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Vendimmarrja e qytetarëve është e mbështetur edhe 

më ligjet të ndryshme në fuqi. Derisa vendimmarrja 

ne nivel lokal është e garantuar dhe stimuluar nga 

ligji për vetëqeverisje lokale. 

Të nderuar qytetar merrni pjesë në vendimmarrje. 

Çdo vendim qe merret nga institucionet Komunal prek 

jetën tuaj. Mbroni interesin tuaj. 

Merrni pjesë në mbledhjet e Komunës me 

qytetarë: 

Çdo komunë mban periodikisht, së paku dy herë në 

vit, takime publike në të cilat mund të marrë pjesë 

secili person apo organizatë me interes në komunë. 

Data dhe vendi i takimit publikohet së paku dy javë 

përpara. Njëra nga mbledhjet mbahet gjatë gjashtë 

muajve të parë të vitit. (68.1) 

Kërkoni qasje në dokumente zyrtare: 

Çdo person mund të kontrollojë çfarëdo dokumenti që 

mbahet nga komuna, përveç nëse zbulimi i tillë nuk 

është i ndaluar sipas Ligjit mbi qasjen në dokumentet 

zyrtare.(68.5) 

Organizoni Peticion: 

Çdo person apo organizatë me interes në komunë ka 

të drejtën e prezantimit të peticionit në kuvendin e 

komunës për çfarëdo çështje lidhur më përgjegjësitë 

dhe kompetencat e komunës. Kuvendi i komunës 

shqyrton peticionin në pajtim më statutin dhe 

rregulloren e punës.(69) 

Propozoni rregullore ose iniciativa: 

Qytetarët mund të marrin iniciativë për të propozuar 

rregullore, brenda kompetencave të komunës, për 

miratim nga kuvendi apo me votën e qytetarëve, në 
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Që një komunë të jetë transparentë 

duhet ti bëjë këto hapa: 

1. Takime të hapura me qytetarë, 

2. Lejimin në qasje në informacione/ 

dokumente/ të dhëna të gjithë të 

interesuarve, 

3. Lejimin i njerëzve që ti shohin 

deklaratat buxhetore dhe financiare, 

4. Prokurim i drejtë, 

5. Pjesëmarrja publike, 

6. P u b l i k i m i  i  t ë  h y r a v e  t ë 

kryetarit,zëvendës kryetarëve, 

kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të 

Kuvendit,anëtareve të kuvendit etj. 

7. Punësimi, promovimi dhe i personelit 

të kryhet ligjërisht dhe të jetë i 

hapur, 

8. Promovimi i legjislacionit komunal 

etj. 

 

 

“jeni i mirëseardhur në 

shtëpinë time, jeni i 

mirëseardhur në zemrën time... 

Ndjenjat e mia personale nuk 

kanë të bëjnë asgjë me rastin e 

tashëm... Si Xhorxh Uashington 

do të mundohem të bëjë çdo gjë 

për ju, ndërsa si president nuk 

mund të bëjë asgjë!” 

George Washigton një miku që i kishte 

kërkuar pozitë. 

 

“ po e pastrojmë shtëpinë dhe 

për t’u pastruar shtëpia na 

duhet fshesë e mirë. Iniciativa 

dhe referendumi janë fshesa të 

mira” 

 

Çdo komunë duhet të organizojë tubime 

publike periodike , së paku dy herë në vit, në 

të cilat mund të marrin pjesë të gjithë 

njerëzit apo subjektet e interesuara për 

komunën. Data dhe vendi i tubimit shpallen 

së paku dy javë para takimit. Në tubim, 

përfaqësuesit e komunave informojnë 

pjesëmarrësit për aktivitetin e komunës dhe 

pjesëmarrësit mund t'u shtrojnë pyetje dhe 

t'u japin propozime përfaqësuesve të z g j e d 

h u r k o m u n a l . Çdo person apo 

organizatë që ka interes në komunë ka të 

drejtë t'i paraqesë peticion kuvendit komunal 

për çfarëdo çështje që ka të bëjë me 

përgjegjësitë dhe kompetencat e komunës. 

Kuvendi komunal e shqyrton peticionin në 

pajtim me Statutin dhe Rregulloren e punës. 


