
LIGJ Nr. 139/2015

PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

Në mbështetje të neneve 13, 78, 81, pika 2, 83, pika 1, dhe 108 – 115 të Kushtetutës, me 
propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:

KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Objekti i ligjit Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore 
në Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e 
tyre e të organeve përkatëse. Neni

Neni 3

Misioni i vetëqeverisjes vendore Vetëqeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë siguron 
qeverisjen e efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet: 

a) njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësive; 

b)respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve, të sanksionuara në Kushtetutë 
ose në ligje të tjera; 

c) zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësive të tjera publike vendore në 
dobi të bashkësisë; 

ç) ushtrimit efektiv të funksioneve, kompe-tencave dhe realizimit të detyrave nga organet e 
vetëqeverisjes vendore; 

d) realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme, bazuar në nevojat e anëtarëve të 
bashkësisë; 

dh) nxitjes efektive të pjesëmarrjes gjithë-përfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore; 

e) realizimit të shërbimeve, në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte të tjera 
normative. 

Neni 4

Parimet themelore të vetëqeverisjes vendore 

1. Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore veprojnë në bazë të parimit të autonomisë 
vendore. 

2. Në veprimtarinë e tyre organet e njësive të vetëqeverisjes vendore respektojnë dhe zbatojnë 
Kushtetutën, ligjet dhe aktet nënligjore. 

3. Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë persona juridikë publikë. 

4. Çdo bashki dhe qark është njësi vetë-qeverisëse me vazhdimësi.
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KREU XIII PËRBËRJA, KRIJIMI, MËNYRA E ORGANIZIMIT DHE KOMPETENCAT E KËSHILLIT TË 
QARKUT 

Neni 72 

Përbërja e këshillit të qarkut 

1. Këshilli i qarkut përbëhet nga përfaqësues të bashkive që bëjnë pjesë në qark. 

2. Kryetarët e bashkive që bëjnë pjesë në qark janë kurdoherë anëtarë të këshillit të qarkut. 

3. Numri i anëtarëve të këshillit të qarkut përcaktohet sipas nenit 73 të këtij ligji. 

4. Funksioni i anëtarit të këshillit të qarkut është i papajtueshëm me çdo funksion në 
administratën e qarkut. 

5. Anëtarët e këshillit të qarkut e kryejnë funksionin pa shpërblim, me përjashtim të anëtarëve 
që janë zgjedhur anëtarë të kryesisë së këshillit të qarkut. 

Neni 73 

Përcaktimi i numrit të anëtarëve të këshillit të qarkut 

1. Numri i përfaqësuesve të bashkive në këshillin e qarkut caktohet në përpjesëtim me numrin e 
popullsisë, si më poshtë: - Bashkitë me popullsi deri në 20 000 banorë, 2 përfaqësues. - Bashkitë 
me popullsi 20 001 deri në 50 000 banorë, 4 përfaqësues. - Bashkitë me popullsi 50 001 deri në 
100 000 banorë, 5 përfaqësues. - Bashkitë me popullsi mbi 100 000 banorë, 5 + nga një 
përfaqësues shtesë për çdo 1 deri në 50 000 banorë mbi 100 000 banorë. 

2. Brenda numrit të përfaqësuesve për çdo bashki, sipas pikës 1, të këtij neni, përfshihet 
kryetari i bashkisë, si dhe përfaqësuesit e tjerë që zgjidhen nga këshilli i bashkisë. 

3. Prefekti përcakton numrin e përfaqësuesve të çdo bashkie, që përfshihen në territorin e 
qarkut, duke u bazuar në të dhënat e numrit të popullsisë, sipas evidencave të zyrave të 
gjendjes civile të datës 1 janar të vitit të zgjedhjeve vendore. 

4. Vendimet e këshillave bashkiakë për përfaqësuesit e tyre në këshillin e qarkut i dërgohen 
prefektit brenda 10 ditëve nga data e marrjes së tyre. 

Neni 74 

Mbledhja e parë e këshillit të qarkut 

1. Këshilli i qarkut zhvillon mbledhjen e tij të parë jo më vonë se 50 ditë nga data e shpalljes së 
rezultatit të zgjedhjeve vendore. 

2. Mbledhja e parë thirret nga kryetari i bashkisë, qendër e qarkut, ose nga një e treta e 
anëtarëve të këshillit të qarkut. Njoftimi për mbledhjen e këshillit të qarkut i dërgohet me 
shkrim të gjithë anëtarëve të këshillit të qarkut jo më vonë se 10 ditë para datës së mbledhjes. 
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3. Mbledhja e parë e këshillit është e vlefshme kur në të marrin pjesë jo më pak se gjysma e të 
gjithë anëtarëve të tij. 

4. Mbledhja e parë e këshillit, deri në zgjedhjen e kryetarit të këshillit të qarkut, drejtohet nga 
anëtari më i vjetër në moshë. 

5. Në mbledhjen e tij të parë këshilli i qarkut: 

a) zgjedh komisionin e mandateve, i cili verifikon mandatet e anëtarëve të këshillit; 

b) vërteton mandatet e anëtarëve të këshillit; 

c) zgjedh kryetarin, zëvendëskryetarin dhe kryesinë e këshillit të qarkut, duke respektuar ligjin 
për barazinë gjinore. 

6. Këshilli i qarkut konstituohet pas vërtetimit të mandateve të jo më pak se gjysmës së të gjithë 
anëtarëve të tij. 

7. Nëse nuk sigurohet pjesëmarrja e gjysmës së të gjithë anëtarëve të këshillit të qarkut, 
mbledhja anulohet dhe thirret çdo dhjetë ditë, derisa të sigurohet shumica e nevojshme. 

8. Në rast se këshilli i qarkut nuk konstituohet deri në 90 ditë pas shpalljes së rezultatit të 
zgjedhjeve vendore, prefekti ushtron të gjitha funksionet dhe kompetencat e këtij këshilli deri 
në çastin e konstituimit. 

Neni 75 

Mandati i këshilltarit të qarkut 

1. Mandatin e këshilltarit të qarkut e fitojnë të gjithë kryetarët e bashkive përbërëse të tij 
menjëherë me marrjen e mandatit përkatës. 

2. Zgjedhja e anëtarëve të këshillit të qarkut përfaqësues nga radhët e këshillit bashkiak, në 
përputhje me nenin 48, të këtij ligji, bëhet me votimin e listës shumë-emërore të kandidatëve 
dhe shpallet fitues kandidati ose kandidatët që kanë marrë më shumë vota. 

3. Anëtarit të këshillit të qarkut i mbaron mandati kur:

a) jep dorëheqjen; 

b) vdes; 

c) humbet mandatin si kryetar apo këshilltar i bashkisë;

ç) vërtetohet se mandati është fituar në mënyrë të paligjshme.

4. Në rastin e krijimit të vendit vakant, që lidhet me humbjen e mandatit të anëtarit të këshillit 
të qarkut nga një anëtar i këshillit të një bashkie, ai zëvendësohet nga këshilli bashkiak përkatës, 
duke respektuar ligjin për barazinë gjinore. 

5. Në rast se vendi vakant krijohet nga humbja e mandatit të anëtarit të këshillit të qarkut nga 
një kryetar bashkie në 6 muajt e fundit të mandatit, vendin e tij e zë kryetari i zgjedhur nga 
këshilli bashkiak përkatës. 
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Neni 76 

Funksionimi i këshillit të qarkut 

1. Këshilli i qarkut ushtron kompetencat nga çasti i konstituimit të tij deri në konstituimin e 
këshillit pasardhës. 

2. Mbledhja e radhës e këshillit të qarkut bëhet jo më pak se një herë në tre muaj. 

3. Mbledhjet zhvillohen sipas programit të punës që bën këshilli. 

4. Këshilli i qarkut mblidhet jashtë radhe me kërkesë: a) të kryetarit të tij; b) të kryesisë së 
këshillit; c) të një të tretës së anëtarëve të këshillit; ç) të prefektit për çështje që lidhen me 
ushtrimin e funksioneve të tij. 

5. Thirrja e mbledhjes së këshillit bëhet nga kryetari. 

6. Njoftimi për mbledhjen e këshillit bëhet, si rregull, jo më pak se 10 ditë para datës së 
zhvillimit të mbledhjes. Njoftimi përmban datën e mbledhjes, orën, vendin dhe rendin e ditës. 

7. Mbledhja e këshillit të qarkut quhet e vlefshme, kur në të merr pjesë shumica e të gjithë 
anëtarëve të tij. 

Neni 77 

Detyrat dhe kompetencat e këshillit të qarkut Këshilli i qarkut ushtron këto kompetenca dhe 
detyra:

a) zgjedh nga përbërja e vet komisionet e këshillit dhe miraton rregulloren e brendshme të 
funksionimit të vet; 

b)zgjedh nga anëtarët e këshillit kryetarin, zëvendëskryetarin dhe anëtarët e kryesisë, duke 
respektuar ligjin për barazinë gjinore, dhe i shkarkon ata; 

c) emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit të qarkut; 

ç) miraton strukturën, organikën dhe kategoritë /klasat e pagave për çdo pozicion të shërbimit 
civil dhe rregulloret bazë të administratës së qarkut, të njësive e të institucioneve buxhetore në 
varësi të qarkut, si dhe numrin e personelit të tyre, kërkesat për kualifikim, pagat dhe mënyrat e 
shpërblimit të punonjësve e të personave të tjerë, të zgjedhur ose të emëruar, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi; d) miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare dhe të 
personave të tjerë juridikë që krijon vetë ose me të cilët është bashkë-themelues; 

dh) miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij; 

e) miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve; ë) organizon dhe 
mbikëqyr kontrollin e brendshëm; 

f) vendos për taksat e tarifat në kompetencë të qarkut, si dhe për nivelin e tyre; 

g) vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve; 
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gj) vendos për krijimin e një personi juridik me njësi të tjera të vetëqeverisjes vendore, përfshirë 
subjektin e kompetencave të përbashkëta, sipas nenit 14 të këtij ligji; 

h) emëron dhe shkarkon drejtuesit e ndër-marrjeve dhe të institucioneve në varësi të tij; 

i) vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet; 

j) vendos për vërtetimin dhe heqjen e mandatit të këshilltarit të qarkut, sipas nenit 75 të këtij 
ligji; 

k) miraton norma, standarde e kritere për rregullimin e disiplinimin e funksioneve që i janë 
dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik në nivel qarku; 

l) vendos për simbolet e qarkut; 

ll) jep tituj nderi dhe stimuj; 

m) vendos për rregullat, procedurat dhe mënyrat e realizimit të funksioneve të deleguara, në 
bazë dhe në zbatim të ligjit me të cilin bëhet ky delegim në qark; 

n) miraton ose shfuqizon vendimet e kryesisë së këshillit të qarkut. 

Neni 78 

Votimi 

1. Vendimet e këshillit të qarkut merren me shumicën e votave, në prani të më shumë se 
gjysmës së të gjithë anëtarëve, me përjashtim të rasteve të përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, 
“ë”, “f”, “g”, “gj” e “ll”, të nenit 77, të këtij ligji, që kërkojnë votat e më shumë se gjysmës së të 
gjithë anëtarëve të këshillit. Vendimet merren me jo më pak se tre të pestat e numrit të 
përgjithshëm të anëtarëve të këshillit për rastin e parashikuar në shkronjën “e”, të nenit 77, të 
këtij ligji. 

2. Në rastet e votimit për kryetarin, zëvendës-kryetarin dhe sekretarin e këshillit, kur nuk 
sigurohet shumica e kërkuar, votimi ribëhet midis dy kandidatëve, që në raundin e parë kanë 
fituar numrin më të madh të votave. Në rast se edhe pas këtij votimi kandidatët kanë numër të 
barabartë votash, fituesi caktohet me short. 

3. Vendimet e këshillit shpallen brenda 10 ditëve nga data e marrjes së tyre dhe hyjnë në fuqi 
10 ditë pas shpalljes. Vendimet me karakter individual hyjnë në fuqi në datën e njoftimit të tyre 
subjekteve që përfshihen në to. 

Neni 79 

Mbledhjet e hapura, seancat e këshillimeve dhe e drejta e publikut për t'u informuar Këshilli i 
qarkut zhvillon mbledhje të hapura për publikun, zhvillon seanca këshillimi me organet 
përfaqësuese e ekzekutive të bashkive dhe me bashkësitë përkatëse, si dhe respekton të 
drejtën e publikut për t’u informuar, sipas përcaktimeve në nenet 17 dhe 18 të këtij ligji. 

Neni 80 

Pengesa ligjore për anëtarët e këshillit të qarkut Anëtari i këshillit të qarkut është në kushtet e 
pengesës ligjore, në rastet e parashikuara në pikën 1, të nenit 52, të këtij ligji, dhe për të 
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zbatohet nga kryetari i këshillit të qarkut kompetenca dhe procedura e parashikuar në pikat 2, 3 
dhe 4, të nenit 52, të këtij ligji. 

Neni 81 

Kryesia e këshillit të qarkut 

1. Kryesia e këshillit të qarkut përbëhet nga kryetari, zëvendëskryetari dhe nga 3 deri në 5 
anëtarë të tjerë. 

2. Kryetari dhe zëvendëskryetari zgjidhen e shkarkohen me shumicën e votave të anëtarëve të 
pranishëm në mbledhje. Kur nuk arrihet shumica e kërkuar, kalohet në rivotim ndërmjet dy 
kandidatëve që kanë fituar numrin më të madh të votave në raundin e parë. 

3. Anëtarët e tjerë të kryesisë së këshillit të qarkut zgjidhen dhe shkarkohen me votim, me listë 
shume emërore kandidatësh, dhe shpallen fitues kandidatët që kanë marrë më shumë vota. 

4. Kryesia e këshillit të qarkut thirret në mbledhje nga kryetari, jo më pak se një herë në muaj. 

5. Mbledhjet e kryesisë janë të vlefshme kur marrin pjesë më shumë se gjysma e anëtarëve. 

6. Funksionet e kryetarit, zëvendëskryetarit dhe sekretarit të këshillit të qarkut janë të 
papajtueshme me funksionin e kryetarit të bashkisë. 

Neni 82 

Kompetencat e kryesisë së këshillit të qarkut 

1. Kryesia e këshillit të qarkut ka këto kompetenca dhe detyra: 

a) ushtron të gjitha kompetencat, me përjashtim të atyre që i janë dhënë shprehimisht këshillit 
të qarkut; 

b) miraton projekt-aktet dhe materialet e tjera për mbledhjen e këshillit të qarkut, në përputhje 
me rendin e ditës, të përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme të kërkuara nga ajo vetë; 

c) raporton në këshill për gjendjen ekonomiko-financiare, të paktën çdo 6 muaj ose më shpesh, 
sa herë kërkohet nga këshilli; 

ç) raporton në këshill sa herë kërkohet prej tij për probleme të tjera që kanë të bëjnë me 
funksionet e qarkut; d)ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë 
ngarkuar qarkut si person juridik. 

2. Në ushtrimin e kompetencave të saj, kryesia e këshillit të qarkut nxjerr vendime, të cilat 
miratohen nga shumica e anëtarëve të pranishëm. Vendimet marrin fuqi detyruese për t’u 
zbatuar nga të gjitha organet dhe personat e ngarkuar, pasi shpallen publikisht ose u bëhen të 
njohura subjekteve të interesuara. 

3. Vendimet e kryesisë duhet të miratohen në mbledhjen më të afërt të këshillit të qarkut, në të 
kundërt e humbasin fuqinë e tyre që nga fillimi. 

Neni 83 
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Kryetari i Këshillit të Qarkut 

1. Kryetari i këshillit të qarkut përfaqëson këshillin e qarkut në marrëdhënie me organe 
shtetërore, me organet e njësive të vetëqeverisjes vendore, me persona fizikë dhe juridikë, 
vendas ose të huaj, si dhe ushtron këto kompetenca: 

a) kryeson mbledhjet e këshillit të qarkut dhe të kryesisë së tij; 

b) nënshkruan të gjitha aktet dhe procesverbalet e mbledhjeve të këshillit dhe të kryesisë së 
këshillit; 

c) siguron zbatimin e vendimeve të këshillit të qarkut dhe të kryesisë së tij; 

ç) në përputhje me tematikën e mbledhjeve të këshillit të qarkut dhe të kryesisë, përgatit 
raportet, projektvendimet dhe materialet e tjera të nevojshme; d)drejton administratën e 
këshillit të qarkut dhe përgjigjet para këshillit për funksionimin e saj; 

dh) emëron dhe shkarkon personelin e administratës së këshillit të qarkut, përveç rasteve të 
parashikuara ndryshe në ligjin për nëpunësin civil; 

e) garanton kryerjen e funksioneve që i janë dhënë me ligj këshillit të qarkut; 

ë) merr masa dhe siguron funksionim normal të të gjitha strukturave të këshillit, të mbledhjeve 
të këshillit dhe të kryesisë së tij; 

f) ushtron kompetenca të tjera, që i ngarkohen me ligj, nga këshilli i qarkut ose nga kryesia e tij. 

2. Në ushtrimin e kompetencave të tij, kryetari i këshillit të qarkut nxjerr urdhra me karakter 
individual. 3. Në mungesë të kryetarit, funksionet e tij kryhen nga zëvendëskryetari. 

Neni 84 

Sekretari i këshillit të qarkut 

Sekretari i këshillit të qarkut kryen detyrat e tij njëlloj me ato të sekretarit të këshillit bashkiak, 
të përcaktuara në nenin 57 të këtij ligji. 

Neni 85 

Kufizimi i autoritetit të qarkut Vendimet e organeve të qarkut nuk mund të cenojnë autonominë 
e bashkive përbërëse.
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