


1 
 

 

Bazuar në nenin 12, paragrafi 2, shkronja “c”, në lidhje me nenin 51 paragrafi 2 të Ligjit për 

Vetëqeverisje Lokale, si dhe Udhëzimin Administrativ (MPL) nr.05/2020 për procedurën e 

themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme dhe komiteteve tjera në 

Komunë, nenit 19, pika 1.3 të Statutit të Komunës së Vushtrrisë, Kuvendi i Komunës së Vushtrrisë 

në mbledhjen e mbajtur më _______ 2023 aprovon këtë:  

 

DRAFT- RREGULLORE 

PËR PUNËN E KOMITETEVE DHE KOMISIONEVE TË KUVENDIT TË KOMUNËS 

SË VUSHTRRISË 

 

 

I. DISPOZITA E PËRGJITHSHME 

Neni 1 

Qëllimi 

Me këtë rregullore përcaktohet përbërja, kompetencat, aktivitetet, mënyra e punës duke u bazuar 

në Ligjin mbi Vetëqeverisje Lokal, Udhëzimet Administrative që rregullojnë këtë fushë, si dhe 

Statutit të Komunës. 

Neni 2 

Përkufizimet 

  2.1 Në këtë rregullore përkufizimi “Ligj” nënkupton Ligjin mbi Vetëqeverisje Lokale nr. 

03/L-040 të datës 20.02.2008  

 2.2 Përkufizimi “Statut” nënkupton Statutin e Komunës 

 2.3 Përkufizimi “Kuvendi I Komunës”, nënkupton organin më të lartë të Komunës. 

 2.4 Përkufizimi “Komitet”, nënkupton Komitetet e formuara nga Kuvendi I Komunës. 

 2.5 Përkufizimi “Shërbimi Profesional për Punët e Kuvendit”, nënkupton shërbimin 

përkatës që ofron shërbime profesionale, juridike dhe teknike për komitetet e Kuvendit të 

Komunës. (Sekretaria e Kuvendit) 
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II. PËRBËRJA, KOMPETENCAT DHE AKTIVITETET E KOMITETEVE 

 

Neni 3 

Nocioni i Komiteteve 

 

3.1 Komitetet janë trupa ndihmës të Kuvendit të Komunës dhe punojnë për dhe në emër të 

Kuvendit të Komunës. Roli I tyre është që të lehtësojnë punën e Kuvendit të Komunës në lidhje 

me procesin e marrjes së vendimeve, që lidhen me çështje të caktuara, duke trajtuar, hartuar, 

propozuar çështje me interes të përgjithshëm dhe në këtë mënyrë do të plotësohet një vakuum i 

cili i ka munguar aktivizmit Kuvendar. 

3.2 Shumë çështje jetike të cilat presin zgjidhje dhe ballafaqohet komuna në të shumtën e rasteve 

I takojnë natyrës teknike që kërkojnë angazhimin e ekspertëve që  janë anëtar të Kuvendit, por që 

shërbejnë si anëtarë të Komiteteve relevante. Prandaj, komitetet kanë rolin që të ndihmojnë 

Kuvendin në kursimin e kohës dhe përpjekjeve duke I ofruar Komitetit për Politikë dhe Financa 

dhe Kuvendit ekspertizën politike, juridike, financiare, teknike, rekomandime, konsultime dhe 

angazhim në çështje specifike. 

3.3  komitete tjera të kuvendit  gjatë aktivitetit të tyre do të mbajnë, 6 mbledhje në vit. 

3.4 Shumica e anëtarëve të Komiteteve, (pos Komiteteve Konsultative) do të jenë anëtar të 

Kuvendit të Komunës. Anëtarët e Komiteteve do të reflektojnë sa më shumë që është e mundur 

me proporcionin e vendeve që kanë partitë politike në Kuvendin e Komunës. 

 

Neni 4 

Kompetencat e përgjithshme dhe rolet e Komiteteve 

 

  4.1 Komitetet mund të propozojnë prioritetet e buxhetit Brenda një fushe të caktuar në 

mënyrë që të drejtohen në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe pasi të rekomandohen nga 

Komiteti për Politikë dhe Financa të dërgohen për aprovim në Kuvendin Komunal. 

 4.2 Komitetet do të shqyrtojnë në vazhdimësi aktivitetet dhe zbatimin e rregulloreve tek 

drejtoritë përkatëse (planet e punës, raportet mujore dhe vjetore, informatat, raportet mbi 

vlerësimin etj.) si dhe formimin e propozimeve hartimin e propozimeve për Kryetarin e Komunës 

me çka do të ndihmohet përmirësimi I kryerjes së punëve nga drejtoritë. 

 4.3 Komitetet do të rekomandojnë në përgatitjen dhe hartimin e vendimeve të Kuvendit të 

Komunës që I referohen një fushe të caktuar të aktiviteteve brenda përgjegjësive të Komitetit. 

 4.4 Të gjithë anëtarët e komiteteve konform dispozitave të statutit të komunës, do të marrin 

kompensim financiar për pjesëmarrje në punën e komiteteve komunale. Kryesuesi i komitetit do 

të jetë përgjegjës për koordinimin e punës së komitetit komunal si dhe të përgatis orarin e 



3 
 

mbledhjeve  ad-hoc, të udhëheq listën e pjesëmarrësve, të sigurojë procedurat e kompensimit të 

anëtarëve të komitetit, informatat mbi vlerësimin individual të kryerjes së punëve nga anëtarët dhe 

të paraqes raport për punën  e komitetit së paku një herë në vit. 

4.5 Administrata komunale ( sekretaria e kuvendit) do të ofrojë mbështetje të nevojshme logjistike 

dhe administrative për kryerjen e punëve me sukses të komiteteve duke përfshirë shpërndarjen e 

materialeve për mbledhje sipas nevojës, vendtakimet, procesmbajtësin, vendosjen në dosje të 

procesverbaleve dhe materialet e tjera të komiteteve.  

 

Neni 5 

Formimi i komiteteve 

 

5.1 Konform dispozitave të nenit 36 të Statutit të Komunës së Vushtrrisë formohen dy komitete të 

përhershme;  

- Komiteti për Politikë dhe Financa, dhe 

- Komiteti për Komunitete 

 5.2 Konform dispozitave të Statutit të Komunës së Vushtrrisë, Kuvendi I Komunës formon 

komitete tjera: 

a) Komiteti për Arsim dhe Kulturë 

b) Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

c) Komiteti për Planifikim Urban, Mbrojtje të ambientit, shërbime publike dhe emergjenca 

d) Komiteti për Zhvillim ekonomik, bujqësi dhe zhvillim rural 

e) Komiteti për barazi gjinore, të drejta të njeriut dhe komunitete. 

 

Neni 6 

Komiteti për Arsim dhe Kulturë 

 

6.1 Komiteti për Arsim dhe Kulturë përbëhet nga 5 anëtarë që duhet të reflektoj në kuotën gjinore. 

6.2 Kompetencat e këtij Komiteti janë: 

- Të shqyrtojë rregullat për arsim dhe kulturë,  

- Të këshilloj dhe konsultohet me Drejtoritë Respektive, 

- Të përgatis draft-rregullore, propozim-vendime dhe dokumente tjera të nevojshme lidhur me 

zbatimin e politikave të ndryshme në interes të përgjithshëm të arsimit dhe kulturës, të njëjtat 

procedohen në Komitetin për Politikë dhe Financa.  
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- Të dëgjoj apelet nga nxënësit në lidhje me kualitetin e mësimit dhe masave disiplinore, 

- Të propozoj dhe mbështes raportin shkollë-shoqëri në mes të shkollave dhe shoqërisë përreth me 

institucione publike dhe private të cilat merren me arsimimin  e personave, 

- Të parashikoj dhe vlerësoj nevojat arsimore të komunës në të ardhmen, 

- Të përcaktoj prioritet globale për qytetin në sferën e arsimit dhe kulturës, 

- Të paraqes dhe rekomandoj për diskutim buxhetor ngjarjet e rregullta dhe të rëndësishme, 

festivalet e kampionatet.  

 

Neni 7 

 Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale  

 

7.1 Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale përbëhet nga 5 anëtarë që duhet të reflektoj në 

kuotën gjinore. 

7.2 Kompetencat e këtij komiteti janë: 

- Të monitoroj implementimin e shërbimeve për kujdesin primar shëndetësor në Komunë. 

- Komiteti do të përfaqësohet në Këshillin Drejtues të QKMF-së në cilësinë e 

monitoruesit/vëzhguesit. 

- Shqyrton projekt-buxhetin për shëndetësi dhe jep propozime për Komitetin për Politikë dhe 

Financa. 

- Shqyrton planin vjetor të punës të përgatitur nga Drejtoria e Shëndetësisë dhe mirëqenie sociale. 

- Monitoron zbatimin e dispozitave në lidhje me rastet sociale, kategorive të dala nga lufta të UÇK-

së, viktimave të dhunës në familje, fëmijë të mitur, të pastrehëve, të rikthyerëve dhe pensionistëve. 

- Të këshilloj dhe konsultohet me drejtorinë e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale. 

- Të ndihmoj për caktimin e fondeve për strehim, në pajtim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale. 

- Formulon propozimet për strategjinë e strehimit duke përfshirë mbulimin e qirave për të pastrehët 

dhe prioritetet përkatëse për renovime të ndërtimeve dhe ndihmën financiare. 

- Mbikëqyr situatën epidemiologjike në nivel komunal. 

- Monitorimi I masave mbrojtëse shëndetësore që kanë të bëjnë me sigurimin e ujit të pijshëm dhe 

aktiviteteve të DDD-së (Dezinfektim, Deratezim, Dezinstektim). 
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Neni 8 

Komiteti për Planifikim Urban, Mbrojtje të ambientit, shërbime publike dhe emergjenca 

 

8.1. Komiteti përbëhet prej 5 anëtarëve, duke përfshirë edhe kuotën gjinore. 

8.2. Kompetencat e këtij Komiteti janë: 

- Të këshilloj dhe konsultohet me Drejtoritë respektive 

- Inicimi i programeve dhe projekteve komunale 

- Të përcjellë zbatimin e planit zhvillimor komunal (PZHK) 

- Të përcjellë të gjitha çështjet lidhur me ndërtimin 

-Të kontrollojë procedurat për vendosjen e kiosqeve 

-Të kontrollojë procedurat për reklama 

-Të kontrollojë procedurat për zbatimin e planifikimit,  

-Të ushtroj mbrojtjen dhe kontrollën e ndërtesave në interes arkitektonik apo historik 

-Të ndihmoj dhe ruan ambientin 

- Parandalimi I ndotjes së ambientit, ajrit, tokës dhe ujit 

- Të mbështes zhvillim e ardhshëm të komunës, sidomos në lidhje me mbrojtjen e tokës bujqësore  

- Shqyrton dhe propozon politika dhe dokumente tjera të nevojshme. 

- Përmes bordeve të ndërmarrjeve komunale, monitoron dhe vlerëson efikasitetin e metodave dhe 

procedurave për ofrimin e shërbimeve, përshtat nivelin e shërbimit dhe stafit. 

 

Neni 9 

Komiteti për Zhvillim ekonomik, bujqësi dhe zhvillim rural 

 

9.1. Komiteti për Zhvillim ekonomik, bujqësi dhe zhvillim rural përbëhet prej 5 anëtarëve, duke 

përfshirë edhe kuotën gjinore. 

9.2. Kompetencat e këtij komisioni janë:  

- Të këshilloj dhe të konsultohet me drejtoritë përkatëse. 

-  Të inicoj programet dhe projektet zhvillimore komunale. 

- Përcjellë aktivitetet në fushën e zhvillimit ekonomik, të bujqësisë dhe zhvillimit rural. 

-Kontribuon në krijimin e kushteve të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve  të vogla dhe të 

mesme. 

- Përgatitja e planeve konkrete për zhvillim e bujqësisë. 
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- Merr pjesë në Projekt hartimin e planit për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të komunës. 

- Rekomandon plane konkrete për zhvillimin e ekonomisë. 

- Shqyrtimi I çështjes në lidhje me transportin publik. 

 

Neni 10 

Komiteti për barazi gjinore, të drejta të njeriut dhe komunitete 

 

10.1. Komiteti për barazi gjinore, të drejta të njeriut dhe komunitete përbëhet nga 5 anëtarë, duke 

përfshirë kuotën gjinore. 

10.2. Kompetencat e këtij komiteti janë: 

- Mbikëqyr realizimin e të drejtave të barabarta, të drejtave civile, politike, ekonomike dhe 

kulturore të komuniteteve. 

- Krijimi i kushteve për kthim dhe integrim të qëndrueshëm të refugjatëve, të kthyerve, personave 

të zhvendosur dhe atyre të riatdhesuar. 

- Të mbikëqyr aktet , vendimet, në të cilat parashihet respektimi I kuotës gjinore. 

- Parandalimi i çfarëdo forme të diskriminimit te qytetarëve, që ndërlidhet me orientimin kombëtar, 

etnik, fetar, politik, racor, kulturor. 

 

Neni 11 

Formimi i Komisioneve nga Kuvendi, kompensimi i Komisioneve Kuvendare dhe 

Shërbimit Profesional (Sekretaria e Kuvendit). 

11.1. Kuvendi komunal formon komisione ad-hoc, si dhe komisione kuvendare tjera me qëllim 

dhe për nevoja të përmbushjes me sukses të objektivave të caktuara gjatë periudhave të caktuara. 

11.2. Kuvendi komunal me rastin e formimit të komisionit gjegjës, çdo herë dhe në çdo vendim 

përcakton fushëveprimin, kompetencat, përgjegjësitë dhe natyrën e punës së komisionit. 

11.3. Kompensimi i Komisioneve Kuvendare dhe Shërbimit Profesional (sekretaria e kuvendit), 

komisionet kuvendare dhe sekretaria e kuvendit do të kompensohen për pjesëmarrjen në komisione 

si në vijim: 

11.3.1.  Çdo anëtarë i komisionit kuvendar si dhe anëtari i sekretarisë së kuvendit do të 

kompensohet në vlerën prej 50 eurove për çdo takim punues sipas vendimit të kuvendit. 

11.3.2. Për çdo vendim të marrë nga Kuvendi Komunal, maksimum do të paguhen tri takime 

punuese të komisioneve respektive. 

11.3.3. Kryesuesi i komisionit është përgjegjës për dorëzimin e procesverbaleve të takimeve të 

mbajtura në sekretarinë e kuvendit. 
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11.3.4. Sekretaria e Kuvendit obligohet të mbajë evidencën e saktë të takimeve të mbajtura për 

secilin komision të formuar nga kuvendi , dhe të njëjtat evidence ne formën e shkruar duhet t’i 

procedojë për pagesa ne departamentet gjegjëse. 

 

Neni 12  

Hyrja në fuqi 

 

Kjo  rregullore   hyn  në  fuqi  pesëmbëdhjete  (15)  ditë  pas  regjistrimit  në  Zyrën  e  Protokollit  

të Ministrisë  për Administrimin  e  Pushtetit  Lokal,  si  dhe  shtatë (7)  ditë  pas  publikimit  në  

faqen zyrtare të Komunës së Vushtrrisë. 

 

 

 

                                                                                                Melihate Basholli-Latifi   

                                                                                    

                                                                                              ________________________ 

                                                                                                   Kryesuese e Kuvendit 

 


