
Propozim 
 
Në bazë të nenit 43, paragrafi 4 i Ligjit për vetëqeverisjen lokale (“Fl. zyr. MZ”, nr. 2/18, 34/19 dhe 
38/20) dhe nenit 59, 60, 61 dhe 62 të Statutit të Komunës së Ulqinit (“Fl zyr. MZ – dispozitat e komunës” 
nr. 48/19), Kuvendi i Komunës së Ulqinit, në mbledhjen e mbajtur, më ___. ___. 2020 nxjerr 
 

VENDIMIN 
PËR FORMIMIN E TRUPAVE PUNUESE TË KUVENDIT 

 
I – DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
 Me këtë vendim formohen trupat punuese të Kuvendit, rregullohet fushëveprimi, përbërja, mënyra 
e punës dhe vendimmarrja dhe çështje të tjera të rëndësishme për punën e tyre. 
 

Neni 2 
 Për shqyrtimin e çështjeve, propozimin e akteve dhe kryerjen e punëve të tjera nga kompetencat e 
Kuvendit, formohen këshillat si trupa të përhershëm punues të Kuvendit. 
 

Neni 3 
 Për shqyrtimin e çështjeve të veçanta nga kompetencat e veta Kuvendi mund të formojë, me 
vendim të veçantë, komisione si trupa punues të përkohshëm.  
 
II – PËRBËRJA DHE FUSHËVEPRIMI I TRUPAVE PUNUESE 
 

Neni 4 
 Trupin punues e përbëjnë kryetari dhe një numër i caktuar i anëtarëve. 
 Përbërja e trupit punues i përgjigjet përfaqësimit partiak të këshilltarëve në Kuvend. 
 Zgjedhja e kryetarit dhe anëtarëve të trupit punues bëhet në pajtim me Rregulloren e Kuvendit. 
 

Neni 5 
 Kryetari dhe anëtarët e trupit punues emërohen për një periudhë 4 vjeçare. 
 Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të trupit punues zgjat deri në përfundimin e mandatit të 
Kuvendit, përkatësisht deri në ditën e shkarkimit nga posti në të cilën janë zgjedhur. 
 

Neni 6 
 Për anëtarë të këshillit emërohen këshilltarët e Kuvendit. 
 Për anëtarë të këshillave dhe komisioneve, përveç këshilltarëve mund të emërohen edhe punëtorët 
shkencorë dhe profesionalë dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, por që numri i tyre nuk mund të 
jetë më i madhe se gjysma e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të trupit punues. 
 Këshilltari mund të jetë anëtar më së shumti në tre trupa punues. 
 
TRUPAT E PËRHERSHME PUNUESE 

1. KËSHILLAT 
 

Neni 7 
 Këshillat e Kuvendit janë: 

1. Këshilli për Statut dhe dispozita, 
2. Këshilli për zgjedhje dhe emërime, 
3. Këshilli për financa, ekonomi dhe zhvillim, 
4. Këshilli për planifikimin e hapësirës, mbrojtjen e mjedisit dhe veprimtari komunale – banesore, 



5. Këshilli për veprimtari shoqërore dhe 
6. Këshilli për bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkombëtar. 

 
 

2. KËSHILLAT 
 

Neni 8 
 Këshillat e Kuvendit janë: 

1. Këshilli për dhënien e propozimeve, emrave të vendbanimeve, rrugëve, shesheve dhe 
institucioneve, 

2. Këshilli për mbrojtjen e mjedisit, 
3. Këshilli për artin bashkëkohor, trashëgiminë materiale dhe jomateriale, 
4. Këshilli për bashkëpunim të vetëqeverisjes lokale me OJQ – të,  
5. Këshilli për bashkëpunim me diasporën, 
6. Këshilli për mirënjohjet publike të Komunës së Ulqinit, 
7. Këshilli për parashtresa dhe ankesat e qytetarëve, 
8. Këshilli për të drejtat e personave me invaliditet, 
9. Këshilli për barazi gjinore dhe të drejtat e pakicave dhe 
10. Këshilli për trafikun lokal. 

 
1.1. Këshilli për Statut dhe dispozita 

Neni 9 
 Këshilli për Statut dhe dispozita ka kryetarin dhe 6 anëtarë. 
 Kryetari i  këshillit emërohet, si rregull, nga radhët e juristëve të diplomuar. 
 Këshilli për Statut dhe dispozita shqyrton draft vendimet dhe aktet e tjerë të përgjithshëm të cilët i 
nxjerr Kuvendi nga aspekti i harmonizimit të tyre me Kushtetutën dhe ligjet dhe sistemin e drejtësisë; 
konfirmon propozimin për interpretim autentik të vendimeve dhe akteve të tjerë të përgjithshëm që nxjerr 
Kuvendi; shqyrton aktet e përgjithshme të shërbimeve publike themelues i të cilëve është Komuna në 
pjesën që ka të bëjë me realizimin e interesit publik, në të cilëat dispozita pëlqimin e jep Kuvendi; 
përgatitën propozimin e akteve për nisjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe 
ligjshmërisë të vendimeve dhe akteve të tjerë dhe në emër të Kuvendit, i përgjigjet Gjykatës kushtetuese në 
procedurën për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë; shqyrton aktet në aplikimin e dispozitave 
të Statutit dhe realizimin e sistemit të vetëqeverisjes lokale; shqyrton pjesëmarrjen e qytetarëve në 
vendimmarrje; shqyrton raportet e punës të Kryetarit të Komunës dhe realizimin e funksionit të 
vetëqeverisjes lokale; i propozon Kuvendit nisjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së 
ligjeve ose kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së akteve të tjerë, propozon nxjerrjen e vendimeve dhe 
dispozitave të tjera; shqyrton propozimet e Këshillit për zhvillimin dhe mbrojtjen e vetëqeverisjes lokale; 
konfirmon tekstin e spastruar të vendimit dhe akteve të tjera të përgjithshme të Kuvendit me autorizimin e 
Kuvendit; kujdeset për përpunimin unik jurisiko-teknik të akteve dhe kryen edhe punë të tjera në lidhje me 
realizimin e sistemit të vetëqeverisjes lokale. 
 
1.2 Këshilli për zgjedhje dhe emërime 

Neni 10 

 Këshilli për zgjedhje dhe emërime ka kryetarin dhe 4 anëtarë. 
 Kryetari i  këshillit emërohet, si rregull, nga radhët e juristëve të diplomuar. 
 Këshilli për zgjedhje dhe emërime i paraqet Kuvendit propozimet për zgjedhje, emërime dhe 
shkarkime të personave të cilët i zgjedh apo i emëron Kuvendi, përveç propozimeve të cilët në pajtim me 
dispozitat i paraqesin propozuesit e tjerë të autorizuar; propozon aktet me të cilët rregullohet çështje e 
realizimit të të drejtave dhe obligimeve të funksionarëve të cilët i emëron, zgjedh dhe i shkarkon Kuvendi; 
nxjerr akte individuale për çështjet e statusit të këshilltarëve dhe zyrtarëve të cilët i zgjedh ose emëron 
Kuvendi; shqyrton dhe paraqet raportet për dhënien e pëlqimit në emërimin dhe shkarkimin në pajtim me 
ligjet e posaçme; kryen edhe punë në pajtim me Statutin, me dispozita të tjera dhe këtë vendim. 



 
1.3 Këshilli për financa, ekonomi dhe zhvillim 

Neni 11 

 Komisioni për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim ka një Kryetarin dhe 6 anëtarë. 
Komisioni për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim shqyrton drafte dhe propozime të vendimeve për 

buxhetin dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit të komunës, taksat, tatimet, kompensimet, huatë, 
garancitë, akte për realizimin e buxhetit; shqyrton planet dhe programet për zhvillimin e komunës dhe 
çështjet me rëndësi për zhvillimin e ekonomisë dhe bujqësisë dhe zhvillimin e ndërmarrësisë dhe 
transportit; shpronësimi për nevojat e vetëqeverisjes lokale; raportin për punën e kryetarit dhe ushtrimin e 
funksionit të vetëqeverisjes lokale; shqyrton planin e përmirësimeve të kapitalit dhe planin shumëvjeçar të 
investimeve akteve me të cilët propozojnë përcaktimin e politikës së investimeve, planin e mbrojtjes nga 
zjarri; inicon miratimin ose ndryshimin e dispozitave dhe akteve të tjera dhe kryen detyra të tjera në këtë 
fushë. 
 
1.4 Këshilli për planifikim të hapësirës, mbrojtjen e mjedisit dhe veprimtari komunale e banesore 

Neni 12 

Komisioni për Planifikimin Hapësinor, Mbrojtjen e Mjedisit dhe Veprimtari komunale banesore ka 
kryetarin dhe 6 anëtarë. 

Komisioni për Planifikimin Hapësinor, Mbrojtjen e Mjedisit dhe Veprimtari komunale banesore 
shqyrton vendimet dhe aktet e tjera të përgjithshme dhe çështje të tjera në fushën e urbanizmit dhe 
planifikimit hapësinor; planet hapësinore dhe urbane dhe zbatimi i tyre; programe zhvillimi në këtë fushë 
të çështjeve të rregullimit dhe përdorimit të tokës ndërtimore (program afatmesëm dhe një vjeçar); gjendja 
e rrugëve lokale, rrugëve dhe objekteve të tjera publike, transporti i udhëtarëve në trafikun urban dhe 
periferik; mbrojtjen e mjedisit; çështje me rëndësi për realizimin e interesit publik dhe aktiviteteve 
komunale; çështjet në fushën e marrëdhënieve pronësore juridike; çështjet në lidhje me përdorimin e 
lokaleve afariste; shqyrton Raportin për punën e Kryetarit të Komunës dhe ushtrimin e funksionit të 
vetëqeverisjes lokale; inicon ndryshime në ligje dhe rregullore të tjera brenda kompetencës së tij; rregullon 
marrëdhëniet banesore; dhe kryen detyra të tjera të përcaktuara me ligj, statut dhe këtë vendim. 
 
1.5 Këshilli për veprimtari shoqërore 

Neni 13 

Komisioni për Çështjeve Sociale ka kryetarin dhe 4 anëtarët. 
Komisioni për Çështjeve Sociale shqyrton planet dhe programet në fushën e sportit dhe rinisë; 

strategjia e zhvillimit të sportit dhe plani lokal i veprimit për të rinjtë, shqyrton çështje që lidhen me 
arsimin e përgjithshëm, bibliotekarinë, veprimtaria botuese dhe arkivimit; punësimi; kujdesi social për 
fëmijët dhe të rinjtë; informimi i popullatës lokale; shqyrton çështjet dhe i propozon Kuvendit masa 
brenda kompetencës së komunës; shqyrton Raportin për punën e Kryetarit të Komunës dhe realizimin e 
funksioneve të vetëqeverisjes lokale dhe kryen detyra të tjera në këto fusha. 
 
1.6 Këshilli për bashkëpunimin ndërkomunal dhe ndërkombëtar 

Neni 14 

Këshilli për Bashkëpunim Ndërkomunal dhe Ndërkombëtar ka kryetarin dhe 4 anëtarë. 
Këshilli për Bashkëpunim Ndërkomunal dhe Ndërkombëtar shqyrton çështjet e bashkëpunimit 

ndërkomunal, i paraqet propozime Kuvendit për vendosjen, ruajtjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të 
marrëdhënieve dhe lidhjeve të komunës me komuna dhe qytete të tjera në vend dhe jashtë vendit, 
organizon dhe përcjell zbatimin e përfundimeve të Kuvendit në këtë fushë 
 
 
 
 
 



2.1 Këshilli për propozimin e emrave të vendbanimeve, rrugëve, shesheve dhe institucioneve 

Neni 15 

 Këshilli për propozimin e emrave të vendbanimeve, rrugëve, shesheve dhe institucioneve ka 
kryetarin dhe 4 anëtarë, prej të cilëve 2 anëtarë emërohen nga radhët e këshilltarëve të Kuvendit dhe 2 
anëtarë nga radhët e punëtorëve profesionalë, shkencorë dhe kulturorë. 

Këshilli për Dhënien e Propozimeve për Emrat e Vendbanimeve, Rrugëve, Shesheve dhe 
Institucioneve shqyrton propozimet për dhënien dhe ndryshimin e emrave të vendbanimeve, rrugëve, 
shesheve dhe institucioneve dhe përcakton propozimet për Kuvend, dorëzon në organin kompetent të 
administratës propozimet për hartimin e Programit të përmendoreve dhe shqyrton programin e 
përmendur, shqyrton Propozim vendimin për ngritjen e përmendoreve etj. 
 

2.2 Këshilli për mbrojtjen e mjedisit 
Neni 16 

Këshilli për Mbrojtjen e Mjedisit ka një kryetarin dhe 4 anëtarë prej të cilëve 2 anëtarë emërohen 
nga radhët e këshilltarëve të Kuvendit, 1 anëtarë nga radhët e punëtorëve profesionalë dhe shkencorë dhe 
1 anëtarë është përfaqësuesi i organizatave joqeveritare nga ajo lëmi. 

Këshilli për Mbrojtjen e Mjedisit shqyrton propozim vendimet dhe aktet e tjera që lidhen me 
mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit, ajrit, natyrës dhe të mirave natyrore, mbrojtjen nga zhurma dhe 
përcjell aktivitetet për të parandaluar dhe eleminuar pasojat e dëmshme që rrezikojnë mjedisin. 
 

2.3 Këshilli për art bashkëkohor, trashëgimi kulturore materiale dhe jomateriale 

Neni 17 
 Këshilli për art bashkëkohor, trashëgimi kulturore materiale dhe jomateriale ka Kryetarin 

dhe 4 anëtarë prej të cilëve 2 anëtarë emërohen nga radhët e këshilltarëve të Kuvendit, ndërsa 2 anëtarë 
nga radhët e punëtorëve profesionalë dhe shkencorë nga lëmia e artit dhe kulturës. 

Këshilli për Artin Bashkëkohor, Trashëgiminë Kulturore Materiale dhe Jomateriale, shqyrton 
planet dhe programet në fushën e kulturës, çështjet që lidhen me themelimin, funksionimin dhe zhvillimin 
e shërbimeve publike në fushën e kulturës, shqyrton çështjet e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në 
komunë, shqyrton propozimet dhe iniciativat e subjekteve individuale dhe propozuesëve të tjerë në 
miratimin e programeve të komunës në fushën e kulturës, veçanërisht nevojat e komunitetit lokal për 
zbatimin e programeve kulturore, vendosjen e përparësive dhe dinamikën e mbrojtjes së pasurive 
kulturore lokale, shqyrton raportin për zbatimin e programeve të komunës të përgatitura nga institucionet 
kulturore në bashkëpunim me sekretariatin kompetent dhe çështje të tjera në atë fush. 

Këshilli gjithashtu merret me krijimin dhe transformimin e institucioneve kulturore, shqyrton 
afarizimin e tyre në kuadër të fondeve buxhetore dhe i propozon Kuvendit shumën e transferimeve të 
mjeteve buxhetore për afarizimin e tyre. 
 
2.4. Këshilli për bashkëpunimin e vetëqeverisjes lokale me OJQ-të  

Neni 18 
Këshilli për bashkëpunimin e vetëqeverisjes lokale me OJQ-të ka kryetarin dhe 4 anëtarë prej të 

cilëve 2 anëtarë emërohen nga radhët e këshilltarëve të Kuvendit, ndërsa 2 anëtarë nga radhët e 
organizatave joqeveritare. 
 Këshilli për Bashkëpunim ndërmjet Vetëqeverisjes Lokale dhe OJQ-ve shqyrton çështje dhe 
propozime për bashkëpunim midis vetëqeverisjes lokale dhe OJQ-ve, të gjitha me qëllim të përmirësimit 
dhe ushtrimit të të drejtave të këtyre organizatave para organeve të qeverisjes lokale dhe shërbimeve 
publike të themeluara nga Komuna. 

Këshilli përmirëson bashkëpunimin institucional midis organeve të komunës dhe sektorit 
joqeveritar, veçanërisht përmirësimin e mënyrës së pjesëmarrjes së këtyre organizatave në shqyrtimet 
publike me rastin e nxjerrjes së vendimeve, shfrytëzimin afirmativ ("karriget e lira"), etj. 
 



2.5. Këshilli për bashkëpunim me diasporën 

Neni 19 
Këshilli për bashkëpunim me diasporën ka kryetarin dhe 4 anëtarë prej të cilëve 2 anëtarë 

emërohen nga radhët e këshilltarëve të Kuvendit, ndërsa 2 anëtarë të përfaqësuesve të diasporës. 
 Këshilli e shqyrton bashkëpunimin me diasporën dhe i paraqet propozim kuvendit në lidhje me 
çështjet e bashkëpunimit, mirëmbajtjes dhe zhvillimit të marrëdhënieve me diasporën, inicon ndërmarrjen 
e aktiviteteve në lidhje me ruajtjen e gjuhës dhe traditave të diasporës, realizimin e bashkëpunimit kulturor, 
arsimor, shkencor, humanitar, sportiv, ekonomik dhe bashkëpunimit tjetër në kuadër të vetëqeverisjes 
lokale sidomos me diasporën e vendosur në Evropën Perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara. 
 
 
2.6. Këshilli për mirënjohjet publike i Komunës së Ulqinit 

Neni 20 
Këshilli për mirënjohjet publike i Komunës së Ulqinit ka kryetarin dhe 4 anëtarë prej të cilëve 2 

anëtarë emërohen nga radhët e këshilltarëve të Kuvendit, ndërsa 2 anëtarë nga radhët e punëtorëve 
profesionalë dhe shkencorë nga lëmia e kulturës, arsimit dhe kulturës. 
 Këshilli për mirënjohje publike shqyrton një propozim vendimet për mirënjohjet publike dhe 
çmimet e Komunës së Ulqinit, me qëllim të dhënies së mirënjohjeve për arritjet dhe kontributet e 
jashtëzakonshme me rëndësi të veçantë për zhvillimin dhe reputacionin e Komunës, realizimin dhe 
zhvillimin e demokracisë dhe paqes, dhe veçanërisht për sukseset e jashtëzakonshme në ndërmarrësi. 
Ekonomi, arsim, art, kulturë, mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit, sportit, shëndetit, mbrojtjes sociale 
dhe formave të tjera të jetës shoqërore, që paraqet një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe 
reputacionin e Komunës. 
 
2.7. Këshilli për parashtresa dhe ankesa 

Neni 21 
Këshilli për parashtresa dhe ankesa ka kryetarin dhe 4 anëtarë prej të cilëve 2 anëtarë emërohen 

nga radhët e këshilltarëve të Kuvendit, ndërsa 2 anëtarë nga radhët e qytetarëve. 
 Këshilli për parashtresa dhe ankesa shqyrton parashtresat dhe ankesat e qytetarëve drejtuar ose 
referuar Kuvendit dhe i propozon Kuvendit dhe organeve kompetente masa për zgjidhjen e çështjeve që 
përmbahen në të dhe informon parashtruesin e parashtresës ose ankesën për to. 
 
2.8. Këshilli për të drejtat e personave me invaliditet 

Neni 22 
 Këshilli për të drejtat e personave me invaliditet ka kryetarin dhe 4 anëtarë prej të cilëve 2 anëtarë 
emërohen nga radhët e këshilltarëve të Kuvendit, ndërsa 2 anëtarë nga radhët e punëtorëve profesionalë 
dhe shkencorë nga lëmia e të drejtave të personave me invaliditet. 
 Këshilli shqyrton çështjet që lidhen me krijimin e kushteve për angazhim të organizuar dhe cilësor 
dhe ndërmarrjen e aktiviteteve për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuara dhe ngritjen e standardeve 
në cilësinë e jetës dhe punës së tyre, dhe në veçanti: për të ushtruar të drejtat e personave me aftësi të 
kufizuara të përcaktuara me ligj dhe standarde të pranuara ndërkombëtarisht; që me aktet e Kuvendit të 
Komunës, përkatësisht të përmirësojë kushtet e përgjithshme të jetesës për këta persona, veçanërisht në 
fushat e planifikimit dhe rregullimit hapësinor, zonat komunale dhe aktivitetet sociale; në inicimin e 
masave dhe aktivitete për promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara; informimi i 
publikut për të drejtat, mundësitë dhe nevojat e personave me aftësi të kufizuara; ushtrimin e të drejtave të 
tjera me rëndësi për statusin e këtyre personave. 
 
 
 
 



2.9. Këshilli për barazi gjinore dhe të drejtat e pakicave 

Neni 23 
 Këshilli për barazi gjinore dhe të drejtat e pakicave ka kryetarin dhe 4 anëtarë prej të cilëve 2 
anëtarë emërohen nga radhët e këshilltarëve të Kuvendit, 1 anëtarë nga radhët e punëtorëve profesionalë 
dhe shkencorë dhe 1 anëtarë përtfaqësues i organizatave joqeveritare. 

Këshilli për Barazi Gjinore shqyrton, propozon dhe konfirmon qëndrimet mbi vendimet e 
propozuara dhe aktet e përgjithshme brenda kompetencës së vetëqeverisjes lokale nga pikëpamja e 
pajtueshmërisë me parimet e barazisë gjinore; shqyrton çështjet e sigurimit dhe arritjes së pjesëmarrjes së 
barabartë të grave dhe burrave në të gjitha fushat e sektorit publik, privat dhe jetës politike, pozitës së 
barabartë dhe mundësive të barabarta për ushtrimin e të gjitha të drejtave dhe lirive dhe përdorimin e 
njohurive dhe aftësive personale për zhvillimin e shoqërisë, si dhe arritjen e përfitimeve të barabarta nga 
rezultati i punës. 
 
2.10. Këshilli për komunikacionin lokal 

Neni 24 
 Këshilli për komunikacionin lokal ka kryetarin dhe 4 anëtarë prej të cilëve 2 anëtarë emërohen nga 
radhët e këshilltarëve të Kuvendit dhe 2 anëtarë nga radhët e punëtorëve profesionalë dhe shkencorë nga 
lëmia e komunikacionit. 

Këshilli shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me: harmonizimin e aktiviteteve të organeve, 
organizatave dhe kompanive që marrin pjesë në arritjen e sigurisë së trafikut rrugor, monitoron dhe 
analizon situatën, fenomenet dhe problemet në fushën e sigurisë rrugore; inicion, nisën dhe organizon 
veprime dhe aktivitete parandaluese dhe të tjera që kontribuojnë në përmirësimin e sigurisë në trafik; 
shqyrton propozimet për rregulloret dhe aktet e tjera në këtë fushë; i propozon Kuvendit dhe organeve të 
tjera kompetente të marrin masat e duhura për të zgjidhur çështje të caktuara në këtë fushë dhe kryen 
detyra të tjera me rëndësi për sigurinë e trafikut rrugor. 
 
 
TRUPAT E PËRKOHSHME PUNUESE 

Neni 25 
 Komisionet, si trupa të përkohshëm punues, formohen për ekzekutimin e detyrave të caktuara për 
nevojat e Kuvendit dhe mandati i tyre përfundon me ekzekutimin e punës, përkatësisht detyrës për të cilën 
janë formuar. 

Me vendimin për formimin e Komisionit përcaktohet përbërja, detyrat dhe afati për ekzekutimin e 
detyrave për të cilat është formuar. 

 
III – MËNYRA E PUNËS DHE VENDIMMARRJA  

Neni 26 
 Trupi punues punon dhe vendos në mbledhje. 

Mbledhja e trupit punues thirret nga kryetari i trupit punues, me iniciativë të tij, nëse kërkohet nga 
Kryetari i Kuvendit ose propozohet nga 1/3 e anëtarëve të trupit punues, duke përmendur çështjen për të 
cilën do të diskutohet. 

Nëse kryetari nuk e thërret mbledhjen e trupit punues kur ai është i obliguar ta bëjë këtë, 
mbledhjen e trupit punues do të thërrasë nga Kryetari i Kuvendit. 
 

Neni 27 
Thirrja e trupit punues për mbledhje, me rendin e ditës së propozuar, u dërgohet anëtarëve të 

trupit punues jo më vonë se 5 ditë para ditës së mbledhjes. 
Përjashtimisht, në raste urgjente, kryetari i trupit punues mund të thërrasë një mbledhje brenda më 

pak se 5 ditësh, me kusht që të jetë i detyruar të informojë anëtarët e trupit punues për çështjen që do të 



shqyrtohet në atë mbledhjeë dhe të shpjegojë arsyet e thirrjes së mbledhjes në afat më e shkurtër se afati i 
përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni. 
 

Neni 28 
 Trupi punues është i obliguar të shqyrtojë secilën çështje nga fushëveprimi i vet. 
 

Neni 29 
 Trupi punues punon nëse në mbledhje marrin pjesë shumica e anëtarëve të trupit punues dhe 
vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm. 

Nëse numri i anëtarëve të emëruar të trupit punues është më i vogël se përbërja e plotë, ajo 
përbërje, me kusht që të jenë të pranishëm më shumë se gjysma e anëtarëve të trupit punues, konsiderohet 
përbërje e plotë për sa i përket ekzistencës së kuorumit për punën dhe vendimmarrjen. 
 

Neni 30 
 Kryetari i trupit punues koordinon punën me punën e Kuvendit dhe trupave të tjerë të punës, 
propozon rendin e ditës dhe kryeson seancën e trupit punues. Kryetari i trupit punues organizon punën e 
trupit punues. 

Kryetari i trupit punues bashkëpunon me kryetarin e Kuvendit, kryetarët e trupave të tjerë punues, 
në lidhje me çështjet brenda fushës së punës së trupit. 

Kryetari i trupit punues do të kujdeset për zbatimin e përfundimeve të trupit punues dhe do të 
kryejë detyra të tjera të përcaktuara me Rregulloren e punës dhe këtë vendim. 

 
Neni 31 

 Trupat punues bashkëpunojnë me njëri-tjetrin për çështje me interes të përbashkët dhe mund të 
mbajnë mbledhje të përbashkëta. 

Në rast të mbajtjes së një mbledhjeje përbashkët, secili trup punues deklarohet dhe merr vendime 
veçmas. 

 
Neni 32 

 Në punën e trupit punues detyrimisht marrin pjesë përfaqësuesit e propozuesve të aktit dhe 
parashtruesit e amendamenteve të cilët shqyrtohen në mbledhje. 

Nëse përfaqësuesi i propozuesit nuk merr pjesë në mbledhje, shqyrtimi i atij akti, pra materiali 
shtyhet. 

Në punën e trupit punues mund të marrin pjesë, nëse thirren, edhe përfaqësuesit e organeve të 
administratës lokale dhe shërbimeve publike dhe shërbimeve të tjerë të themeluara nga Komuna, 
përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, pa të drejtë vendimmarrjeje. 
 

Neni 33 
 Trupi punues në kryerjen e detyrave brenda fushëveprimit të tij, mund të kërkojë nga organet e 
qeverisjes vendore dhe shërbimet publike të dhëna dhe informacione të rëndësishme për punën e tij 
përmes kryetarit të trupit punues të cilët janë të detyruar t'i paraqesin të dhënat dhe informacionet e marra 
trupit punues. 
 

Neni 34 
 Trupi punues i paraqet Kuvendit raportin që përmban mendimin dhe propozimin e trupit punues. 
 Në raportin e tij, trupi punues mund t'i propozojë Kuvendit të miratojë ose jo propozimin e 
vendimit dhe aktit tjetër. 
 Nëse qëndrimet ose propozimet e anëtarëve individualë të trupit punues janë të ndryshme nga 
qëndrimi i miratuar i trupit punues, ato qëndrime ose propozime futen në raportin për Kuvend, nëse këtë 
e kërkojnë anëtarët e trupit punues që kanë mendim ndryshe. 



 Në raport konstatohet se a i ka harmonizuar propozuesi me propozimet dhe përfundimet e 
miratuara të trupit punues, përkatësisht konstatohen arsyet pse propozuesi nuk ishte dakord me ato 
propozime dhe përfundime. 
 Trupi punues gjithashtu paraqet raport në Kuvend edhe në rastin kur mendimet dhe propozimet 
janë të ndara, përkatësisht kur ata nuk kanë marrë shumicën e nevojshme. 
 Kryetari i trupit punues nënshkruan raportin e trupit punues dhe është përgjegjës për përmbajtjen 
e tij. 
 

Neni 35 
 Trupi punues cakton raportuesin i cili, me kërkesë të Kuvendit ose me iniciativën e tij, do të 
shpjegojë mendimin dhe propozimin e trupit punues. 
 Në mbledhjen e kuvendit, raportuesi, në përputhje me qëndrimet e marra nga trupi punues, 
deklarohet në emër të trupit punues për çështje që lidhen me mendimin ose propozimin e trupit punues 
dhe nuk mund të ndryshojë propozimin ose të tërhiqet nga pozicioni i trupit punues, nëse trupi punues 
nuk e ka autorizuar për këtë. 
 

Neni 36 
 Për punën në mbledhjen e trupit punues mbahet procesverbal. 
 Procesverbali duhet të përmbajë informacionin bazë për punën në mbledhje, çështjet e shqyrtuara, 
si dhe mendimet dhe pikëpamjet e paraqitura të cilëat i ka miratuar trupi punues, secilin mendim 
mospajtues dhe emrin e raportuesit. 
 
DËGJIMI PUBLIK 

Neni 37 
 Me qëllim të marrjes së informacionit, përkatësisht mendimet e ekspertëve për aktet e propozuara 
në shqyrtim, trupi punues mund të ftojë në seancë persona shkencorë dhe ekspertë, të cilët mund ta 
sigurojnë atë informacion (në tekstin e mëtejmë: dëgjimi publik). 

Qëllimi i dëgjimit publik të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni është të informojë këshilltarët 
(trupin punues) dhe publikun më nga afër për çështje thelbësore dhe zgjidhje, si dhe ato me interes të 
veçantë për qytetarët dhe publikun, ose çështje dhe zgjidhje që shkaktojnë paqartësi, dilema ose 
mosmarrëveshje parimore, të cilat janë objekt i një akti konkret, ose çështje tjetër për të cilën diskutohet. 
 

Neni 38 
 Vendimi për dëgjimin publik merret nga trupi punues, dhe ai është i detyruar ta bëjë këtë kur 
kërkohet nga të paktën 1/3 e anëtarëve të trupit punues. 

Një dëgjesë publike mund të jetë vetëm për një çështje që është në rendin e ditës së trupit punues. 
 

Neni 39 
 Gjatë dëgjimit publik, anëtarët e trupit punues mund t'i bëjnë pyetje personit që merr pjesë në 
punën e trupit punues, dhe kjo e drejtë, me vendim të trupit punues, mund të kufizohet vetëm në një 
numër të caktuar të anëtarëve të trupit punues. 
 

Neni 40 
 Me rastin e dëgjimit publik, në mbledhjen e trupit punues mund të zhvillohet debat me personin i 
cili jep informata vetëm nëse është e domosdoshme të sqarohen faktet në lidhje me situatën konkrete. 

Për nevojën e hapjes së debatit nga paragrafin 1 të këtij neni, për kohëzgjatjen dhe pjesëmarrjen e 
secilit individ vendosën trupi punues, por me kusht, si rregull, duhet lejuar që në debat të marrë pjesë nga 
një anëtar nga secili klub i këshilltarëve, nëse dëshiron. 
 
 
 



Neni 41 
 Për vendimin për dëgjimin publik kryetari i trupit punues lajmëron personat e thirrur për dëgjim 
publik, i njeh me çështjet që janë objekt i dëgjimit publik dhe prej tyre mund të kërkojë që mendimin e vet 
ta dorëzojnë me shkrim.     
 

Neni 42 
 Dëgjimi publik regjistrohet në mënyrë fonografike, përkatësisht mbahen shënime, të cilat duhet të 
jenë të vërteta, dhe të gjitha korrigjimet e tjera teknike mund të bëhen vetëm me pëlqimin e personit, 
deklarata e të cilit është në pyetje. 

Trupi punues përgatit dhe i paraqet Kuvendit raportin mbi dëgjimin publik, i cili përmban thelbin 
e ekspozesë. 
 

Neni 43 
 Personat që marrin pjesë në dëgjimin publik kanë të drejtë në shpërblim dhe kompensim të 
shpenzimeve në pajtim me një vendim të posaçëm. 
 
 
IV  DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

Neni 44 
 Me hyrjen në fuqi të këtij Vendimi pushon Vendimi për formimin e trupave punuese të Kuvendit 
(“Fl. zyr. MZ – dispozitat e komunës”, numër 17/08 dhe 37/2014). 
 

Neni 45 
 Ky Vendim hynë në fuqi ditën e tetë pas botimit në “Fletoren zyrtare të MZ – dispozitat e 
komunës”. 
 
Numër: 02 –  
Ulqin, më ___. ___. 2020  
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A R S Y E T I M 

 

 Baza juridike për nxjerrjen e këtij vendimi gjendet në nenin 38, paragrafi 1, pika 2 të Ligjit për 
vetëqeverisjen lokale (“Fl. zyr. MZ”, nr. 2/18, 34/19 dhe 38/20) me të cilin është parashikuar që Kuvendi 
i Komunës nxjerr dispozita dhe akte të tjerë të përgjithshëm e që me nenin 61 i Statutit të Ulqinit është 
parashikuar që përbërja e fushëveprimit të mënyrës së punës dhe vendimmarrjes së trupave punuese dhe 
çështjeve të tjera me rëndësi për punën e tyre, rregullohet me vendimin e trupave punuese të Kuvendit. 
Me një vendim të posaçëm të Kuvendit mund t’u besohet këshillave vendimmarja për disa çështje nga 
kompetencat e veta e të gjitha në pajtim me Ligjin. 
 Arsyet: Kuvendi i Komunës ka nxjerr Statutin e Komunës së Ulqinit i cili është publikuar në “Fl. 
zyr. MZ – dispozitat e komunës”, nr. 48/19 dhe që me nenin 59 janë numëruar këshillat e Kuvendit që 
dallohen për nga përmbajtja dhe struktura e këshillave ekzistuese, që janë rregulluar me Vendimin për 
formimin e trupave punuese të Kuvendit (“Fl. zyr. MZ – dispozitat e komunës”, numër 17/08 dhe 
37/14). 
 Për zbatimin e këtij vendimi nuk nevojiten mjete të posaçme financiare, sepse kompensimin për 
punën e këshillave dhe trupave të tjerë punuese paguhet nga mjetet për punën e Kuvendit dhe trupave të 
tij punues. 
 
 

      Shërbimi i Kuvendit 
 


