
 
 

 

FORMULAR PËR SYLLABUS 
Administrimi lokal  

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Universiteti ” Ukshin Hoti” Prizren 

Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Administrimi lokal  

Programi:  Bachelor 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti i IV-të,  Semestri i –VII-të 

Numri i orëve në javë: 2+1 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni: Fakulteti Juridik 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.asoc.dr. Kadri Kryeziu 

Detajet kontaktuese:  kadri.kryeziu@uni-prizren.com 
  
 

Përshkrimi i lëndës: Administrimi lokal si disiplinë e veçantë merret me 
studimin organizimit dhe funksionimit të vetëqeverisjes 

lokale në përgjithësi dhe në veçanti në Republikën e 

Kosovës.  
  

Qëllimi i lëndës: Lënda “Administrimi lokal” për qëllim kryesor ka që 

studentët të fitojnë njohuri nga fusha e administrimit 
lokal në përgjithësi dhe me theks të veçantë në 

Republikën e Kosovës. Për më tepër studentët do të 

fitojnë njohuri për konceptin e qeverisjes lokale, kriteret 

e organizimit territorial, duke analizuar organizimin dhe 
funksionimin e pushtetit lokal në disa shtete tipike. 

Studentëve ju prezantohen kompetencat e pushtetit 

lokal, mënyra e realizimit të tyre, forma e rregullimit me 
legjislacion dhe sfidat e implementimit praktik të tyre. 

Programi i kësaj lënde korrespondon me përmbajtjen 

lëndën “E drejta kushtetuese”. Duke marr parasysh 
faktin që qeverisja lokale në shumë vende është kategori 

kushtetuese, për të elaboruar planin në fjalë, nevojitet që 

studentët të kenë njohuri paraprake nga “E drejta 

kushtetuese”. Qeverisja lokale është njëra nga vlerat 
themelore të rendit kushtetuese në shumicën e vendeve. 

Për të realizuar organizimin e komunave si njësi 

themelore të qeverisjes lokale, miratohet ligji për 
qeverisje lokale, i cili i mundëson qytetarëve të 

realizojnë të drejtat e tyre, duke vendosur vetë për 

çështjet e karakterit lokal.  



  

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të suksesshëm të planprogramit të 

kësaj lënde, studentët do të gjenerojnë njohuri sa i 

përket:  

- Organizimit dhe funskionimit të administrimit 

lokal nëpër disa shtetet dhe në veçanti në 

Republikën e Kosovës; 

- Komunës, si njësi themelore e vetëqeverisjes 

loakle në Republikën e Kosovës; 

- Organeve të komunës dhe akteve juridike që i 

nxjerrin  këto këto organe në nivel të komunës  

- Llojet e kompetencave të cilat i ushtrojnë; 

-Marrëdhënia juridike ndërmjet organeve qendrore 

dhe atyre në nivel komunal 
 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit 

tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 
Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Punë praktike    

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 
1 15 15 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 1 1 1 

Detyra të  shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 
2 15 30 

Përgatitja përfundimtare për provim 2 15 30 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 
3 1 3 

Projektet,prezantimet ,etj 
  

1 15 15 

Totali  

 
   45 orë  

4 ECTS 

Metodologjia e mësimdhënies:   Temat e pëcaktuara në këtë syllabus do të 

realizohen nëpërmjet ligjëratave të përgatitura 

paraprakisht për studentët dhe diskutimeve në klasë 

në formë debati. 

Ligjëratat do të shoqërohen me diskutime, punë në 

grupe me përgjegjësi të secilit grup, prezantime të 

detyrave të shtëpisë, vlerësim të vazhdueshëm, etj . 

Vlerësimi:  

Pjesëmarrja në ligjërata dhe ushtrime:...…10% 

Pjesëmarrja në aktivitete: ………….…….10% 

Punime seminarike.....................................10% 

Provimi: ...........…………………………..70% 

______________________________________ 

Totali: ……………………………………100% 
 



Literatura  

Literatura bazë:   - Kadri Kryeziu, “Administrimi lokal-cikël 

leksionesh”, Prizren, 2009.  

- Agni Aliu & ESat Stavileci, “Qeverisja Lokale – 

Njoftime Themelore dhe Shqyrtime Krahasimtare”, 2009, 
, Tetovë, Maqedoni. 
-Ministria e administrimit të pushtetit lokal, 

“Organizimi dhe funskionimi i vetëqeverisjes lokale 

në Kosovë”, Gusht 2013. 

- Kushtetuta e Republikës së Kosovës.  

-Ligji për vetëqeverisjen lokale  

- Karta Evropiane për Vetëqeverisje lokale 
Literatura shtesë:   - Feridi, S. “Qeverisja Vendore – Shqyrtime 

Krahasimtare”, 2008, Prishtinë. 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: PREZENTIM HYRËS 

Njoftim mbi lëndën dhe Syllabusin 

Nocioni i shkencës dhe metodave shkencore 

 

Java e dytë: KUPTIMI DHE ZHVILLIMI HISTORIK  I PUSHTETIT 

LOKAL  

Përkufizimi i autonomisë lokale 

Raporti në mes të pushtetit qendror dhe lokal  

Federalizimi dhe regjionalizimi  

 

Java e tretë: KONCEPTET THEMELORE TE ORGANIZIMIT DHE 
FUNKSIONIMIT TE PUSHTETIT LOKAL  

Parimet e pushtetit lokal  

1. Decentralizimi 

2. Dekoncentrimi 

3. Parimi i subisdiaritetit  

Java e katërt: MODELET E ORGANIZIMIT TE PUSHTETIT LOKAL NË 

FRANCË, GJERMANI DHE ANGLI 

Modeli francez i pushtetit lokal  

Modeli gjerman i pushtetit lokal 

Modeli britanik i pushtetit lokal  

 

Java e pestë:   ORGANIZIMI I PUSHTETIT LOKAL NË SHQIPËRI  

Baza kushtetuese dhe ligjore e sanksionimit të pushtetit lokal 

Parimet e përgjithshme të organizimit të pushtetit lokal 

Njësia themelore  e vetëqeverisjes lokale 

 

Java e gjashtë: VEÇORITË E PUSHTETIT LOKAL NË KOSOVË 

Baza kushtetuese dhe ligjore e sanksionimit të pushtetit lokal 

Parimet e përgjithshme të organizimit të pushtetit lokal 

Njësia themelore  e vetëqeverisjes lokale 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Themelimi i komunave  

Java e shtatë:   KOMUNA, ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I SAJ  

Organizimi i komunës  

Statusi ligjor  

Kompetencat e komunës  

 

Java e tetë:   KUVENDI KOMUNAL, ORGANIZIMI DHE 

FUNKSIONIMI  

Zgjedhja e asambleistëve  

Të drejtat, detyrat dhe mandati i asambleistëve  

Shpërndarja e Kuvendit komunal 
 

Java e nëntë: KRYETARI I KOMUNËS  
Zgjedhja  e kryetarit të komunës 
Kompetencat e kryetarit të komunës  
Aktet e kryetarit të komunës  
Mandati dhe procedura e shkarkimit të kryetarit të komunës 

 

Java e dhjetë:  

 

 

AKTET KOMUNALE  

Statuti  

Rregulloret komunale  

Vendimet  

Urdhëresat  

Java e njëmbëdhjetë 

 

 

MARRËDHËNIET NDËRMJET QEVERISË QENDRORE 

DHE ASAJ LOKALE  

Shqyrtimi i ligjshmërisë  

Procedura për shqyrtimin e ligjshmërisë  

Kërkesa për konsultim paraprak  

Ankesat e qytetarëve  

Kontrolli i punës së organeve komunale  

Java e dymbëdhjetë 

 

 

RISHIKIMI JURIDIK I AKTEVE KOMUNALE  

Kompetencat e pushtetit qendror  

Procedura e rishikimit ligjor të akteve komunale  

Rishikimi kushtetues i statutit të komunës 

Java e trembëdhjetë 

 
Analizë dhe diskutim i “Aktgjykimit në lëndën nr. KO 01/09, 

Qemajl Kurtishi dhe Kuvendi Komunal i Prizrenit” 

Java e katërmbëedhjetë 

 

 

KARTA EVROPIANE PËR VETËQEVERISJE LOKALE  

Qëllimi  

Parimet themelore 

Përmbajtja 

Java e pesëmbëdhjetë: Rikapitulim i lëndës 

 



Studentët janë të obliguar : 

 Studenti duhet të respektojë orarin e ligjëratave dhe të jetë i vëmendshëm në orën 

mësimore. 

 Ti përmbahet të gjitha rregullave edukativo-arsimore. 

 Studenti duhet të jetë i përgaditur për ligjëratë duke qenë të pajisur me librin 

përkatës dhe fletoren për shënime. 

 Studenti duhet të jetë pjesëmarrës aktiv në ligjërata, (meqenëse libri i paraparë për 

zhvillimin e lëndës, është  mjet i cili temat kryesisht i trajton në formë të 

ushtrimeve, dhe si i tillë kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm, në mes të 

mësimdhënësit, studentëve dhe librit). 

 Studenti është i obliguar të paraqes dhe posedojë  ID kartelën në provim. 

 

 

 


