RELACION
PËR PROJEKTLIGJIN
“PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES
VENDORE”

I. QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË
ARRIHEN
Në kuadrin e reformës së re administrative dhe territoriale, si dhe reformës së
decentralizimit që ka nisur me miratimin në 29 korrik 2015 të Strategjisë së re
Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020, bëhet i
domosdoshëm hartimi i një ligji të ri për organizimin dhe funksionimin e
qeverisjes vendore në Shqipëri.
Projektligji synon miratimin e një ligji organik të qeverisjes vendore i cili do të
vendosë kuadrin e ri normativ për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes
vendore duke njohur funksionet dhe kompetencat e reja që i decentralizohen
qeverisjes vendore si dhe organizimit dhe funksionimit sa më të mirë, pas reformës
së thellë administrativo-territoriale.
II. VLERËSIMI I PROJEKTAKTIT NË RAPORT ME PROGRAMIN
POLITIK TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, ME PROGRAMIN
ANALITIK TË AKTEVE DHE DOKUMENTE TË TJERA POLITIKE
Projektligji është në përputhje të plotë me programin e miratuar të qeverisë 20132017, me Strategjinë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore
2015-2020 si dhe me programin analitik të projektakteve të Këshillit të Ministrave.
III. ARGUMENTIMI I PROJEKTAKTIT LIDHUR ME PËRPARËSITË,
PROBLEMATIKAT, EFEKTET E PRITSHME
Hartimi i këtij projektligji merr një rëndësi të veçantë në kushtet kur reforma
administrative – territoriale ka hyrë në fazën e zbatimit të saj, dhe mbetet sfidë
kryesore organizimi dhe funksionimi sa më i mirë i njësive të reja të qeverisjes
vendore, të dala pas zgjedhjeve vendore të 21 qershorit 2015.
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Organizimi i ri i administrativo-territorial së bashku me procesin e thellimit të
decentralizimit kërkon një kuadër të ri legjislativ për qeverisjen vendore.
Projektligji sanksionon kornizën normative më të rëndësishme për organizimin dhe
funksionimin e qeverisjes vendore megjithatë si një akt normativ kuadër ai është
gjithashtu edhe referenca më e rëndësishme për ndryshimet në legjislacionin
sektorial dhe aktet nënligjore.
Projektligji i ri organik rishikon në themel bazën e funksioneve dhe kompetencave
aktuale duke shtuar dhe funksionet e reja në kuadrin e thellimit të decentralizimit
dhe politikave të reja në këtë fushë si psh. bujqësia, funksioni i ujitjes dhe kullimit,
shërbimit të zjarrfikësve, shërbimeve sociale lokale, pyjeve dhe kullotave etj.
Projektligji nga njëra anë ngrihet mbi eksperiencën e akumuluar deri më tani nga
ligji organik aktual 8652/2000 , por nga ana tjetër korrigjon mangësitë dhe defektet
e hasura gjatë zbatimit të tij që nga viti 2000.
Projektligji gjithashtu sjell risi në vendosjen e një raporti të qartë normativ të
marrëdhënieve midis qeverisjes qendrore dhe qeverisjes vendore, raport i cili ka
hasur në vështirësi ndër vite, pikërisht se ka qenë një raport i pa përcaktuar qartë
dhe mjaft ekuivok.
Projektligji gjithashtu sjell një risi normative në kuadrin e ndërtimit të
marrëdhënieve të transparencës dhe të drejtës për pjesëmarrje të qytetarëve në
vendimmarrjen e organeve vendore. Një kre i ri dhe i veçantë i dedikohet
transparencës dhe të drejtave të qytetarëve. Në këtë kuadër projektligji njeh të
drejtën e “iniciativës qytetare” për të propozuar projektakte të caktuara për
vendimmarrje nga këshillat bashkiak. Mbi bazën e kësaj të drejte, projektaktet që
vijnë si iniciativë qytetare do duhet domosdoshmërish të futen në procesin e
shqyrtimit dhe miratimit nga ana e këshillave bashkiake.
Projektligji sanksionon detyrimin që funksionet i njihen qeverisjes vendore vetëm
nëpërmjet ligjit, duke mbyllur praktikën e deritanishme të ndryshimit të
funksioneve dhe kompetencave me akte nënligjore. Përveç funksioneve të njohura
shprehimisht nga ligji organik, funksione dhe kompetenca të tjera mund ti njihen
apo delegohen qeverisjes vendore vetëm me ligj dhe gjithmonë duke parashikuar
efektet financiare dhe burimin e mbulimit të tyre.
Projektligji parashikon një tipologji të re të funksioneve të qeverisjes vendore duke
i klasifikuar ato në funksione të veta dhe funksione të deleguara. Suprimohet
ndarja në “funksione të përbashkëta”.
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Ky ndryshim në rradhë të parë vjen në përputhje me kushtetutën e cila nuk e njeh
konceptin e “funksionit të përbashkët” midis qeverisë dhe qeverisjes vendore. Në
ligjin e vjetër katalogu i “funksioneve të përbashkëta” nuk bënte ndarjen e
funksioneve apo kompetencave por e linte si çështje të hapur për tu rregulluar me
akte të tjera normative dhe në praktikë shpeshherë ndarja e funksioneve dhe
kompetencave bëhej me aktenënligjore të cilat shpesh e kanë shkelur autonominë
vendore.
Futja e kësaj tipologjie të funksioneve dhe duke përcaktuar që funksionet dhe
kompetencat kalojnë vetëm me ligj, krijohet një bazë solide dhe një praktikë e mirë
për respektimin e autonomisë vendore.
Projektligji për herë të parë fut konceptin e e “decentralizimit asimetrik” të
funksioneve dhe kompetencave. Ky instrument është përdorur në praktikën e
transferimit të funksioneve dhe kompetencave por nuk ka qënë pjesë e specifikuar
në ligjin organik aktual.
Njohja me ligj e këtij instrumenti lejon decentralizmin e funksioneve dhe
kompetencave në mënyrë të diferencuar duke ja përshtatur transferimin e
funksioneve aftësitë reale që kanë njësi vendore të ndryshme.
Projektligji sjell një klasifikim të ri të kompetencës së njësive të qeverisjes vendore
në kryerjen e funksioneve. Ato klasifikohen në kompetenca për të “administruar”
dhe për “të rregulluar” funksionet që njeh ligji. Kompetenca e njësisë vendore për
“të administruar” funksionin përkufizohet në projektligj si e drejta për të
planifikuar, financuar dhe organizuar ushtrimin e funksionit. Ndërsa kompetenca
për të “rregulluar” është e drejta për të përcaktuar rregulla të përgjithshme dhe
abstrakte sjelljeje si dhe standarde të detyrueshme në përputhje me ligjin. Ky
riformulim i kompetencave në ushtrimin e funksioneve e bën më të thjeshtë nga
pikëpamja juridike shpjegimin se deri ku shtrihet autoritetit apo juridiksioni për të
kryer një funksion, gjë e cila ka qënë problematike me klasifikimin aktual të
kompetencave.
Gjithashtu projektligji sjell një ndryshim mjaft pozitiv dhe të rëndësishëm nga
pikëpamja e parashikueshmërisë së financave vendore. Projektligji përcakton që
vlera (sasia) e transfertës së pakushtëzuar që i jepet çdo vit qeverisjes vendore nga
buxheti i shtetit përcaktohet si përqindje (%) fikse ndaj të ardhurave publike të
buxhetit të shtetit. Ndërkohë që sesa do të jetë kjo përqindje (%) ligjvënësi do ta
përcaktojë në ligjin e financave vendore.
Ky ndryshim është sugjeruar nga programi PLGP/USAID si një mekanizëm që do
të zgjidhë një nga problemet më të mëdha në ciklin e buxhetimit të financave
vendore, “paparashikueshmërinë” e transfertës së pakushtëzuar. Mekanizmi hyn në
praktikën më të mirë të politikave financiare të qeverisjes vendore.
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Projektligji hap hapësira të reja për bashkitë në mbështetje të zhvillimit ekonomik
lokal, duke lejuar ngritjen e mekanizmave financiare për mbështetjen e bizneseve
lokale apo dhe për zbutjen e varfërisë nëpërmjet krijimit të fondit siocial lokal.
Gjithashtu projektligji sjell një sanksionim të ri të instrumentit të “huamarrjes
vendore” duke vendosur detyrimin që në ligjin e buxhetit të shtetit kur përcaktohet
përqindja e lejuar e limitit të borxhit publik që merret nga qeveria qendrore, një
pjesë e saj të përcaktohet detyrimisht edhe për huamarrjen vendore, gjithmonë
duke respektuar politikat e Ministrisë së Financave në kuadrin e limitit të
përgjithshëm të borxhit publik.
Projektligji i ka kushtuar për herë të parë një kre të veçantë “administrimit të
shërbimeve publike”. Në këtë kre janë sanksionuar disa parime të rëndësishme për
administrimin e shërbimeve nga ana e bashkive si parimi i shumëllojshmërisë së
mënyra në kryerjen e shërbimeve duke filluar nga kryerja nëpërmjet strukturave të
brendshme të vetë bashkisë deri tek modalitetet e partneritetit publik-privat.
E reja që sjell ligji në fushën e shërbimeve publike, është sanksionimi i detyrimit
për të hartuar standarde të menaxhimit të performancës për secilin nga shërbimet
publike dhe detyrimin për monitorimin i tyre. Qeverisja vendore do të jetë e
detyruar të ndjekë rregulla të qarta dhe transparente për shërbimet publike që
financohen nga tarifat e qytetarëve dhe që do të nxisë llogaridhënien para publikut
dhe qytetarëve.
Projektligji sjell një ndryshim në funksion e këshilltarit bashkiak, ku parashikohet
që funksioni i këshilltarit të jetë një funksion pa shpërblim, por nga buxheti i
bashkisë mund ti rimbursohen shpenzimet e kryera për pjesëmarrjen në mbledhje
(p.sh. shpenzimet e udhëtimit). Ky ndryshim është në përputhje me përcaktimet e
Kartës Evropiane të Qeverisjes Vendore e cila evokon funksionin qytetar dhe
komunitar të këshilltarëve si përfaqësues të një kauze publike dhe jo si “funksionar
publik” që kryen funksionet kundrejt një shpërblimi për punë.
Ndryshimet e sjella në projektligj i japin një rol më të madh këshillit për
monitorimin dhe kontrollin ndaj ecurisë dhe performancës së ekzekutivit në raport
me vendimet e këshillit dhe pritshmërive të qytetarëve. Këshilli në rolin e tij të ri,
vendoset në rolin e duhur si organ përfaqësues i interesave të komunitetit.
Gjithashtu sanksionimi në projektligj që këshilltarët janë subjekt i legjislacionit për
konfliktin e interesave garanton rritjen e përgjegjshmërisë së këshilltarëve në
kryerjen e funksionit të tyre dhe parandalimin e fenomeneve korruptive të hasura
shpesh në vendimmarrjet e këshilltarëve bashkiak.
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Projektligji sanksionon për herë të parë “kufizimin e mandatit” për kryetarët e
bashkive në vetëm dy mandate radhazi. Ezaurimi i dy mandateve radhazi nuk do
mund të lejojë rikandidimin për mandatin e tretë radhazi, por lejohet rikandidimi
vetëm pas kalimit të një mandati në “stol”. Ky mekanizëm në kushtet e një
demokracie akoma jo funksionale në Shqipëri, garanton konkurrencë dhe hapje të
garës për kandidatura të reja dhe alternative dhe përmirësim të qeverisjes
demokratike në nivel lokal.
Projektligji forcon rolin e kryetarit të bashkisë si organ ekzekutiv duke i dhënë
kompetenca të qarta në drejtim të administrimit dhe organizmit të strukturave të
bashkisë, të njësive administrative dhe ndërmarrjeve në varësi, por gjithashtu edhe
në drejtim të përfaqësimit juridik në raport me të tretë, veçanërisht në raport me
shoqëritë tregtare me kapital të bashkisë, çështje që ka qenë problematike në vitet e
kaluara.
Projektligji vendos bazat juridike për një kapërcim cilësor dhe të qenësishëm në
qeverisjen me pjesëmarrjen e komunitetit. Projektligji krijon për herë të parë
strukturat komunitare në qytete, në formën e këshillave komunitarë të lagjeve dhe
mekanizmin e ndërlidhësit komunitar, duke plotësuar kështu një vakum që kishte
në hapësirën urbane në raport me fshatin ku ligji i vjetër e parashikonte strukturën
e kryetarit të fshatit dhe kryesisë. Qeverisja komunitare është një qasje e re në
politikat lokale në Shqipëri sidomos në pjesët urbane dhe sanksionimi me ligj i
kësaj strukture do ti japi hov nismave qytetare për gjallërimin e jetës në komunitet
dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në punët e bashkisë.
IV. VLERËSIMI I LIGJSHMËRISË, KUSHTETUTSHMËRISË DHE
HARMONIZIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI VENDAS E
NDËRKOMBËTAR
Ky projektligj hartohet në mbështetje të nenit 13, 81, 83 pika 1 dhe 108-115 të të
Kushtetutës dhe në zbatim të VKM 1012, datë 22.11.2013 “Për përcaktimin e
fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrit të shtetit për çështjet vendore.
Projektligji është në përputhje me Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore që
është instrumenti juridik ndërkombëtar që vendos standardet evropiane në këtë
fushë.
V. VLERËSIMI I SHKALLËS SË PËRAFRIMIT ME
COMMUNAUTAIRE (PËR PROJEKTAKET NORMATIVE)

ACQUIS

Projektligji nuk ka qëllim përafrimin me Acquis Communautaire.
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VI. PËRMBLEDHJE
PROJEKTAKTIT

SHPJEGUESE

E

PËRMBAJTJES

SË

Projektligji përbëhet nga 16 krerë dhe 97 nene.
Kreu I i projektligjit përcakton dispozitat e përgjithshme që përfshijnë objektin
dhe misionin e ligjit, përkufizimet dhe parimet themelore.
Kreu II, në nenet 5 dhe 6, përcakton cilat janë njësitë e qeverisjes vendore
përkatësisht bashkia dhe qarku. Këtu përcaktohet gjithashtu edhe cilat janë
nënndarjet e bashkive, në këtë rast njësitë administrative dhe statusi i tyre, duke
përfshirë edhe lagjet si njësi administrimi brenda qytetit dhe fshatin si nënndarje
brenda njësisë administrative (ish-komuna)
Neni 7 përcakton dispozitat për organet përfaqësuese dhe ekzekutive të bashkive
dhe qarqeve përkatësisht për këshillat e bashkive dhe këshillat e qarqeve si organe
përfaqësuese dhe kryetarët e bashkive dhe kryetarët dhe kryesitë e qarqeve. Këtu
është ruajtur e njëjta tipologji dhe klasifikim i organeve ekzistuese.
Kreu III, në nenin 8, përcakton të drejtën e njësive të qeverisjes vendore për të
ushtruar autoritetin e tyre edhe për çështje të cilat nuk ja njeh ligji specifikisht por
nisur nga interesi publik vendor mund të shtrijë autoritetin e tij edhe për çështje të
tjera, por me kushtin që mos të cënojë apo të ushtrojë kompetenca që ligji ja njeh
specifikisht organeve apo institucioneve të tjera shtetërore. Ky nen përcakton
gjithashtu edhe aktet juridike me të cilat shpreh vullnetin dhe ushtrojnë autoritetin
organet e qeverisjes vendore përkatësisht nëpërmjet vendimeve, urdhëresave dhe
urdhrave.
Neni 9 i kreut III, përcakton të drejtat e njësive të qeverisjes vendore, duke
sanksionuar midis të tjerash të drejtën për të qeverisur që përfshin të drejtën e
ushtrimit të autoritetit në funksionet dhe fushat e saj të përgjegjësisë nëpërmjet
marrjes së vendimeve, masave administrative, krijimit të strukturave, nxjerrjes së
akteve rregullatorë, ushtrimit të diskrecionit administrativ në çështjet që janë
kompetencë e saj et. E drejta e pronës, që do të thotë të gjitha të drejtat e
parashikuara nga kodi civil, përfshirë shitblerjen, disponimin në të gjitha mënyrat.
Të drejtën për të mbledhur të ardhura dhe për të kryer shpenzime, të drejtën për të
pasur buxhet, të drejtën e personit juridik etj.
Kreu IV sanksionon mënyrat mbi të cilat krijohen dhe mbahen marrëdhëniet midis
qeverisjes qendrore dhe njësive të qeverisjes vendore duke përcaktuar në detaje
parimet e këtyre marrëdhënieve, mënyrat e komunikimit dhe informimit, mënyrat e
konsultimit, të kontrollit dhe mbikëqyrjes.
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Kreu V përcakton dispozitat për bashkëpunimin ndër vendor në kryerjen e
funksioneve dhe kompetencave. Njësitë e qeverisjes vendore kanë të drejtë të
bashkëpunojnë me njëra-tjetrën apo me organe të qeverisjes qendrore për kryerjen
e funksioneve apo shërbimeve me qëllim arritjen e një efiçencë më të lartë dhe
kostosh më të ulëta. Mënyrat sesi kryhet ky bashkëpunim jepen në nenin 14.

Kreu VI përcakton dispozitat në lidhje me detyrimin për të garantuar
transparencën, të drejtën e informimit dhe të drejtën e pjesëmarrjes së qytetarëve
në vendimmarrjen e organeve të qeverisjes vendore. Në nenin 15, e drejta e
transparencës garantohet nëpërmjet detyrimit të publikimit të çdo akti në faqen
zyrtare të internetit dhe të afishuara në vendet e caktuara për njoftimet publike.
E drejta e konsultimit e përcaktuar në nenin 16 detyron njësitë e qeverisjes vendore
të përmbushin të gjitha detyrimet që vijnë nga ligji për njoftimin dhe konsultimin
publik. Neni 17 dhe 18 e garanton më tej të drejtën e pjesëmarrjes qytetare duke
përcaktuar që mbledhjet e këshillave janë të hapura kurdoherë dhe se seancat e
këshillimit janë të detyrueshme në disa raste specifike siç është hartimi i buxhetit
vendor.
Neni 19 jep të drejtën qytetarëve për ti përcjellë organeve vendore, kërkesa, ankesa
dhe peticione si një e drejtë demokratike e qytetarëve për të shprehur kurdoherë
shqetësimet e tyre para organeve përkatëse të qeverisjes vendore.
Neni 20 përcakton të drejtën e qytetarëve për të propozuar marrjen e
vendimmarrjes përkatëse nëpërmjet iniciativës qytetare. Kjo e drejtë materializon
në praktikë përfshirjen aktive të qytetarëve në vendimmarrjen publike dhe
influencimin e kësaj vendimmarrje.
Kreu VII, parashikon listën e funksioneve të bashkive dhe qarqeve.
Neni 21 përcakton tipologjinë e funksioneve vendore, duke i ndarë ato në
funksione të veta dhe të deleguara.
Neni 22 përcakton parimet sesi ushtrohen funksionet nga njësitë e qeverisjes
vendore, duke njohur të drejtën e ushtrimit të plotë dhe në mënyre të pavarur të
funksioneve që ju njihen me Kushtetutë dhe ligje qeverisjes vendore por duke
respektuar gjithashtu kuadrin më të gjerë të politikave kombëtare dhe rajonale. Për
ushtrimin e funksioneve njësitë e qeverisjes vendore në rast të mos mbulimit të
mjaftueshëm me fonde duhet të mbështeten nga qeverisja qendrore.
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Neni 23 përcakton funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe
shërbimeve publike, përfshirë furnizimin me ujë, kanalizimet, administrimin e
mbetjeve urbane, planifikimin dhe kontrollin e territorit, etj.
Neni 24 përcakton funksionet e bashkive në fushën e shërbimeve sociale,
Neni 25 përcakton funksionet e bashkive në fushën e shërbimeve kulturore,
sportive dhe rekreacionale.
Neni 26 përcakton funksionet e bashkive në fushën e mbrojtjes së mjedisit.
Neni 27 përcakton funksionet e bashkive në fushën e buqësisë, zhvillimit rural,
pyjeve dhe kullotave.
Neni 28 përcakton funksionet e bashkive në fushën e fushën e zhvillimit ekonomik
lokal.
Neni 29 përcakton funksionet e bashkive në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë
publike
Neni 30 përcakton parimet dhe mënyrën e ushtrimit të funksioneve të deleguara
qeverisjes vendore
Neni 31 përcakton funksionet e qarqeve.
Kreu VIII, në nenin 32 dhe 33, sanksionon parime për administrimin e shërbimeve
nga ana e bashkive, si parimi i shumëllojshmërisë së mënyrave në kryerjen e
shërbimeve duke filluar nga kryerja nëpërmjet strukturave të brendshme të vetë
bashkisë deri tek modalitetet e partneritetit publik-privat. Po në nenin 33
sanksionohet detyrimit për të hartuar standarde të menaxhimit të performancës për
secilin nga shërbimet publike dhe detyrimin për monitorimin i tyre.
Kreu IX , rregullon çështjen e financave të njësive të qeverisjes vendore.
Neni 34 përcakton parimet e financimit të qeverisjes vendore.
Neni 35 përcakton të ardhurat e bashkive nga burimet lokale si p.sh. taksat lokale
dhe tarifat vendore mbi shërbimet që kryejnë bashkitë.
Neni 36 përcakton të ardhurat e bashkive nga burime të tjera vendore si nga
administrimi i pronave dhe aseteve, koncesioneve të partneritetit publik-privat etj.
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Neni 37 përcakton të ardhurat që ju kalojnë bashkive nga burimet kombëtare që
janë transferta e pakushtëzuar, transferta e kushtëzuar si dhe ndarja e të ardhurave
nga tatimet kombëtare të të ardhurave personale dhe tatim fitimi.
Neni 38 përcakton burimet e të ardhurave të qarkut.
Neni 39, përcakton dispozitat mbi të drejtën e njësive të qeverisjes vendore për të
marrë hua.
Neni 40 përcakton dispozitat të përgjithshme mbi të drejtën për shpenzime të
njësive të qeverisjes vendore.
Neni 41 përcakton parimet e përgjithshme të buxhetit vendor.
Neni 42 përcakton detyrimin e njësive të qeverisjes për mbajtjen dhe ruajtjen e
dokumentacionit financiar.
Neni 43 përcakton parimet e përgjithshme të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm
të financave të qeverisjes vendore.
Neni 44 përcakton detyrimin e hartimit të një raporti vjetor për zbatimin e buxhetit
lokal që bëhet kurdoherë publik.
Kreu X i ligjit sanksionon në detaje dispozitat e organizimit dhe kompetencave të
këshillit bashkiak.
Neni 45 dhe 46 përcakton mënyrën e zgjedhjes dhe numrin e anëtarëve të
këshillave bashkiak.
Neni 47 përcakton papajtueshmëritë e funksionit të këshilltarit bashkiak.
Neni 48 përcakton rregullat e organizimit të mbledhjes së parë të këshillit bashkiak
të dalë nga zgjedhjet vendore.
Neni 49 përcakton rregullat për dhënien dhe heqjen e mandatit të këshilltarit
bashkiak.
Neni 50 përcakton formulën e betimit.
Neni 51 përcakton të drejtat e këshilltarëve në ushtrimin e mandatit. Neni 52
përcakton dispozitat për ndalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e mandatit të
këshilltarit.
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Neni 53 përcakton rregullat e përgjithshme të funksionimit të këshillit bashkiak.
Neni 54 përcakton detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak.
Neni 55 përcakton rregullat e votimit në këshill dhe shumicën e kërkuar për
votimin në çështje të caktuara.
Neni 56 përcakton rregullat e zgjedhjes dhe shkarkimit të kryetarit të këshillit
bashkiak dhe zëvendëskryetarit si dhe detyrat e tij.
Neni 57 përcakton rregullat e emërimit dhe shkarkimit të sekretarit të këshillit
bashkiak dhe detyrat e tij.
Neni 58 përcakton rregullat e shpërndarjes së parakohshme të këshillit bashkiak.
Kreu XI, i ligjit sanksionon në detaje dispozitat e organizimit dhe kompetencave të
kryetarit të bashkisë.
Neni 59 sanksionon parimet e zgjedhjes së kryetarit të bashkisë duke përcaktuar
edhe parimin e kufizimit të mandatit.
Neni 60 përcakton procedurat e vërtetimit dhe marrjes së mandatit nga kryetari i
bashkisë që ka fituar zgjedhjet.
Neni 61përcakton rregullat dhe procedurat për mbarimin para kohe të mandatit të
kryetarit dhe si procedohet në rastin e vakancës së postit të kryetarit të bashkisë.
Neni 62 përcakton dhe rrethanat kur ndodh shkarkimi i kryetarit të bashkisë nga
detyra që përfshin shkeljen e rëndë të kushtetutës dhe ligjeve, dënimin për vepra
penale dhe mosparaqitjen në detyrë për 3 muaj.
Neni 63 përcakton edhe simbolin e kryetarit të bashkisë që mbahet nga ai në raste
të shënuara.
Neni 64 përcakton detyrat dhe kompetencat e kryetarit të bashkisë.
Kreu XII, i ligjit sanksionon në detaje dispozitat e organizimit dhe funksionimit të
strukturave administrative të bashkisë.
Neni 65 përcakton krijimin e administratës dhe administratorit në njësinë
administrative.
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Neni 66 përcakton detyrat dhe kompetencat e administratorit dhe administratës së
njësisë administrative.
Neni 67 përcakton rregullat e krijimit të administratës së lagjes.
Kreu XIII, i ligjit sanksionon në detaje dispozitat e organizimit dhe funksionimit të
strukturave komunitare të bashkisë.
Neni 68 përcakton krijimin në qytete të këshillave komunitare të lagjeve dhe
ndërlidhësit komunitar.
Neni 69 përcakton detyrat dhe të drejtat e këshillit komunitar dhe ndërlidhësit
komuniar.
Neni 70 përcakton organizimin e strukturës komunitare në nivel fshati që drejtohet
nga kryetari i fshatit dhe kryesia e fshatit.
Neni 71 përcakton detyrat dhe të drejtat e kryetarit dhe kryesisë së fshatit.
Kreu XIV i ligjit sanksionon në detaje dispozitat e organizimit dhe kompetencave
të këshillit të qarkut.
Neni 72 përcakton përbërjen e këshillit të qarkut.. Neni 73 përcakton numrin e
anëtarëve të këshillit të qarkut. Neni 74 përcakton rregullat dhe procedurat e
organizimit të mbledhjes së parë të këshillit të qarkut.
Neni 75 përcakton rregullat për marrjen dhe humbjen e mandatit të këshilltarit të
qarkut.
Neni 76 përcakton rregullat e funksionimi të këshillit të qarkut.
Neni 77 përcakton detyrat dhe kompetencat e këshillit të qarkut.
Neni 78 përcakton mënyrat e votimit dhe shumicën e kërkuar të votave në rastet e
përcaktuara.
Neni 79 përcakton rregullat për këshillimin me publikun dhe komunitetin si dhe
për të drejtën e informimit.
Neni 80 përcakton rregullat për ndalimin e konfliktit të interesit nga këshilltarët e
qarkut.
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Neni 81 përcakton rregullat e organizimit të kryesisë së këshillit të qarkut.
Neni 82 përcakton kompetencat e kryesisë së qarkut.
Neni 83 përcakton kompetencat e kryetarit të këshillit të qarkut.
Neni 84 përcakton funksionin dhe detyrat e sekretarit të këshillit të qarkut.
Neni 85 përcakton kufizimin e autoritetit të qarkut në raport me autonominë e
bashkive.
Kreu XV, sanksionon rregullat dhe procedurat për riorganizimin administrativoterritorial të qeverisjes vendore. Neni 86 përcakton të drejtën për riorganizim të
njësive të qeverisjes vendore me ose pa ndryshim kufijsh.
Neni 87 përcakton rregullat e riorganizimit administrativ me ndryshim kufijsh.
Neni 88 përcakton rregullat e riorganizimit administrativ pa ndryshim kufijsh.
Neni 89 përcakton detyrimin që riorganizimi administrativ bëhet gjithmonë me
ligj.
Neni 90 përcakton rregullat për argumentimin e propozimit për riorganizimin
administrativo-territorial. Neni 91 përcakton edhe detyrimin për shprehjen e
mendimit nga organet përkatëse.
Neni 92 përcakton rregullat sesi procedohet me të drejtat dhe detyrimet e njësive
që janë riorganizuar.
Neni 93 përcakton detyrimin e vazhdimësisë së funksioneve qeverisëse edhe nga
njësitë reja që krijohen pas riorganizimit.
Neni 94 përcakton detyrimin e këshillit të ministrave për azhurnimin çdo pesë vjet
të kufijve administrativo-territorial të njësive të qeverisjes vendore dhe detyrimin e
këshillit bashkiak për të përditësuar kufijtë ndarës midis fshatrave brenda territorit
të tyre administrativ sipas standardeve gjeo-hapësinorë.
Kreu XVI përcakton dispozitat përfundimtare të ligjit.
Neni 95 përcakton afatin pas të cilit këshillat bashkiake mund të riorganizojnë
administratat e njësive administrative duke filluar nga 1 janari 2018. Deri në këtë
datë bashkitë janë të detyruara që secila njësi administrative të ketë edhe
administratën dhe administratorin e saj.
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Neni 96 përcakton shfuqizimin e ligjit nr. 8652 datë 31.7.2000 “Për organizimin
dhe funksionimin e qeverisjes vendore” më datë 31 dhjetor 2015.
Neni 97 parashikon hyrjen në fuqi më datë 1 janar 2016
VII. INSTITUCIONET
ZBATIMIN E AKTIT

DHE

ORGANET

QË

NGARKOHEN

PËR

Për zbatimin e këtij ligji ngarkohen organet e qeverisjes vendore, ministritë,
institucionet dhe agjencitë e qeverisjes qendrore, institucionet e pavarura
kushtetuese si KLSH-ja.
VIII. PERSONAT DHE INSTITUCIONET QË KANË KONTRIBUAR NË
HARTIMIN E PROJEKTAKTIT
Projektligji u hartua nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore me ndihmën e
ekspertëve amerikanë të USAID dhe ekspertëve të Këshillit të Evropës dhe
Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë.
Projektligji është dërguar për mendim në të gjitha ministrinë e linjës si dhe ju
është dërguar të gjithë kryetarëve të bashkive dhe të qarqeve, përfshirë shoqatat e
të zgjedhurve vendore. Gjithashtu projektligji ju është dërguar për mendim edhe
institucioneve të pavarura si KLSH-ja, Avokati i Popullit, ILDKPKI-ja,
Komisionerit për të drejtën e informimit, Komisionerit për Mbikëqyrjen e
Shërbimit Civil.
Projektligji ju është dërguar për mendim mbi 30 organizatave të shoqërisë civile
dhe komunitetit të donatorëve aktiv në Shqipëri.
IX. RAPORTI I VLERËSIMIT
SHPENZIMEVE BUXHETORE

TË

TË

ARDHURAVE

DHE

Projektligji nuk sjell efekte financiare shtesë për buxhetin e shtetit.
PROPOZUESI
MINISTRI
BLEDAR ÇUÇI
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