
 
TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E NJËSIVE 

TË VETËQEVERISJES VENDORE 
 

Neni 8 
 

Ushtrimi i autoritetit me interes publik vendor 
 

1. Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore mund të ndërmarrin nisma me interes publik 
vendor në territorin e juridiksionit të tyre për çdo çështje që nuk u ndalohet me ligj ose që nuk i 
është dhënë ekskluzivisht me ligj një organi tjetër shtetëror.  

2. Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore ushtrojnë kompetencat e tyre nëpërmjet 
vendimeve, urdhëresave dhe urdhrave. 
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Të drejtat dhe përgjegjësitë 
 

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: 
1. Të drejtën dhe përgjegjësinë e vetëqeverisjes, sipas së cilës: 
a) përcaktojnë masa që  ato i gjykojnë të nevojshme për kryerjen e funksioneve dhe 

ushtrimin e kompetencave;  
1. bazuar në Kushtetutë, në ligje dhe aktet nënligjore, të nxjerra në bazë dhe për zbatim të 

tyre, për kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e kompetencave, nxjerrin urdhëresa, vendime dhe 
urdhra;  

2. krijojnë struktura administrative për kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e 
kompetencave të tyre, sipas ligjeve në fuqi;  

ç) krijojnë njësi ekonomike dhe institucione në varësi të tyre.  
3. krijojnë komitete, borde ose komisione për kryerjen e funksioneve të veçanta sa herë që 

paraqitet nevoja, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore.  
1.2. Të drejtën dhe përgjegjësinë e pronësisë:  
1. njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë të drejtën e pronësisë. Ato fitojnë, shesin dhe 

japin në përdorim pronën e paluajtshme ose të luajtshme të tyre, si dhe ushtrojnë të drejta të tjera, 
sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;  

2. e drejta e fitimit të pronës, nëpërmjet shpronësimeve për interes publik, nga ana e njësive 
të vetëqeverisjes vendore, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 
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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, kompetencave 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 gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore;  
e) realizimit të shërbimeve, në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte të tjera 

normative. 
 


