjistrimevedhematerialevetëtjeratekdrejtuesiisapozgjedhur. 

Neni 70  

Procesi i Ankesave 

1. Çdobanor apo grupinteresinëlagje/ fshatqëkundërshtonnjëvendimosepolitikë, osebeson se 

ështëndikuarnegativishtnganjëvendimosepolitikë e Kryesisë/ Këshillit, 

mundtëparaqesënjëankesë me shkrimtekKryetariFshatit/ Ndërlidhësi. Kryesia/ Këshilli 
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do tëmarrënëshqyrtimdhe do tipërgjegjetankuesitpasi ka 

marrëmëparëveprimettëduhurapëradresimin e ankesës. Ky procesankiminuk ka 

parasyshankesatëbanorëve apo grupevetëinteresitqëthjeshtnukpajtohen me vendimin apo 

veprimtëndërmarrëngaKryesia/ Këshilli, pasikëtoankesamundtëdiskutohennëmbledhjet e 

Këshillit. Ky procesankimimi ka 

përqëllimtëadresojëçështjeqëpërfshijnëmosmarrëveshjeprocedurale (p.sh., 

mosrespektimiiKryesisë/ Këshillittëkësajrregullore apo statutittë SK). 

2. Nërast se njëankesënukmundtëzgjidhetpërmesprocesitqëadministrohetngaKryesia/ 

Këshilli, ankesamundtipërcilletfillimishtDrejtorisesëfuqizimitdhezhvillimit te 

komuniteteve, e më pas ankuesimund to drejtohetKëshilliBashkiak. 

Neni 71  

Financat dhe Buxheti 

1. KëshilliKomunitarkryefunksione apo 

kompetencatëdeleguarngaKëshilliBashkiaksidhezbatonprojekte me financimin apo 

bashkëfinancimin e KëshilliBashkiak, 

tëcilatnukmundtëpërdorennëasnjërastpërshpërblime apo pagesapëranëtarët e 

këshillitkomunitar.28 

2. KryesiadheKryetariiFshatit / 

KëshillidheNdërlidhësiKomunitarmundtëshpenzojnëfondevetëmpërushtrimin e rolit, 

funksionevedhepergjegjesivetëdhënaatyre me ligj, me këtëregullore apo me 

vendimtëKëshillitBashkiak, sidhepërzbatimin e projektevepërzhvillimin e 

komunitetitdheterritorittëlagjes/ fshatit, dhenëçdorastvetëmpërqëllimepublike. 

3. Kryesia / Këshillikanëtëdrejtëtëhartojëdhezbatojëbuxhetin e vet. NëkëtërastKryesia / 

Këshilliduhettëpunësojë, me kohëtëplotë apo tëpjeshme, një specialist financier 

përmenaxhiminfinanciar, që do tëmbajëlibrinllogarive, hartojë, raportinfinanciat, 

bëjëpagesatdhe do t'idërgojëdeklaratat e llogarisëDepartamentit, dhedetyratëtjeraqëlidhen 

me këtëpozicion. 

4. KryesiadheKryetariiFshatitdheKëshillidheNdërlidhësiKomunitarnukmundtëshpenzojnëfo

ndepublikepërtëlobuarpalët e interesuaraoseanëtarët e 

tjerëtëpublikutpërtëmbështeturqëndrimin e KryesisësëFshatit apo 

KëshillitKomunitarpërrekomandimetqëatobëjnë. 

5. Këshillimiratonudhëzuesinoperacionalpërpërdorimin e fondevetëBashkisënga SK. 

6. Kryesia/ Këshillimundtëshpenzojnëfondeqëlidhen me: shpenzimet operative 

dhetëzgjedhjeve; përkomunikimindheshtrirjen e ndërveprimit me komunitetin; 

dheprojektetpërzhvillimin e komunitetit. 

7. StrukturatKomunitareduhettëkenënjësistemtëmenaxhimitdhellogaridhënjesfinanciareqërr

egullonpërdorimin e fondeveqëpërdorenngaStrukturaKomunitare. 

8. KryetariiFshatit/ Ndërlidhësisiguronqë libri illogariveështëihapurpëraktorët e 

komunitetittëlagjes/ fshatit. 

                                                             
28 Ligji nr. 139/2015, neni 69/2. 
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9. Vendosinnjëproces transparent qëimundësonsecilitanëtartëKryesisë/ 

Këshillittërishikojnëlibrinllogarisvetë SK. 

10. Politikat e financimittëBashkisëkërkonqëtëgjithaSKtë: 

a. Tëmiratojnëbuxhinvjetor, sipasrregullavedhestandartevefinanciare. 

b. Tëraportojërregullishtpërfinancatnëmbledhjet e Kryesisë/ Këshillit. 

c. Tëbëjeauditime 4 mujore. 

d. Tëngrejëkomisioninpërbuxhetdhefinancëicilimblidhetsëpakuçdotremuaj. 

11. Bashkiamundësojrritjen e kapacitetevetëKryesisë/ 

Këshillitdhepunonjësvetëtyrepërhartimindheraportiminmujor e 

vjetortëzbatimitëbuxhetitpërprojektet e financuarangaBashkia. Bashkiahartonmanualin e 

aplikimittek Fond VjetoriZhvillimitëKomuniteteve, sidheisiguronKryesisë/ 

Këshillitformatet e hartimitdheraportimit te zbatimitëbuxhetit. 

Bashkiaofrontrajnimpëranëtarët e Kryesisë/ Këshillitdhepunonjësvetëtyrenëlidhje me 

hartimindhemenaxhimin e buxhetit. 

12. NdërlidhësikomunitardheKryetariiFshatitmundtëshpërblehetdhetërimbursohenpërpunënq

ëkryen, sipaskriterevetëpërcaktuarangaKëshilliBashkiak, nëpërputhje me 

legjislacioninnëfuqi29. 

13. Këshill/ KryesiaauditohetngaBashkiapërfondetdhënangaBashkia, 

dhesipaskërkesavetëlegjislacionitnëfuqi. 

KREUIV-  NDËRVEPRIMI I SK ME BASHKINE 

Neni 72  

Mbështja e Funksionet Qeverisëse të Bashkisë 

1. KryetaridheKryesia e Fshatit, 

sidheKëshillidheNdërlidhësiKomunitarkryejnëdhembështesinfunksionetvetëqeverisësetë

Bashkisënëfshatindhelagjen e tyre, dhejanëtëdetyruartëzbatojnëvendimet, 

urdhëresatdheurdhrat e KëshillitdheKryetarittëBashkisë. 

2. Çdoprojektqëzbatohetnga SK, me fondengajashtëqeverisëbashkiake, 

duhettëprezantohetnëBashki, dhepërsaështë e 

kërkuarngaligjidheaketnënligjoredhevendimet e Bashkisë, 

duhettëmarrëmiratiminngaBashkia.  

Neni 73  

Ndërveprimi i SK me me Këshillin Bashkiak 

Marrëdhënia e Këshillit Komunitar dhe Kryesisë së Fshatit me Këshillin Bashkiak 

1. NdërlidhësiKommunitar/KryetariiFshatitmundtëthirretnëMbledhjet e 

KëshillitBashkiakosemerrpjesënë to me nismën e tij, dhe ka tëdrejtëtëshprehëmendimin e 

tij apo tëbëjëpropozimepërçështjeqëjanëtëlidhura me lagjen/ fshatinpërkatës.  

                                                             
29 Ligji nr. 139/2015, neni 69/3, 71/6. 
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2. KëshilliBashkiakmbikëqyrveprimtarinë e KëshillaveKomunitarëdheKryesisësëFshatrave. 

KomisioniiPërhershëmpërMarrëdhënjet me Komunitetit, brendamuajit Maj, 

hartonraportinvjetorpërveprimtarinë e KëshillaveKomunitarëdheKryesisësëFshatrave, 

përvitinparaardhës, dheiaparaqetKëshillitpërshqyrtim. 

3. KomisioniiPërhershëmpërMarrëdhënjet me Komunitetitorganizondy here në vit takim me 

tëgjithëndërlidhësitkomunitarëdhekryetarët e 

fshatravepërtëdiskutuarçështjetdheproblematikat e 

funksionimittëKëshillaveKomunitarëdheKryesivetëFshatrave.  

4. Marrëdhëniet e KëshillitBashkiak me NdërlidhësindheKëshillinKomunitarë, sidhe me 

KryetarindheKryesinë e FshatitkoordinohenngaSekretari. 

Neni 74  

Ndërveprimi i Kryesisë / Këshillit me Kryetarin e Bashkisë 

1. Zbatonurdhërat e nxjerrangaKryetariiBashkisë, 

2. I dërgonKryetarittëBashkisëlistën e prioritevepërinvestimenëterritorin e fshatit/ lagjes, 

tëmiratuaraparaprakishtngaKryesia/ Këshilli, 

3. Idërgonkryetaritkomentetdhesugjerimetpërbuxhetinvjetordhepaketënfiskale, 

4. LobonpranëKryetarittëBashkisëpërzbatimtëprojektevekulturoredhemjedisorenëfshat / 

lagje. 

5. KëshillonKryetarin e Bashkisëpërveprime apo mosveprimenëfshat/ lagje. 

Neni 75  

Ndërveprimi i Ndërlidhësit/ Kryetarit të Fshatit me Administratën e Bashkisë 

6. Ndërlidhësi/ KryetaritëFshatitkomunikonnëmënyrëtëvazhdueshmedhebashkëpunon me 

administratën e Bashkisëpërtëgjithaçështjetqëindikojnëfshatit/ lagjes 

7. Bashkëpunon me drejtorët e Bashkisëpërhartimin, zbatimindhemonitorimin e 

projektevetëfinancuarangaBashkianëlagje/ fshat. 

8. Bashkëpunon me drejtorët e Bashkisëpërhartimin, zbatimindhemonitorimin e 

projektevezbatuaranga SK tëfinancuara apo 

bashkëfinancuarangaFondiiZhvillimittëKomunitetevetëBashkisën apo aktorë. 

9. Komunikon me Drejtorinë e 

fuqizimitdhezhvillimittëkomunitetevepërtëparaqiturproblemet e komunitetittëlagje/ 

fshatidhepëraspektëtëfuksioninimittëKryesisë/ KëshillitKomunitar. 

10. Komunikon me Drejtorinë e financësdhebuxhetitpëraspektet e 

menaxhimitdheraportimitfinanciar. 

 

Neni 76  
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Ndërveprimi i Ndërlidhësit/ Kryetarit të Fshatit me Policinë Bashkiake 

11. Ndërlidhësi/ 

KryetariiFshatitështënëkomunikimmëPolicinëBashkiakepërçështjetësigurisëpublike,kont

rollittëterritorit, dhezbatimittëaktevetëBashkisënëterritorin e lagjes/ fshatit. 

12. NjoftonShefine PolicisëBashkiakenërastetkur:  

a. Ka problememe sigurinëpublike, 

b. Ka ndërtime pa lejenëpronapublike,  

c. Vërehetdëmtimizonave apo objekteve me rëndësihistorikedhearkeologjike, 

d. Kazënje pa lejeapo dëmtimtëpronëspublike. 

e. Pengohetzbatimiinjëurdhëri apo investimitëbashkisë, 

f. Nërastet endotjessëmjedisitnëmjedisepublike. 

g. Nërastet e bllokimittërrugëve. 

Neni 77  

Veprimete Ndërlidhësit/ Kryetarit të Fshatit në Lidhje Shërbimet Publike 

1. MonitoroninvestimetpublikenëterritordhenjoftonAdmnistratorin e NjA nesë ka 

ankesangabanoretdhebiznesetpërndërhyrjet e entitinvestuesnëdëmtëshëndetit apo 

pronavetëbanorëvedhebizneseve. 

2. Kryetariifshatitkujdesetpëradministrimin e varrezavetëfshatit. 

Neni 78  

Veprimete Ndërlidhësit/ Kryetarit të Fshatit në Lidhje Kontrollin e Territori 

1. KryetariiFshatitdheNdërlidhësiKomunitarbashkëpunonngushtë me Administratorin e 

Njësisë Administrative nëlidhje me kontrollin e territorit.  

2. Gjatëpunëspërmonitorimin e territoritNdërlidhësit/ 

KryetarittëFshatitnjoftonAdmnistratorin e NjA nëlidhje me: 

a. raste e 

hedhjessëmbetjevengabanorëdhebiznesejashtëpikavetëgrumbullimittëmbetjeve. 

b. dëmtimet e rrugëve, trotuareve, ndriçuesvepublik, mungesat e pusetave, etj. 

c. rastet e shpërthimittëtubacionevetëujittëpijshëmdheujravetëzezanësipërfaqen e tokës.  

d. dëmtimet e brigjevetëlumejvedhepërrejve, qëpërbëjnërrezikpërbanorëtdhebizneset. 

e. hedhjennëterritortëllumravedhesolucionevetëlengshme, 

qëpërbëjnërrezikpërbanorëtdhebizneset. 

f. dëmtimet e strukturaveujëmbledhëse 

g. ndërtime pa lejenëterritory 

Neni 79  
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Veprimet e Ndërlidhësit/ Kryetarit të Fshatit në Lidhje Sigurinë Publike 

1. Nërastet e emergjenacecivileqëvijnëngabllokiminga bora, përrmbytjet, shkarjet e dheut, 

çarjet e digavetëujëmbledhësve, bllokimittërrugëvengaçarjet e rrugëve, 

emergjencashëndetesore apo epidemingasëmundjevirale apo tjetër.  

2. KryetariiFshatitdheNdërlidhësiKomunitarinformonBashkinëdhemobilizonburimenjerezo

redhe material nëkomunitetpërpërballimin e situates.  Eshtëpjesë e 

taskforcëstëngriturnëfshat/ lagjepërpërballimindherekuperiminmbasfatkeqësisënatyrore, 

shëndetësore apo tjetër 

3. Ndihmonnëidentifikimin e familjevenënevojëpërndihmafinaciaredhe material. Merr 

masapërofrimin e asistencësnëbanesëndajshtresavenënevojë, nëkushtet e 

epidemisësëshkaktuar, siçështërastiifamiljeve/ individëvenënevojë, përfituesit e 

ndihmësekonomike; personat me aftësitëkufizuara; personat, tëcilëtpërfitojnë pension 

pleqërie. 

4. Ndihmonnëshpërndarjen e ndihmavedheprodukteve, ushqimoredhejoushqimore, 

përkomunitetin, nëbashkëpunimedhe me shërbimin e vullnetarëve. 

5. Ndihmojnënëorganizimindhezbatimin e evakuimittëdetyruarpërpopullsinë e rrezikuar, 

tëgjendjessëkarantinëspërpopullsinëosesubjektet e prekura, nëorganizimin e 

punëspërkontrollittënjëanshëmosenëbashkëpunim me 

komunitetintëbanesavedheobjekteve private tëdemtuara apo përgjetjen e 

tëmbijetuarvedhetëviktimavetëfatkeqësisë, nëkryerjen e 

shërbimevefuneralenërastfatkeqësish, nëorganizimin e 

procesittëeliminimitdhetëgroposjessëdetyruartëkafshëvedhetëçdomaterialitjetërqëpërbën

buriminfeksioni, epidemiemasive, ndotjejemasive.30 

KREU V-  KOMUNIKIMI DHE ANGAZHIMI I  KOMUNITETIT 

Neni 80  

Komunikimi me Komunitetin 

1. KryetariiFshatit/ Ndërmjetësidheanëtarët e Kryesisë/ Këshillit do 

tëkomunikojnërregullisht me banorëtdhepalët e interesittëkomunitetit, sidhe do 

tësigurojnëqëinformacionet e SK shpërndahetnëmënyrëtëbarabartëdhenëkohën e duhur.  

2. Këshilli/ Kryesia do 

tëpërpiqettëorganizojëdhekoordinojëtëpaktëndykomunikimemasivenë vit, çdo 5- 6 

muajpërmesshpërndarjestëmaterialevetështypura, fletëpalosjeve, mesazhe me email 

tekgrupet e interest dheorganizatat, takimederëmëderë, njoftimenëvendetpublike, stendat 

e informacionit, prezencënë median vendoretëshkruardheaudiovizive, deklaratapërshtyp, 

ngjarjetëkomunitetit, nëmënyrëqëtëzgjerojëmundësinë e 

njerëzvepërtëmarrëpjesënëaktivitetetdhepunët e SK.  

3. SK ka faqen e sajtëinternetitdhemeda e sajsociale, e cilambështetetngaBashkia. 

Neni 81  

                                                             
30Ligji nr. 45/2019, neni 42/2. 
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Mobilizimi dhe Angazhimi i Komunitetin 

1. Kryesia/ Këshilli do tëprioritarizojëmobilizimin e grupevenënevojëpërtëqënëaktiv, duke 

nxituredheangazhimindhembështetjen e vullnetarëvepër keto grupe. 

2. Këshilli do tëbëjëpërpjekjetëvazhdueshmedhetëbashkërenduara me 

Bashkinedheaktorëtkomunitarëpërtërriturpjesëmarrjendheangazhimin e 

banorëvedhegrupevetëinteresitnëpunëtdheaktivitetet e SK.  

3. Kryesia/ Këshilliorganizonsëpakunjëkonsultim me 

komunitetitpërtëdiskutuarpropoziminnësenënjëlagjeduhettëkrijohenmëshumë se 

dykëshillakomunitarëosebashkimin e këshillavetëdy apo mëshumëlagjeve. 

4. Kryesia/ Këshillinxitdhemobilizonbanorëtdhepalët e 

interesuaratëmarrinpjesënëtakimetdhekonsultimetpubliketëorganizuarangaBashkia apo 

aktorëtëtjerë, nëlidhjebuxhetinvjetortëBashkisë, paketënfiskale, përcaktiin e 

prioritetstrategjike, planifikimin e zhvillimittëterritorirt, hartimin e 

planevetëshërbimevepublike,zbatimin e projektevezhvilluese,shitjen apo dhënjen me 

qeratëpronavebashkiake, zbatimin e projektevedhebërjen e investimeve me 

ndikimnëmjedis, etj. 

5. Këshilli/ 

KryesiamiratonplaninvjetordheafatmesëmtëKomunikimitdheAngazhimittëkomunitetitnë

aktivitetetdhepunët e SKdhepolitikëbërjnedheofrimin e shërbimevetëBashkisë. 

Neni 82  

Etika në Punën e Strukturave Komunitare 

1. Anëtarët e secilësStrukturëKomunitare do tërespektojëKodin e 

EtikëstëmiratuarngaKëshilliBashkiak. 

2. Tëgjithaligjetnëfuqi do tëpërbëjnëstandartin minimal tëetikëspërKryesinë/ Këshillin, 

Kryetarin e FshatitdheNdërlidhësin. 

Neni 83  

Vetëvlerësimi i Strukturës Komunitare 

1. ÇdoKryesi/ KëshillKomunitariçertifikuar, me ndihmën e 

Drejtorisëpërfuqizimindhezhvillimin e komuniteteve, siçkërkohet, do 

tëanketojëbanorëttëpaktënnjëherënëdyvjet, përtëvlerësuarnëseKryesia/ Këshillika 

përmbushurqëllimet e zbatueshmetëpërcaktuarakëterregullore apo 

nëndonjëdokumentetëpolitikavetëBashkisëpërstrukturatkomunitare. 

2. Gjetjet e anketimit do tëbëhenpublikenëfaqen e internetittëBashkisë.  

 

1. KëshilliorganizonbrendamuajitPrilltëçdovititakiminllogaridhënëspublik, 

kuprezantonraportinvjetoritëveprimtarisësëKëshillitdhembështetjenbuxhetorepërprioritet

zhvillimoretëBashkisë. PrezantimibëhenngaKryetariiKëshilli, 

sipasnjëformatitëmiratuarngaKëshilli. Takimillogaridhënësinjoftohetpublikut 10 ditë 

para mbledhjes, dheSekretarifton media 

audiovizivevendoredhekombëtarepërtëmarrëpjesënëtakiminpubliktëllogaridhënjes. 
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Neni 84  

Llogaridhënja e Kryesisë/ Këshillit Komunitar 

1. Kryesia /Këshilli miraton një grup treguesish të përformancë për punën e saj/ tij.  

2. Kryesia 

/KëshilliorganizonbrendamuajitPrill/Majtëçdovititakiminllogaridhënësmëkomunitetin e 

lagjes/ fshatit, 

kuprezantonraportinvjetoritëveprimtarisësësaj/tijPrezantimibëhenngaKryetariiFshatit/ 

Ndërlidhësi. 

3. Takimillogaridhënësinjoftohetkomunitetit 10 ditë para takimit, me shpalljenësëpaku 3 

vendepublikenëlagje/ fshat, dhenëfaqenzyrtaretëinternetittëBashkisë. 

Neni 85  

E drejta e Informimit, Komunikimi dhe Marrëdhënjet me Publikun 

1. KryetariiFshatidheNdërmjetësi, nëzbatimtëligjitpërtëdrejtën e 

informimit,duhett'ipërgjigjetnjëkërkesepërmarrjeinformacioni, tëdhëne apo 

dokumenteibrenda 10 ditëvengadata dorëzimiikërksësnëstrukturënkomunitare.  

2. Nësetëdhënat, informacionetapo dokumentete kërkuaranukijepenkërkuesit, nëshkresën e 

pergjigjesduketpërcaktuarbazaligjorepërmosdhënjen e tyre. 

3. ÇdoStrukturëKomuniare ka faqen e sajtëinternetit. 

 

Neni 86  

Përdorimi i Vulës dhe Stemës nga Strukturat Komunitare 

1. StrukturaKomunitare ka vulën e vet e cilambahetdhepërdoretngaKryetatiiFshatit/ 

Ndërlidhësi, apo nganjëpunonjnësi SKimiratuarngaKryesia/ Këshilli. 

2. Vulapërdoretedhepëlëshimin e vërtetimevepërfakte e tëdhënapërbanorëtosefshatin, 

përtëcilat ka dijenitëplotëdheështëpërgjegjës para ligjit. 

3. StrukturaKomunitarezhvillonstemën e vet tëcilën e përdorënëtëgjithakorrespendencat, 

botimet, publikimetdhengjarjet. 

4. Përdëmtiminosehumbjen e vulësKryetari/ 

NdërlidhësinjoftonmënjëherëKëshillindheKryeatrin e Bashkisë, 

dhepërkëtëbënnjëdeklaratëmëshkrim. 

5. StrukturaKomunitaremundtëpërdorëedhestemën e 

BashkisënëseautorizohetngaKëshilliBashkiak. 

6. Kryetariifshatitnëmungesëtëzyrësdhekasafortësduhet ta ruajvulën, nënjë vend 

tësigurtdhetëgarantuar.  

Neni 87  
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Ruajtja dhe Mirëmbajtja e Regjistrave 

1. Librat e kontabilitetit, rregjistrat, procesverbalet, minutat e mbledhjeve dhe 

procesverbalet e mbledhjeve të Kryesisë/ Këshillit dhe të komisioneve të përhershme, 

mbahen një vend ose në vendet e përcaktuara nga Kryetari i Fshatit/ Ndërmjetësi ose, në 

mungesë të një përcaktimi të tillë, në zyrën kryesore të Këshillit.  

2. Drejtoriapërfuqizimindhezhvillimin e komunitetevembantëdhënat e 

fondevetëtrasnferuarStrukturaveKomunitarengaBashkiadheaktorë, dhenjë kopje 

elektroniketëvendimevetëmarrangaStrukturatKomunitare, 

sidhelistënvjetoretëprojektevetëzbatuara apo në process ngaStrukturatKomunitare. 

KREU VI. STRUKTURA TE TJERA ME BAZE KOMUNITARE 

Neni 88  

Zona e Përmirësimit të Biznesit 

1. Zona e PërmirësimittëBiznesit (ZPB) ështënjëorganizatëjofitimprurëse me 

anëtarësipërfaqësuestëbiznesevetëzonës, 

kuBashkiamundtëmarrëpjesëpërkatësishtsianëtareosesianëtare e organitvendimarrës, e 

qëkrijohetsipaslegjislacionitpërorganizatatjofitimprurëse. Veprimtaria e ZPB ka 

siqëllimrigjallërimin e zonavetëbiznesitnëBashki, duke lehtësuarzhvillimin e tyre, 

rritjenekonomikedhezhvillimin e qëndrueshëmnë ZPB përkatëseku ka 

përqëndrimtëlartëtëbiznesittëvogël, tëmundësojënjëqasjebashkëpunuese midis 

Bashkisëdhesektoritprivatnëofrimin, përmirësimindheshtimin e shërbimevebashkiake. 

2. Propozuesipërngritjen e ZPB janë: a) tëpaktën 5 (pesë) 

pronarëbiznesitënjësivetregtareqëndodhennëZonën BID tëpropozuar;b) 

ҫdoorganizatëjofitimprurëseekzistuese me 

njëinterespublikpërkatësdhetëjustifikuarnëZonën BID;c) ҫdodhomëtregtie me 

njëinterespublikpërkatësdhetëjustifikuarnë ZPB;d) vetëBashkia, 

nëpërmjetKëshilliBashkiak. Kërkesa e nënshkruatnganismëtarët (rasti a, b,c, d), 

dheshoqëruar me dokumentacioninzyrtar, idrejtohetbashkisëbashkë me pikat e 

propozimit. KëshilliBashkiakmiratonoserefuzonpropoziminpër ZPB brenda 30 (tridhjetë) 

ditëshkalendarikenga data e marrjessëPropozimitpër ZPB apo 

ngandryshimiiPropozimitpër ZPB, nëseështëkërkuarpërmirësimiiPropozimitpër ZPB. 

Këshillimiratonanëtarësinë e Bashkisënë ZPB apo nëkëshillitkryesuestë ZPB. 

3. ZPB krijohetdhefunksiononpërnjëmandattëcaktuar, siçpërcaktohetnëProspektin ZPB 

përkatës, por nëçdorast me njëafat jo mëpak se 3 (tre) vjetdhe jo mëshumë se 7 (shtatë) 

vjet, me tëdrejtëripërtëritje. Pas përfundimittëmadatittë ZPB, ZPB ka 

tëdrejtëntëkërkojëngaPaguesit e Kuotëssë ZPB zgjatjen e afatittë ZPB dhemë pas 

konfirmiminpërkatësngaKëshilliiBashkisë, 

sipastënjëjtaveproceduratëndjekurapërmiratiminfillestartë ZPB. 

4. Menaxhimii ZPB bëhetsipasligjitpër “Zona e PërmirësimittëBiznesit”. 
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KAPITULLI III - FORUMI I DHE STATUTI I STRUKTURAVE KOMUNITARE 

KREU I -  FORUMI I STRUKTURAVE KOMUNITARE 

Neni 89  

Forumi i Ndërlidhësve Komunitarë dhe Krytarëve të Fshatrave 

1. Në bashki ngrihet Forumi i Drejtuesve të Strukturave Komunitare, anëtarë të të cilit janë 

të gjithë ndërlidhësit komunitarë dhe krytarët e fshatrave.  

2. Forumi është organanizëm që diskuton çështjet dhe problemet e ushtrimit të funksioneve 

dhe detyrave të strukturare komunare, dovëzhgojë funksionimin e sistemit të SK dot’i 

paraqesë Këshillit Bashkiak dhe Kryetarit të Bashkisë propozimet për përmirësime 

legjislative, forcim kapacitetesh, mbështetjen financiare dhe aspekte të bashkëpuniminit 

mes strukturave komunitare dhe qeverisë bashkiake. SK lobojnë mbështetje për projektet 

dhe për fuqizim të SK. 

3. Forumi shërben si një platformë për të ndarë praktika, eskperienca, nevoja, sfida dhe 

inovacione. 

4. Forumi zgjedh bordin drejtues të forumit, i cili për përbëhet nga pesë (5) anëtarë, tre (3) 

kryetarë fshatrash dhe dy (2) ndërlidhës komunitarë. Anëtarësia e bordit respekton 

kërkesat e ligjit për barazinë gjinore. Bordi zgjedh kryetarin e Forumit për një periudhë 2 

vjeçare, dhe me mbarimin e këtij afati bordi zgjedh kryetarin tjetër të forumit për një 

peridhë 2 vjeçare. Nëse për periudhën e parë 2 vjeçare kryetar forumi zgjidhet një kryetar 

fshati, në periudhnë e dytë zgjidhet një ndërrmjetës komunitar. 

5. Forumi mblidhet një hërë në dy vjet dhe Bashkia mbështet me logjistikë dhe fonde 

mbajtjen e mbledhjes së Forumit.  

6. Forumi ka 4 komitete: Komiteti për funksionimin dhe rregullat e strukturave komunitare, 

dhe financat, Komiteti për marrëdhënjet me Bashkinë dhe aktorët, Komiteti për 

marrëdhënjet me komunitetin, dhe performancën dhe llogaridhënjen, dhe Komiteti për 

kontrollin e territorit dhe shërbimet publike dhe projektet. Dy komitete drejtohen nga 

kryetarë fshati dhe dy komitete nga ndërmjetës. Anëtarësia e komiteteve është e përzier 

me kryetarë fshati dhe ndërlidhës komunitarë. Anëtarësia e komiteteve respekton 

kërkesat e ligjit për barazinë gjinore. Komitetet mblidhen çdo gjashtë muaj. Raportet 

gjashtë mujore të secilit komitet i paraqiten Bashkisë dhe mbledhjes vjetori të forumit. 

7. Forumi mund t’i propozojë Këshillit Bashkiak rekomandime për ndryshime të kufijve të 

lagjeve dhe fshatrave. 

Neni 90  

Statuti dhe Rregullorja e Strukturë Komunitare 

1. ÇdoStrukturëKomunitarehartondhemiratonstatutindherregullorene vet, 

kudetajonautoritetin, strukturëndheprocedurat e 

punëssëKëshillitdheNdërmjetësitKomunitar/ KryesisëdheKryetarittëFshatit.  

2. Kryesia/ Këshillimundtëmiratojëdispozitadherregullamëtëdetajuara, vetëmnëplotësimin e 

kësajrregullorejedhetërregulloreve apo 
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aktevetëtjeratëmiratuarangaKëshilliBashkiakdheqëkanëefektmbiStrukuratKomunitare. 

Dispozitatdherregullatshtesënuk do 

tëinterpretohenpërtëndryshuarosezëvendësuarrregullat e 

kësajrregullorevedhetërregulloreve apo aktevetëtjeratëmiratuarangaKëshilliBashkiak, 

tëcilatkanëpërqëllimtëudhëheqinsjelljen e anëtarëve, sidhezgjedhjetdheprocedurat e 

mbledhjessëKryesisë/ Këshillit.  

3. Nësedispozitat e statutitdherregullat e detajuaratëmiratuarangaKryesia/ Këshilli bien 

ndesh me aktetnënligjore, këtërregulloredherregulloret apo 

aktevetëtjeratëmiratuarangaKëshilliBashkiak, do tëprevalojnëkëtatë fundi. Rregullorja e 

Kryesisë/ Këshillitmundtëmiratohen, ndryshohenoseshfuqizohen me 

shumicëtëthjeshtëvotavetëanëtarëvetëKryesisë/ Këshillit. 

4. Një kopje e drafittëstatutitdherregulloresidërgohetBashkisëpërvlerësim. 

Drejtoriapërfuqizimindhezhvillimin e komunitetevedheDrejtoriajuridike e 

Bashkisëbënvlerësimin e rstatutitdheidërgonsecilitKëshillKomunitardheKryesi e 

Fshatitpërmirësime e sugjeruara. NdërmjetësiKomunitar/ 

KryetariiFshatitbëjnëreflektimet e sugjerimevedhembasmbajtjessënjë séance 

konsultimipublikme komitetine lagjes/ fshatite,paraqetpërmiratim. Kopje e miratuar e 

statutitdherregulloresidërgohetzytarishtBashkisë. 

Neni 91  

Dispozita kalimatare 

1. Ngarkohen Bashkia _________, Këshillat dhe Ndërlidhësit Komunitarë dhe Kryesitë dhe 

Kryetarët e Fshatrave për zbatimin e kësaj rregulloreje. 

2. Kjo rregullore hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6, neni 55, ligji Nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore”.  
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SHTOJCAT 

Shtojca nr. 1 Format aplikimi çertifikimit të iniciativës qytetare për ngritjen e Këshillit 

PETICION PER INICIATEN QYTETARE DREJTUAR 

KESHILLIT TE BASHKISE __________ 

Adresa:  Tel:  Cel:  Email: 

1. Ne, tënënshkruaritbanuestëregjistruartëBashkisë______, tëQarkut___________, 

dhebanuesnëadresat e përcaktuaraanashemravetanëpërkatës, duke qenëtëbarabartë me 

njëpërqind (1%) 31 tënumrittëpërgjithshëmtëbanorëvetëregjistruartëBashkisë, me 

respektkërkojmëqëakti/vendimiimëposhtëmtëmiratohetngaKëshilliiBashkisë _____________ 

ose, nësenukmiratohetngaKëshilliiBashkisë, 

kërkojmët’iparaqitetpërvotimreferendarbanorëvetëBashkisë____________.  

2. Baza ligjore të peticionit është neni 20/1 i Ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisje vendore”,  

3. Situata/Çështjaqënxitidorëzimin e këtijpeticioniështë: 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Titulliiprojektaktitqëpropozojmëështësimëposhtë: 

___________________________________________________________________________ 

(Këtuvendosettitulliiprojektvendimittëpropozuar, duke siguruarqëakti/ 

vendimiipropozuarnukpërmbanmëshumë se njëlëndëdheqëlëndashprehetqartënëtitull, 

dhepastajvendosninjëngadyfjalitë e paraqituramëposhtë. 

Titulliipeticionetduhtetëjetënëçdofletëttëpeticionit) 

(Tekstiiplotëiprojektaktit/vendimitështësimëposhtë) ose 

(Një kopje e plotëdhe e saktë e projektaktit/vendimitibashkëngjitetkëtijPeticioni) 

 

5. Deklaroj se unë e kamnënshkruarpersonalishtkëtëpeticion. Unë jam 

njëbanuesiregjistruariBashkisë ________________ dheadresaime e 

vendbanimitështëdeklaruar e saktë. 

Nr. Emri Mbiemri ID Adresa Firma 

1      

2      

20      

6. Drejtuesiipeticionit 

Emri_________________ Mbiemri _________________, ID ________________________ 

Firma __________________________ 

Tel:   Cel:  Email:  

7. Dokumentet shoqëruese të peticionet janë (nëse ka): 

                                                             
31Ligji nr. 139/2015, neni 20/1. 
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a) 

b) 

 

Shtojca nr. 2: Model Strukturë e Statutit të Kryesisë/ Këshillit Komunitar 

 

I. EmriiStrukturësKomunitare/ Fshatit 

II.Qëllimi 

III.Kufijtë 

1: Përshkrimiikufijve 

2: Kufijtë e brendshëmtëzonave te lagjeve/ lagjevetëfshatrave 

IV.Palët e interesuara, banorët 

V.KëshilliKomunitar/ Kryesia 

1: Përbërja 

2: Kuorumi 

3: Veprimetzyrtare 

4: Afatet e mandateve 

5: Detyratdhefuqitë e Këshilli/ Kryesisë 

6: Vendetë lira  

7: Mungesat 

8: PezullimiianëtarittëKëshillit 

9: Shkarkimi 

10: Dorëheqja 

11: Ndërveprimi me komunitetin 

VI.EkzekutiviiStrukturësKomunitare 

1. Detyratdhefuqitë e KryetarittëFshatit / Ndërlidhësit 

2. Përzgjedhja e zyrtarëve 

3. Afatet e punëssëzyrtarëve 

VII.KomitetetdheDetyrat 

1: Komitetet e përhershme 

2: Krijimiikomiteteve 

VIII Mbledhje e Këshillit 

1: Koha dhevendiimbeledhjes 

2: Përcaktimiirendittëditës 

3: Njoftimiimbledhjes 
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4. Llojet e mbledhjeve 

5: Rishqyrtimi e vendimevetëKëshillit/ Kryesisë 

IX.Financat 

1. Mbajtjavellogarive 

2. Auditimi 

3. Kontratat 

4. Raportetfinanciare 

X.Zgjedhjet 

1: AdministrimiiZgjedhjeve 

2: Struktura e Këshillit/ KryesisëdheVotimi 

3: Moshaminimale e votimit 

4: Metoda e verifikimittëstatusittëpalëvetëinteresuara 

5: Kufizimepërkandidatëtqëkandidojnëpërvendetëshumëfishta 

XI.Proçesiiankesave 

XII. Raportet 

4: Vjetor 

5: Periodik 

XIII.Ndryshimet e Rregullores 

XIV.ZbatimiiRregullores, Aktevenënligjore 

1: Trajnimet e detyruara, Rritja e kapaciteteve 

2: VetëvlerësimiiStrukturësKomunitare 

A - Harta e KëshillitKomunitar 

B - StrukturadhevotimiiKëshillit 
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