
Propozim 
 

Në bazë të nenit 147. i 148. të Rregullores së Kuvendit të Komunës së Ulqinit („Fl. Zyr. 
MZ – dispozitat e komunës“, nr. 27/20 ), Kuvendi i Komunës së Ulqinit në mbledhjen e 
mbajtur, më __. __. 2020 ka nxjerrë 
 

P R O G R A M I N 
e punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit për vitin 2021 

  
me programin e punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit për vitin 2021 përcaktohen 
punët dhe detyrat e Kuvendit të Komunës dhe përmbajtjet e tyre themelore, bartësit e 
punëve dhe afatet e shqyrtimit të çështjeve të caktuara. 
 

I. MATERIALI INFORMATIV – ANALITIK 

Kryetari she Sekretari i Kuvendit janë të detyruar që të përcjellin aktivitetet për realizimin 
e këtij Programi si dhe të ndërmarrin masat e nevojshme me qëllim të realizimit në kohë 
dhe në tërësi. 

TREMUJORI I – IV 

1. Raporti i punës i Kryetarit të Komunës dhe i punës së organeve të 
administratës dhe shërbimeve lokale për vitin 2020 

 Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Udhëheqësit e organeve të administratës lokale dhe shërbimi i 
Kryetarit 
Afati: Tremujori i I – ë. 

2. Informata për arsimin parashkollor, fillor, të mesëm dhe arsimin muzikor 
në territorin e Komunës së Ulqinit për vitin 2020. 
Përpunues: Institucionet publike të arsimit nga territori i Komunës së Ulqinit 
Afati: Tremujori i I – ë  

3. Informata nga fusha e shëndetësisë për vitin 2020. 
Përpunues: Shtëpia e shëndetit në Ulqin 
Afati: Tremujori i I – ë 

4. Informatë për gjendjen në fushën e punësimit në vitin 2020. 
Përpunues: Enti për punësim – Ulqin 
Afati: Tremujori i I  

5. Informatë për gjendjen në fushën e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve për 
vitin 2020. 
Përpunues: IP Qendra për punë sociale 
Afati: Tremujori i I  

6. Informatë për gjendjen e sigurisë në Komunën e Ulqinit në vitin 2020. 
Përpunues: PS Ulqin 
Afati: Tremujori i I  

7. Informatë për gjendjen e rregullimit të bregdetit në territorin e Komunës së 
Ulqinit për vitin 2020. 
Përpunues: NP „Morsko dobro“ Budvë 
Afati: Tremujori i I  
 

8. Informatë për punën e Drejtorisë për patundshmëri për vitin 2020. 



 Përpunues: Drejtoria për patundshmëri – dega në Ulqin 
Afati: Tremujori i I  

9. Informatë për gjendjen e pronës të cilën e shfrytëzon dhe të cilën e 
disponon Komuna e Ulqinit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për mbrojtjen e pasuris 
Afati: Tremujori i I  

10. Raporti  punës me raportin financiar i SHPK „Ujësjellësi e kanalizimi“ 
Ulqin për vitin 2020. 
Propozues: Kryetari i Komunes 
Përpunues: SHPK „Ujësjellësi e kanalizimi“ Ulqin 
Afati: Tremujori i I 

11. Raporti  punës me raportin financiar i SHPK „Veprimtaritë komunale“ 
Ulqin për vitin 2020. 
Propozues: Kryetari i Komunes 
Përpunues: SHPK „Veprimtaritë komunale“ Ulqin 
Afati: Tremujori i I 

12. Raporti  punës me raportin financiar i Organizatës turistike Ulqin për vitin 
2020. 
Propozues: Kryetari i Komunes 
Përpunues: Organizata turistike Ulqin 
Afati: Tremujori i I 

13. Raporti  punës me raportin financiar i IP „Qendra për kulturë“ Ulqin për 
vitin 2020. 
Propozues: Kryetari i Komunes 
Përpunues: IP „Qendra për kulturë“ Ulqin 
Afati: Tremujori i I 

14. Informatë për realizimin e Buxhetit të Komunës së Ulqinit për periudhën 
01. 01. – 30. 06. 2021 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për financa dhe buxhet 
Afati: Tremujori i II – të 

15. Informatë për realizimin e Buxhetit të Komunës së Ulqinit për periudhën 
01. 01. – 30. 09. 2021  
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për financa dhe të ardhura publike lokale 
Afati: Tremujori i IV – të 

16. Informatë për gjendjen e rregullimit të hapësirës për vitin 2021 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për planifikim të hapësirës dhe zhvillim të 
qëndrueshëm/Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit 
Afati: Tremujori i IV – rë 

17. Raporti i prokurimeve publike për vitin 2020 
Propozues: Sekretariati për Buxhet dhe financa 
Përpunues: Nëpunësi për prokurime publike 
Afati: Tremujori i II – të  

18. Informatë për rrjedhën e sezonit turistik 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: OT dhe Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik 



Afati: Tremujori i II – të  
19. Raporti dhe analiza e gjendjes në ekonomi 

Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik 
Afati: Tremujori i IV  

20. Raporti dhe analiza e gjendjes në bujqësi në Komunën e Ulqinit dhe 
shfrytëzimi i mjeteve të Buxhetit të Malit të Zi për vitin 2020 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik/Këshilltari për 
bujqësi 
Afati: Tremujori i IV 

21. Raporti i punës së Komisionit për alokimin e mjeteve nga Buxheti i 
Komunës, të dedikuara për financimin e OJQ në Komunën e Ulqinit pët 
vitin 2020 
Propozues: Kryetari i Komunës/Sekretariati për administratë dhe veprimtari 
shoqërore 
Përpunues: Komisioni 
Afati: Tremujori i I – rë 

22. Raporti i punës i NP „RTV Ulqini“ për vitin 2020 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: NP „RTV Ulqini“ 
Afati: Tremujori i I – rë 

23. Raporti i punës i NP për rritjen egërsirave për vitin 2020 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: NP për rritjen egërsirave  
Afati: Tremujori i I – rë 

24. Raporti i punës i NP „Për zhvillimin e fëmijëve me të meta“ për vitin 2020 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: NP Qendra ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në 
zhvillim „Sirena“ Ulqin  
Afati: Tremujori i I – rë 

25. Raporti i punës i Agjencisë për zhvillimin dhe ndërtimin e Ulqinit për vitin 
2020 
Propozues: Kryetari i Komunës/Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim 
të qëndrueshëm  
Përpunues: Agjencia për zhvillimin dhe ndërtimin e Ulqinit  
Afati: Tremujori i I – rë 

26. Raporti i punës SHPK Parking servisi për vitin 2020 
Propozues : Kryetari i Komunës 
Përpunues : Drejtori 
Afati: Tremujori i I-rë 
 
 

27. Informatë për realizimin e vendimeve të komunës dhe dokumenteve të 
planifikimit lokal 
Propozues: Kryetari i Komunës dhe Kryetari i Kuvendit 
Përpunues: Shërbimi i Kryetarit të Komunës dhe Shërbimi i Kuvendit 
Afati: Tremujori i IV  



28. Informatë për dëmet nga fatkeqësitë natyrore në Komunën e Ulqinit në 
vitin 2020 
Propozues: Kryetari i Komunës/Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik 
Përpunues: Komisioni për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore 
Afati: Tremujori i I – rë 

 
II. VEPRIMTARIA NORMATIVE  TREMUJORI I – IV 

1. Propozim Vendimi për punët e shërbimit të Kuvendit  
Propozues: Kryetari i Kuvendit  
Përpunues: Shërbimi i Kuvendit 
Afati: Tremujori i I – rë 

2. Propozim Vendimi për mënyrën e shënimit të festave të Komunës së 
Ulqinit 
Propozues: Këshilli për emërimin e rrugëve dhe sheshëve 
Përpunues:Sekretariati për veprimtari dhe administratë shoqërore 
Plani dhe Afati: Tremujori i II – rë 

3. Propozim Vendimi për përdorimin e simbolëve të Komunës së Ulqinit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues:Sekretariati për veprimtari dhe administratë shoqërore 
Plani dhe Afati: Tremujori i II – rë 

4. Vendimi për rendin komunal 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Afati: Tremujori i I – rë 

5. Propozim Vendimi për themelimin e Këshillit për mbrojtjen dhe zhvillimin 
e qeverisjes lokale 
Propozues:Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari dhe administratë shoqërore 
Plani dhe Afati: Tremujori i II – rë 

6. Nxjerrja e Vendimin për themelimin (organizimin) e institucioneve publike 
nga fusha e kulturës. (Organizimi i mëtejshëm institucional i IP „Qendra 
për kulturë“ Ulqin) 
Propozues: Kryetari i Komunes 
Përpunues: Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 
Afati: Tremujori i IV 

7. Propozim Vendimi për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2022 
 Propozues: Kryetari i Komunës 

Përpunues: Sekretariati për financa dhe buxhet 
Afati: Tremujori i IV 

8. Propozim Vendimi për llogarinë përfundimtare për vitin 2020 me Raportin e 
auditit dhe raportet financiare të NP 

 Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për financa dhe buxhet 
Afati: Tremujori i IV 
 
 
 



9. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për Buxhetin 
e Komunës së Ulqinit për vitin 2021 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për financa dhe buxhet 
Afati: Tremujori i I – rë  

10. Propozim Vendimi për konfirmimin e vlerës së tregut të patundshmërive në 
Komunën e Ulqinit në vitin 2021. 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për financa dhe buxhet 
Afati: Tremujori i I – rë  

11. Propozim Vendimi për pjesëmarrjen e qytetarëve për veprimtari të punëve 
publike 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit 
Afati: Tremujori i III – të  

12. Plani Lokal i punës për aktivitetet rinore 2021-2022 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 
Afati: Tremujori i III – të  

13. Propozim Vendimi për nxjerrjen e programit trevjeçar të përmirësimit të 
efikasitetit energjetik 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit 
Afati: Tremujori i III – të 

14. Propozim Vendimi për nxjerrjen e Planit lokal energjetik për Ulqin 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit 
Afati: Tremujori i II – të  

15. Propozim Vendimi për miratimin e Planit lokal të aksionit për 
biodiversitetin 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit 
Afati: Tremujori i II – të  

16. Propozim Vendimi për pajimin komunal dhe rregullimin e qytetit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit 
Afati: Tremujori i II – të  

17. Propozim Vendimi për caktimin e emrave të rrugëve, shetitoreve dhe 
shesheve në Komunën e Ulqinit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit 
Afati: Tremujori i II – të  

18. Propozim Vendimi për nxjerrjen e Planit lokal të mbrojtjes së mjedisit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit 
Afati: Tremujori i II – të  
 

19. Propozim Vendimi për ndarjen e mjeteve për financimin e partive politike 
te cilat kanë këshilltarë në Kuvendin e Komunës 



Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për Buxhet dhe financa 
Afati:Tremujori i II-rë 

20. Propozim Vendimi për financimin e sportit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 
Afati: Tremujori i II – të 

21. Propozim Vendimi për zgjidhjen e çështjeve banesore për nevojat e 
zyrtarëve dhe nëpunësve të organeve të administratës lokale të Komunës së 
Ulqinit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari banesore 
Afati: Tremujori i IV 

22. Propozim Vendimi për pjesëmarrjen e komunitetit lokal në kryerjen e 
punëve publike 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për administratë të përgjithshme dhe bashkëpunim me 
OJQ – të  
Afati: Tremujori i II – të 

       23.Propozim Vendimi per Bashkësitë lokale 
Propozues: Kryetari i komunes 
Përpunues: Sekretariati per administrate dhe veprimtari shoqerore 
Afati: Tremujori i III - të 

 
III. PLANIFIKIMI DHE PROGRAMIMI TREMUJORI  I – IV  

1. Programi i ngritjes së përmendoreve për vitin 2021 
 Propozues: Kryetari i Komunës 

Përpunues: Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 
Afati: Tremujori i I – rë 

2. Plani dhe Programi i punës së SHPK „Ujësjellësi e kanalizimi“ për vitin 
2021 me Vendimin për dhënien e pëlqimit 

 Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: SHPK Ujësjellësi e kanalizimi 
Afati: Tremujori I 

3. Plani dhe Programi i punës së SHPK „Veprimtaritë komunale“ për vitin 
2021 me Vendimin për dhënien e pëlqimit 

 Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: SHPK Veprimtaritë komunale 
Afati: Tremujori I 

4. Plani dhe Programi i punës së SHPK „Parking servisi“ për vitin 2021 me 
Vendimin për dhënien e pëlqimit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: SHPK „Parking servisi“ 
Afati: Tremujori I 
 
 

5. Plani i rregullimit të hapësirës për vitin 2022 
Propozues: Kryetari i Komunës 



Përpunues: Sekretariati për planifikimin e hapësirës dhe zhvillim të qëndrueshëm 
Afati: Tremujori i IV– rë  

6. Plani dhe Programi për vendosjen e sinjalistikës horizotale dhe vertikale në 
territorin e Komunës së Ulqinit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit 
Afati: Tremujori i III – të 

7. Propozim Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për PDU të 
caktuara 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për planifikimin e hapësirës dhe zhvillim të qëndrueshëm 
Afati: Tremujori i III – të  

8. Propozim Vendimi për nxjerrjen e SLL për lokacione të caktuara 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për planifikimin e hapësirës dhe zhvillim të qëndrueshëm 
Afati: Tremujori i II – të  

9. Propozim Vendimi për kompletimin e parcelave urbanistike të caktuara 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për mbrojtjen e pasurisë 
Afati: Tremujori i II – të  

10. Propozim Vendimi për taksat administrative 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 
Afati: Tremujori i III – të  

11. Propozim Vendimi për programin e zhvillimit të kulturës në Komunën e 
Ulqinit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 
Afati: Tremujori i III – të  

12. Propozim Vendimi për format e ndihmës sociale 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 
Afati: Tremujori i III – të  

13. Propozim Vendimi për bursat e studentëve 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 
Afati: Tremujori i III – të  

14. Plani i përgjithshëm për veprimin e dëmshëm të ujit për ujërat me rëndësi 
lokale 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për komunale dhe mbrojtje të ambientit 
Afati: Tremujori i III – të 

15. Plani operacional i mbrojtjes së ujërave nga ndotjet aksidentale për ujërat 
me rëndësi lokale 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit 
Afati: Tremujori i III – të  
 



16. Propozimi i Planit të menaxhimit të të mirave të mbrojtura natyrore në 
Komunën e Ulqinit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit 
Afati: Tremujori i III – të  

17. Programi afatmesëm i zhvillimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve komunale dhe 
të pakategorizuara për periudhën 2021 – 2022  
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit 
Afati: Tremujori IV 

18.  Plan programi i zhvillimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve komunale dhe të 
pakategorizuara për vitin 2021 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit 
Afati: Tremujori IV 

19.  Plani lokal i mbrojtjes së mjedisit 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit 
Afati: Tremujori IV 

20. Plani i përgjithshëm i mbrojtjes nga veprimi i dëmshëm i ujërave për ujërat 
me rëndësi lokale për periudhën prej 6 viteve 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit 
Afati: Tremujori IV 

21.  Plani operacional i mbrojtjes nga veprimi i dëmshëm i ujërave në 
periudhën prej një viti për ujërat me rëndësi lokale 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit 
Afati: Tremujori IV  

22. Propozimi i Programit të punës për parandalimin e narkomanisë 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 
Afati: Tremujori i III – të  

23. Programi i punës dhe aktiviteteve në përgatitjen e sezonit turistik 
Propozues: Kryetari i Komunës/Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik 
Përpunuesi: OT Ulqin 
Afati: Tremujori i II – të  

24. Plani dhe Programi i shfrytëzimit të mjeteve nga AGRO Buxheti për 
stimulimin e prodhimtarisë bujqësore 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit 
Afati: Tremujori III – të  

25. Programi i punës së Kuvendit për vitin 2022 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: Sekretariatet dhe shërbimet 
Afati: Tremujori IV-të 
 
 
 



26. Plani dhe programi i punës i Qendrës për kulturë për vitin 2022 
Propozues: Kryetari i Komunës/Sekretariati për administratë dhe veprimtari 
shoqërore 
Përpunues: Qendra për kulturë 
Afati: Tremujori IV-të 

27. Plani dhe programi i punës i NP për rritjen e egërsirave për vitin 2022 
Propozues: Kryetari i Komunës/Sekretariati për planifikim të hapësirës dhe zhvillim të 
qëndrueshëm 
Përpunues: NP për rritjen e egërsirave 
Afati: Tremujori IV-të 

28. Plani dhe programi i punës i Agjencisë për ndërtim për vitin 2022 
Propozues: Kryetari i Komunës/Sekretariati për planifikim të hapësirës dhe zhvillim të 
qëndrueshëm 
Përpunues: Agjencia për zhvillimin dhe ndërtimin e Ulqinit 
Afati: Tremujori IV-të 

29. Raporti i punës i NP „Për zhvillimin e fëmijëve me pengesa“ Sirena për 
vitin 2022 
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: IP Qendra ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në 
zhvillim „Sirena“ Ulqin 
Afati: Tremujori IV-të 

30. Plani dhe programi i punës i NP „RTV Ulqini“ për vitin 2022  
Propozues: Kryetari i Komunës 
Përpunues: NP „RTV Ulqini“ 
Afati: Tremujori IV-të 

31. Plani dhe programi i Organizatës turistike Ulqin për vitin 2022 
Propozues: Kryetari i Komunës 

      Përpunues: Organizata turistike 
Afati: Tremujori IV-të 

32. Plani për mbrojtjen e egërsirave në territorinë e Komunës së Ulqinit për 
vitin 2022 
Propozues: Bordi i drejtorave 
Përpunues: Drejtori 
Afati: Tremujori IV-të 

33. Plani dhe programi i punës për SHPK Parking servisin për vitin 2022 
Propozues: Kryetari i komunës 
Përpunues: Drejtori 
Afati: Tremujori  i IV-rë 

34. Programi social për gra dhe fëmijë të margjinalizuar  
Propozues: Kryetari i komunës 
Përpunues: Sekretariati për administratë dhe veprimtari shoqërore 
Afati: Tremujori  i IV-rë 
 
 
 
 
 
 



Kuvendi gjatë periudhës programore do të shqyrtojë edhe çështje të tjera nga 
kompetencat e veta për të cilat do të paraqitet nevoja për shkak të ndryshimeve eventuale 
të ligjeve, me qëllim të harmonizimit të vendimeve të komunës dhe akteve të tjerë me 
zgjidhjet e reja ligjore. 
Ky program hynë në fuqi ditën e tetë pas botimit në „Fletoren zyrtare të Malit të Zi – 
dispozitat e komunës“. 
 

KUVENDI I KOMUNËS SË ULQINIT 
 

  
Nr.02-                                 KRYETARI 
Ulqin, më __. __. 2020                               DR. ILIR ÇAPUNI,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A R S Y E T I M 

Baza juridike për nxjerrjen e këtij Programi del nga neni 147 të Rregullores, me të cilin 

është parashikuar që Kuvendi nxjerr Programin e punës për vitin kalendarik, ndërsa me 

nenin 148 është parashikuar edhe përmbajtja dhe mënyra e nxjerrjes së Programit. 

Programi është ndarë në materialin informativ e analitik, veprimtaritë normative dhe aktet 

e planifikimit dhe programimit. 

Me Program janë konfirmuar afatet për propozimin dhe miratimin sipas tremujorëve si 

dhe bartësit, përkatësisht subjektet që përgatisin dhe përpunojnë materialin. Me këtë 

Program janë përfshirë obligimet e nevojshme ligjore ndaj organeve të administratës 

lokale dhe shërbimeve publike, por nëse vjen deri tek ndonjë ndryshim i zgjidhjeve ligjore 

dhe programore në nivel të shtetit, Kuvendi mundet dhe ka obligim që të miratojë aktet e 

harmonizuara. 

Nxjerrja e akteve të veçanta nuk është përfshirë me këtë Program, sepse procedura niset 

në bazë të kërkesës së qytetarëve, subjekteve politike, organizatave joqeveritare, trupave 

punuese të Kuvendit, këshilltarëve e tjerë. 

Për zbatimin e këtij Programi nuk nevojiten mjete të posaçme financiare. 

 

SHËRBIMI I KUVENDIT 

 
 


