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LIGJ 
Nr.8652, datë 31.7.2000 

 
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE 

(Ndryshuar me ligjin nr.9208, datë 18.3.2004) 
I përditësuar 

 
Në mbështetje të neneve 13, 81, 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 qeverisjes vendore në 

Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre dhe 
të organeve përkatëse. 

  
Neni 2 

Përkufizime 
  
Në kuptimin e këtij ligji: 
1. “Funksion” është fusha e veprimtarisë për të cilën është përgjegjës një organ i caktuar. 
2. “Funksione të deleguara” janë funksione të pushtetit qendror ose të institucioneve të tjera 

qendrore që me ligj ose me marrëveshje caktohen të realizohen nga njësitë e qeverisjes vendore në 
mënyrën dhe masën e përcaktuar nga pushteti qendror dhe institucione të tjera qendrore. 

3. “Funksione të përbashkëta” janë funksione për të cilat njësia e qeverisjes vendore ka 
pjesën e saj të përgjegjësisë së dallueshme nga pjesa e përgjegjësisë së dhënë pushtetit qendror, si 
dhe që bashkëshoqërohen përpjesëtimisht me kompetenca, të cilat i ushtron në mënyrë autonome. 

4. “Funksione të veta” janë funksionet e dhëna me ligj njësisë së qeverisjes vendore, për të 
cilat ajo është përgjegjëse për realizimin, si dhe ka lirinë dhe autoritetin të marrë vendime e të 
përdorë mjete për realizimin e tyre, brenda hapësirës së normave, kritereve dhe standardeve të 
pranuara përgjithësisht me ligj, duke zotëruar autoritet të plotë administrativ, shërbimi, investimi 
dhe rregullator. 

5. “Kompetencë” është autoriteti dhënë me ligj një organi për kryerjen e një funksioni. 
6. “Kompetenca të veta” janë autoritetet ekskluzive që u janë dhënë me ligj njësive të 

qeverisjes vendore për realizimin e funksioneve të veta. 
7. “Kompetencë administrative” është kompetenca për menaxhimin e strukturave dhe 

personelit (ngritjen, përmirësimin, shkrirjen e strukturave, si dhe emërimin, shkarkimin, 
transferimin, kualifikimin, përcaktimin e pagave dhe shpërblimeve të personelit) në përputhje me 
legjislacionin në fuqi. 

8. “Kompetencë e deleguar” është kompetenca e pushtetit qendror që, me ligj ose me 
marrëveshje, i është dhënë njësisë së qeverisjes vendore. 

9. “Kompetencë investimi” është kompetenca për planifikimin, shpërndarjen dhe realizimin 
e  investimeve. 
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10. “Kompetencë rregullatore” është kompetenca për krijimin dhe vendosjen e rregullave 
(dhënie licencash, caktime oraresh, vendosje gjobash ose në përgjithësi dhënie të drejtash ose krijim 
detyrimesh), duke respektuar standardet dhe legjislacionin në fuqi. 

11. “Kompetencë shërbimi” është kompetenca për planifikimin, shpërndarjen dhe realizimin 
e mirëmbajtjes së objekteve dhe shërbimeve ndihmëse. 

12. “Pushtet qendror” është Këshilli i Ministrave, ministritë dhe institucionet e tjera 
qendrore të shtetit. 

13. “Riorganizim” është ndryshimi në ndarjen administrative-territoriale. 
14. “Subjekt i kompetencave të përbashkëta” është një komitet, ent, institucion, ndërmarrje 

ose bord, i krijuar nga dy ose më shumë njësi të qeverisjes vendore ose mes njësive të qeverisjes 
vendore dhe institucioneve qendrore, me qëllim kryerjen e një shërbimi ose përmbushjen e një 
detyrimi të përbashkët. 

15. “Subsidiaritet” është parimi i kryerjes së funksioneve dhe ushtrimit të kompetencave në 
një nivel qeverisjeje sa më pranë shtetasve.  

 
Neni 3 

Misioni i pushtetit vendor 
 
Pushteti vendor në Republikën e Shqipërisë siguron qeverisjen në një nivel sa më  afër 

shtetasve 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 lehtësirave të tjera publike vendore në 

dobi të bashkësisë; 
ç) ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga  organet e 

qeverisjes vendore;  
d) realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme; 
dh) nxitjes efektive të pjesëmarrjes së bashkësisë në qeverisjen vendore. 

 
Neni 4 

Parime themelore të funksionimit të organeve të njësive të qeverisjes vendore 
 
1. Organet e njësive të qeverisjes vendore veprojnë në bazë të parimit të autonomisë 

vendore.  
2. Marrëdhëniet ndërmjet organeve të njësive të qeverisjes vendore dhe marrëdhëniet e tyre 

me organet e pushtetit qendror bazohen në parimin e subsidiaritetit dhe të bashkëpunimit për 
zgjidhjen e problemeve të përbashkëta.  

3. Në veprimtarinë e tyre organet e njësive të qeverisjes vendore respektojnë Kushtetutën, 
ligjet dhe aktet e nxjerra në bazë dhe për zbatimin e tyre. 

4. Organet  e njësive të qeverisjes vendore janë persona juridikë.  
5. Çdo komunë, bashki dhe qark është organ qeverisës me vazhdimësi. 
  

KREU II 
NJËSITË E QEVERISJES VENDORE 

 
Neni 5 

Përcaktimi: komunë, bashki, qark dhe nëndarjet 
 
1. Njësi bazë të qeverisjes vendore janë komuna dhe bashkia. 
2. Komuna përfaqëson një unitet administrativo-territorial dhe bashkësi banorësh, si rregull 

në zona rurale dhe në raste të veçanta edhe në zona urbane. Shtrirja territoriale, emri dhe qendra e 
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komunës përcaktohen me ligj. Nëndarjet e komunës quhen fshatra dhe në raste të veçanta qytete. 
Përcaktimi i territorit të nëndarjeve bëhet nga këshilli komunal.  

3. Bashkia përfaqëson një unitet administrativo-territorial dhe bashkësi banorësh kryesisht në 
zona urbane e në raste të veçanta përfshin edhe zona rurale. Shtrirja territoriale dhe emri i bashkisë 
përcaktohen me ligj. Nëndarjet e bashkisë në zona urbane quhen lagje. Lagjet krijohen në territore 
me mbi 15 000 banorë me vendim të këshillit bashkiak. Kur bashkia përfshin zona rurale, nëndarja 
quhet fshat. Fshati krijohet në një territor me mbi 200 banorë. Qytet, shpallet një qendër banimi e 
cila ka një plan perspektiv zhvillimi urban të miratuar. Shpallja e qytetit bëhet me ligj. 

4. Qarku është njësi e nivelit të dytë të qeverisjes vendore.  
5. Qarku përfaqëson një unitet administrativo-territorial, të përbërë nga disa komuna dhe 

bashki me lidhje gjeografike, tradicionale, ekonomike, sociale dhe interesa të përbashkët. Kufijtë e 
qarkut përputhen me kufijtë e komunave dhe të bashkive që e përbëjnë atë. Qendra e qarkut 
vendoset në një nga bashkitë që përfshihen në të. Shtrirja territoriale, emri dhe qendra e qarkut 
përcaktohen me ligj. 

6. Nëndarja e qarkut është rrethi. Shtrirja territoriale, emri dhe qendra e rrethit përcaktohen 
me ligj. 

7. Drejtimi i nëndarjeve të komunave, bashkive dhe qarqeve përcaktohet në kreun VIII të 
këtij ligji. 

 
Neni 6 

Organet e njësive të qeverisjes vendore 
 
1. Në çdo komunë, bashki dhe qark, krijohen organet përfaqësuese dhe organet ekzekutive 

të qeverisjes vendore. 
2. Organi përfaqësues i komunës ose bashkisë është këshilli komunal ose bashkiak. Organi 

ekzekutiv i komunës dhe bashkisë është kryetari i komunës dhe i bashkisë. 
3. Organ përfaqësues i qarkut është këshilli i qarkut. Funksionet ekzekutive në qark kryhen 

nga kryetari dhe kryesia e këshillit të qarkut. 
4. Organet përfaqësuese dhe ekzekutive në komuna e bashki zgjidhen me zgjedhje të 

përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe me votim të fshehtë, sipas mënyrës së parashikuar në Kodin 
Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. 

5. Organi përfaqësues i qarkut, krijohet me përfaqësues nga organet e zgjedhura të 
komunave dhe bashkive që e përbëjnë atë, sipas mënyrës së përcaktuar në Kushtetutë dhe në kreun 
IX të këtij ligji.  

6. Kryetari dhe kryesia e këshillit të qarkut zgjidhen nga këshilli i qarkut, sipas mënyrës së 
përcaktuar në kreun IX të këtij ligji. 

 
KREU III 

TË DREJTAT E NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE 
 

Neni 7 
Ushtrimi i autoritetit me interes publik vendor 

 
1. Organet e njësive të qeverisjes vendore mund të ndërmarrin nisma me interes publik 

vendor 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 qeverisjes vendore ushtrojnë kompetencat e tyre nëpërmjet 
vendimeve, urdhëresave dhe urdhrave. 
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Neni 8 
Të drejtat e njësive të qeverisjes vendore 

 
1. Njësitë e qeverisjes vendore gëzojnë këto të drejta: 
I. E drejta e qeverisjes 
a) Përcaktojnë masa që ato i gjykojnë të nevojshme për kryerjen e funksioneve dhe 

ushtrimin e kompetencave. 
b) 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 që janë të detyrueshme për të gjitha subjektet e përfshira në akt, në juridiksionin e tyre. 

c) Krijojnë struktura administrative për kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e 
kompetencave të tyre, sipas ligjeve në fuqi. 

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

paraqitet nevoja. 
dh) Krijojnë nënndarje administrativo-territoriale brenda juridiksionit për rritjen e efikasitetit 

në kryerjen e funksioneve të tyre qeverisëse, sipas mënyrës së përcaktuar në këtë ligj. 
II. E drejta e pronësisë 
a) Njësitë e qeverisjes 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. 

b) E drejta e fitimit të pronës nëpërmjet shpronësimeve për interes publik nga ana e njësive 
të qeverisjes vendore rregullohet me ligj të veçantë. 

c) E drejta e pronësisë ushtrohet nga këshilli përkatës, i cili nuk mund t'ia delegojë 
ushtrimin e kësaj të drejte askujt tjetër. 

III. E drejta e mbledhjes së të ardhurave dhe e bërjes së shpenzimeve 
a) Krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të 

tyre. 
b) Vendosin taksa e tarifa për shërbimet si dhe nivelin e tyre në përputhje me legjislacionin 

në fuqi dhe interesat e bashkësisë. 
c) Hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre. 
IV. E drejta e kryerjes së veprimtarive ekonomike 
a) Për përmbushjen e funksioneve publike në interes të bashkësisë që përfaqësojnë, ushtrojnë 

veprimtari ekonomike që nuk bie ndesh me orientimet themelore të politikave ekonomike të shtetit. 
b) Të ardhurat që përfitohen nga veprimtaria ekonomike përdoren, në pjesën më të madhe, 

për mbështetjen dhe përmbushjen e funksioneve publike. 
c) Veprimtaria ekonomike e njësive të qeverisjes vendore rregullohet në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. 
V. E drejta e bashkëpunimit 
a) Për kryerjen e shërbimeve specifike në emër dhe në dobi të bashkësive përkatëse, dy ose 

më shumë njësi të qeverisjes vendore mund të ushtrojnë së bashku çdo funksion që u është dhënë 
atyre me ligj, nëpërmjet zbatimit të marrëveshjeve ose kontratave të përbashkëta, delegimit të 
kompetencave dhe përgjegjësive të veçanta njëra-tjetrës ose kontraktimit me një palë të tretë. 

b) Bashkëpunojnë me njësi të qeverisjes vendore të vendeve të tjera dhe përfaqësohen në 
organizata ndërkombëtare të pushteteve vendore në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

c) Kanë të drejtë të organizohen në shoqata, në përputhje me legjislacionin përkatës për 
shoqatat. 

VI. E drejta e personit juridik 
Si persona juridikë, njësitë e qeverisjes vendore gëzojnë dhe ushtrojnë të gjitha të drejtat e 

përcaktuara në Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë dhe në legjislacionin në fuqi: 
a) të drejtën e lidhjes së kontratës; 
b) të drejtën e krijimit të personave të tjerë juridikë; 
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c) të drejtën e ngritjes së padisë civile; 
ç) të drejtën e mbajtjes së llogarive; 
d) të drejta të tjera për ushtrimin e funksioneve në bazë dhe në zbatim të ligjeve dhe akteve 

nënligjore. 
VII. Të drejta të tjera 
a) Japin tituj nderi dhe stimuj. 
b) Vendosin emërtimet e territoreve, objekteve dhe institucioneve nën juridiksionin e tyre, 

sipas kritereve të përcaktuara me ligj. 
2. Njësitë e qeverisjes vendore kanë vulën dhe simbolet e tyre. 
3. Të drejtat e mësipërme ushtrohen nga organet e njësive të qeverisjes vendore, sipas 

përcaktimeve të bëra në këtë ligj. 
 

KREU IV 
FUNKSIONET DHE KOMPETENCAT E KOMUNËS, BASHKISË DHE QARKUT 
 

Neni 9 
Tipat e funksioneve 

 
Komuna, bashkia dhe qarku, kryejnë funksione të veta, të përbashkëta dhe funksione të 

deleguara. 
Neni 10 

Funksionet e veta të komunës dhe bashkisë 
 

1. Komuna dhe bashkia kanë kompetenca të plota administrative, shërbimi, investimi dhe 
rregullatore për funksionet e veta të përcaktuara në këtë nen. Këto funksione ato i ushtrojnë në 
përputhje me afatet e përcaktuara në kreun XI të këtij ligji. 

2. Kompetencat për kryerjen e funksioneve të veta, komuna dhe bashkia i ushtrojnë duke 
respektuar politikat kombëtare dhe rajonale. Për këto funksione, pushteti qendror mund të vendosë 
standarde e norma specifike kombëtare me qëllim ruajtjen e interesave kombëtarë. Këto standarde e 
norma nuk mund të cenojnë ose kufizojnë autonominë e komunave dhe bashkive në çështje me 
interes vendor. Në rastet kur komunat dhe bashkitë nuk zotërojnë fondet ose mjetet e mjaftueshme 
për arritjen e standardeve dhe normave kombëtare, pushteti qendror u jep atyre mbështetjen e 
nevojshme. 

3. Komunat dhe bashkitë ushtrojnë këto funksione të veta: 
I. Në fushën e infrastrukturës dhe të shërbimeve publike: 
a) furnizimi me ujë të pijshëm; 
b) funksionimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha, të ujërave të zeza dhe 

kanaleve mbrojtëse të zonave të banuara; 
c) ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve me karakter vendor, trotuareve dhe 

shesheve publike; 
ç) ndriçimi i mjediseve publike; 
d) funksionimi i transportit publik urban; 
dh) administrimi i varrezave dhe garantimi i shërbimit të varrimit; 
e) shërbimi i dekorit; 
ë) administrimi i parqeve, lulishteve dhe zonave të gjelbëruara publike; 
f) grumbullimi, largimi dhe përpunimi i mbeturinave; 
g) planifikimi urban, menaxhimi i tokës dhe strehimi sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
II. Shërbimet me karakter social, kulturor e sportiv: 
a) Ruajtja dhe zhvillimi i vlerave kulturore dhe historike vendore, organizimi i veprimtarive 

dhe administrimi i institucioneve përkatëse; 
b) organizimi i veprimtarive sportive, çlodhëse e argëtuese dhe administrimi i institucioneve 

përkatëse; 
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c) shërbimi social dhe administrimi i institucioneve si çerdhet, azilet, shtëpitë e fëmijëve, 
etj. 

III. Zhvillimi ekonomik vendor: 
a) përgatitja e programeve të zhvillimit ekonomik vendor; 
b) ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë; 
c) zhvillimi i biznesit të vogël, si dhe zhvillimi i veprimtarive nxitëse si panaire e reklama në 

vende publike; 
ç) organizimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor si informacioni, 

struktura dhe infrastruktura e nevojshme; 
d) shërbimi veterinar; 
dh) ruajtja dhe zhvillimi i pyjeve, kullotave e burimeve natyrore me karakter vendor. 
IV. Rendi dhe mbrojtja civile: 
a) ruajtja e rendit publik për parandalimin e shkeljeve administrative dhe garantimi i zbatimit 

të akteve të komunës ose bashkisë; 
b) mbrojtja civile. 

Neni 11 
Funksionet e përbashkëta 

 

1. Komuna dhe bashkia kryejnë secilin nga funksionet e mëposhtme, veçmas ose së bashku 
me pushtetin qendror, në përputhje me afatet e përcaktuara në kreun XI të këtij ligji. 

2. Në rastet kur pushteti qendror i kërkon komunës ose bashkisë kryerjen e një funksioni të 
përbashkët ose arritjen e një standardi kombëtar për realizimin e këtij funksioni, ai siguron 
mbështetje të mjaftueshme financiare dhe materiale. 

3. Komuna dhe bashkia kryejnë këto funksione të përbashkëta për: 
a) arsimin parashkollor dhe parauniversitar; 
b) sistemin e shërbimit parësor shëndetësor dhe mbrojtjen e shëndetit publik; 
c) kujdesin social, zbutjen e varfërisë dhe garantimin e funksionimit të institucioneve 

përkatëse; 
ç) rendin publik dhe mbrojtjen civile; 
d) mbrojtjen e mjedisit; 
dh) funksione të tjera të përbashkëta, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
4. Kompetencat e komunave dhe bashkive, për funksionet e parashikuara në këtë nen, 

rregullohen në çdo rast me ligj. Raportet mes njësive të qeverisjes vendore dhe të institucioneve 
qendrore për funksionet e parashikuara në këtë nen, rregullohen me ligj ose me akte nënligjore. 

 
Neni 12 

Funksione dhe kompetenca të deleguara 
 
1. Funksionet dhe kompetencat e deleguara janë të detyrueshme ose jo të detyrueshme. 
2. Funksione dhe kompetenca të detyrueshme janë ato të përcaktuara me ligj. 
3. Institucionet qendrore, kur lejohet me ligj, autorizojnë komunën, bashkinë ose qarkun të 

kryejnë funksione të caktuara të institucioneve qendrore, duke përcaktuar procedurat e kryerjes dhe 
të kontrollit për zbatimin e tyre. 

4. Institucionet qendrore mund të autorizojnë komunën, bashkinë dhe qarkun të ushtrojnë 
një kompetencë të vetme për një funksion të caktuar. 

5. Komunës, bashkisë ose qarkut, mund t'u delegohen funksione dhe kompetenca të tjera jo 
të detyrueshme, mbi bazën e një marrëveshjeje midis njësisë së qeverisjes vendore përkatëse dhe 
institucionit qendror përgjegjës me ligj për këtë funksion ose kompetencë. 

6. Në çdo rast institucionet qendrore u garantojnë njësive të qeverisjes vendore mbështetjen 
e nevojshme financiare për ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave të deleguara. 
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7. Komuna, bashkia ose qarku, me nismën e tyre mund të përdorin burimet e veta financiare 
për ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave të deleguara, me synim ngritjen në nivel më të lartë 
të shërbimit në interes të bashkësisë. 

 
Neni 13 

Funksionet e qarkut 
 
1. Funksionet e veta të qarkut janë ndërtimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe 

harmonizimi i tyre me politikat shtetërore në nivel qarku, si dhe çdo funksion tjetër i vet i dhënë me 
ligj. 

2. Qarku ushtron të gjitha funksionet që i delegohen nga një ose më shumë komuna e bashki 
brenda territorit të tij, sipas një marrëveshjeje të lidhur midis palëve. 

3. Qarku kryen dhe ushtron kompetencat e deleguara nga pushteti qendror, sipas parimeve të 
parashikuara në nenin 12 të këtij ligji. 

 
Neni 14 

Bashkëpunimi ndërkomunal për kryerjen e funksioneve 
 
1. Çdo njësi e qeverisjes vendore mund të ushtrojë të drejtën e bashkëpunimit ndërkomunal, 

sipas nenit 8 të këtij ligji, duke përdorur një nga këto mënyra: 
a) marrëveshjen për kryerjen së bashku të një ose disa funksioneve; 
b) kontraktimin me një njësi tjetër të qeverisjes vendore për ushtrimin e një ose disa 

funksioneve; 
c) kontraktimin nga ana e disa njësive me një palë të tretë për ushtrimin e një ose disa 

funksioneve. 
2. Çdo marrëveshje duhet: 
a) të përmbajë qëllimin dhe funksionet që do të ushtrohen; 
b) të parashikojë mënyrën me anë të së cilës do të plotësohet qëllimi; 
c) të përcaktojë shkallën dhe kohëzgjatjen e delegimit të kompetencave; 
ç) të përcaktojë mënyrën dhe masën e ndihmesave dhe të ndarjes së të ardhurave dhe 

përfitimeve të tjera. 
3. Dy ose më shumë njësi të qeverisjes vendore, si dhe njësi të qeverisjes vendore me 

organe të pushtetit qendror mund të lidhin marrëveshje të përbashkët për krijimin e një personi 
juridik të ndarë nga palët, të cilit i japin autoritet dhe kompetenca të caktuara. Në kuptimin e këtij 
ligji, ky person juridik quhet subjekt i kompetencave të përbashkëta. Për secilën palë përcaktohet 
ndihmesa financiare, ndihmesa me shërbime, ndihmesa me pajisje dhe me punonjës të kualifikuar 
ose çdo aset tjetër i nevojshëm për realizimin e qëllimit. 

4. Pas krijimit të tij subjekti i kompetencave të përbashkëta përgjegjës për administrimin e 
marrëveshjes, brenda 30 ditësh nga data e krijimit dhe e nënshkrimit të marrëveshjes, njofton 
zyrtarisht prefektin. 

5. Njoftimi zyrtar duhet të përmbajë: 
a) emrin e njësive të qeverisjes vendore që janë palë në marrëveshje; 
b) datën e hyrjes në fuqi të marrëveshjes; 
c) qëllimin e marrëveshjes dhe funksionin që do të ushtrohet; 
ç) vendimet e këshillave të njësive të qeverisjes vendore të përfshira në marrëveshje në 

lidhje me të; 
d) ndihmesat e palëve. 
6. Pas njoftimit zyrtar që i bëhet prefektit, marrëveshja bëhet e zbatueshme dhe subjekti i 

kompetencave të përbashkëta merr fuqi ekzekutimi. 
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KREU V 
FINANCAT E NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE 

 
Neni 15 

Parimet e financimit të njësive të qeverisjes vendore 
 

1. Politikat kombëtare financiare garantojnë funksionimin e njësive të qeverisjes vendore 
dhe bazohen në parimin e shumëllojshmërisë së burimeve të të ardhurave. 

2. Njësitë e qeverisjes vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat 
dhe të ardhurat e tjera vendore, nga fondet e transferuara nga pushteti qendror dhe fondet që u vijnë 
drejtpërdrejt atyre nga ndarja e taksave dhe tatimeve kombëtare. 

3. Njësive të qeverisjes vendore u garantohet me ligj autoritet i mjaftueshëm për krijimin e 
të ardhurave në mënyrë të pavarur. 

4. Pushteti qendror u jep njësive të qeverisjes vendore fonde për përmbushjen e të gjitha 
standardeve dhe kërkesave që ai vendos për funksionet dhe kompetencat e deleguara. 

5. Çdo njësi e qeverisjes vendore miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet pa 
deficit dhe në përputhje me ligjin nr.8379, datë 29.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të 
Shtetit të Republikës së Shqipërisë”. 

 
Neni 16 

Të ardhurat e veta të komunës dhe të bashkisë 
 
1. Komuna dhe bashkia, krijojnë të ardhura nga: 
a) taksat dhe tatimet vendore mbi pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe mbi 

transaksionet e kryera me to; 
b) taksat dhe tatimet vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël, të shërbimit 

hotelier, të restoranteve, bareve dhe të shërbimeve të tjera; 
c) taksat dhe tatimet vendore mbi të ardhurat vetjake të krijuara nga dhurata, trashëgimi, 

testamente ose lotari vendore; 
ç) taksa ose tatime të tjera të përcaktuara me ligj. 
2. Baza e taksave dhe tatimeve vendore, si dhe kufijtë maksimalë dhe/ose minimalë të nivelit 

të tyre vendosen me ligj të veçantë. Komuna dhe bashkia kanë të drejtë të zbatojnë ose jo një taksë 
ose tatim vendor të përcaktuar. Kur ato e zbatojnë tatimin ose taksën vendore, ato ushtrojnë të 
drejtën e vendosjes së nivelit, si dhe të mënyrave të mbledhjes dhe administrimit të tyre brenda 
kufijve dhe kritereve të përcaktuara në ligjin përkatës. 

 
3. Komuna dhe bashkia krijojnë të ardhura nga tarifat vendore për: 
a) shërbimet publike që ato ofrojnë; 
b) të drejtën e përdorimit të pronave publike vendore; 
c) dhënien e licencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin e dokumenteve të tjera, për 

të cilat ato kanë autoritet të plotë. 
4. Komuna dhe bashkia vendosin vetë për nivelin, mënyrën e mbledhjes dhe të administrimit 

të tarifave vendore, në përputhje me politikat dhe parimet e përgjithshme kombëtare, të përcaktuara 
në aktet normative të pushtetit qendror. 

5. Komuna dhe bashkia marrin hua për qëllime publike vendore, në përputhje me mënyrat e 
përcaktuara me ligj. 

6. Komuna dhe bashkia krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre ekonomike, qiratë dhe 
shitja e pronave, dhuratat, interesat, gjobat, ndihmat ose donacionet. 
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Neni 17 
Të ardhura nga burime kombëtare 

 
1. Komuna dhe bashkia financohen nga këto burime kombëtare: 
a) Taksat dhe tatimet e ndara, në të cilat përfshihen një pjesë e tatimit mbi të ardhurat 

vetjake, si dhe një pjesë e tatimit mbi fitimin e subjekteve ekonomike. Të ardhurat vjetore nga këto 
taksa e tatime u jepen komunave dhe bashkive në jo më pak se tri transferta në vit. Pjesa e taksës 
dhe tatimit që shkon në favor të tyre, si dhe mbledhja e administrimi përcaktohen me ligj për çdo 
taksë ose tatim të ndarë. 

b) Transfertat e pakushtëzuara nga Buxheti i Shtetit, që jepen sipas kritereve të përcaktuara 
me ligj, bazuar në funksionet dhe kompetencat e veta ose të përbashkëta të komunave dhe bashkive, 
si dhe për arritjen e barazisë së burimeve mes njësive të ndryshme të qeverisjes vendore në raport 
me mundësitë e tyre për të krijuar të ardhurat e nevojshme. 

c)Transfertat e kushtëzuara nga Buxheti i Shtetit. 
2. Pushteti qendror, në bashkëpunim me komunat dhe bashkitë, në periudhën e hartimit të 

projektbuxhetit analizon mjaftueshmërinë dhe stabilitetin e këtyre burimeve për arritjen e qëllimeve 
të përcaktuara në këtë ligj. 

 
Neni 18 

Burimet e financimit të qarkut 
 
1. Qarku krijon të ardhura nga burimet e veta vendore dhe nga ndarja e të ardhurave 

kombëtare. 
2. Të ardhurat nga burimet e veta vendore përbëhen nga: 
a) Transfertat e pakushtëzuara, përfshirë kuotat e anëtarësisë së komunave dhe bashkive 

përbërëse, të përcaktuara në rregulloren dhe buxhetin vjetor të qarkut për kryerjen e funksioneve të 
veta dhe të përbashkëta; 

b) Transfertat e kushtëzuara për kryerjen e funksioneve dhe kompetencave të deleguara 
përkatëse nga bashkitë dhe komunat përbërëse; 

c) taksa dhe tatime të vendosura në nivel qarku, të përcaktuara në përputhje me ligjin; 
ç) tarifat për shërbimet publike të kryera nga qarku, si dhe nga burime të tjera të përcaktuara 

në nenin 16 të këtij ligji. 
3. Kriteret dhe normat për krijimin dhe administrimin e të ardhurave nga burimet e veta 

vendore janë të ngjashme me ato të përcaktuara për të ardhurat nga burimet vendore të komunave 
dhe bashkive. 

4. Të ardhurat e qarkut nga ndarja e të ardhurave kombëtare, krijohen dhe administrohen 
sipas mënyrës së përcaktuar në nenin 17 të këtij ligji. 

 
Neni 19 

Buxheti i njësive të qeverisjes vendore 
 
1. Buxheti i çdo njësie të qeverisjes vendore përfshin të gjitha të ardhurat dhe të gjitha 

shpenzimet së bashku me pagesat e huasë. 
2. Transfertat e kushtëzuara, të cilat hyjnë në buxhetin e njësisë së qeverisjes vendore, 

përdoren vetëm për qëllimin për të cilin janë dhënë në përputhje me rregullat e caktuara nga pushteti 
qendror. 

3. Çdo njësi e qeverisjes vendore ka autoritet të plotë për qëllimet dhe mënyrat e përdorimit 
të fondeve buxhetore të saj, që nuk janë transferta të kushtëzuara. Kur këto fonde nuk shpenzohen 
tërësisht gjatë vitit financiar në vazhdim, mbarten në buxhetin e vitit financiar pasardhës. 

4. Miratimi i buxhetit të ri dhe mbyllja e buxhetit të vitit të mëparshëm bëhet sipas afateve të 
përcaktuara në ligjin nr.8379, datë 29.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të 
Republikës së Shqipërisë”. 
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5. Buxheti i çdo njësie të qeverisjes vendore miratohet nga këshilli përkatës. Miratimi i 
buxhetit dhe i bilancit të tij mbyllës, bëhen në afatet e përcaktuara në ligjin nr.8379, datë 29.7.1998 
“Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë”. 

6. Buxheti i njësive të qeverisjes vendore synon: 
a) përdorimin me efektivitet të burimeve për kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e 

kompetencave; 
b) paraqitjen qartë të situatës financiare të çdo njësie të qeverisjes vendore; 
c) dhënien e informacionit të nevojshëm, që u mundëson qytetarëve pjesëmarrjen në 

vendimmarrje në lidhje me funksionet dhe kompetencat e ushtruara nga njësia e qeverisjes vendore 
përkatëse. 

7. Buxheti i njësive të qeverisjes vendore duhet të përmbajë: 
a) pasqyrat e të ardhurave dhe të shpenzimeve buxhetore me treguesit si më poshtë: 
i) të ardhurat e detajuara sipas klasifikimit në nenet 16, 17 dhe 18 të këtij ligji; 
ii) shpenzimet e detajuara në përputhje me klasifikimin funksional dhe ekonomik; 
iii) fondin rezervë jo më shumë se 3 për qind të shpenzimeve totale; 
b) parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve për dy vitet buxhetore pasardhëse; 
c) parashikimin e shpenzimeve për investimet me informacionin e mëposhtëm: 
i) qëllimin e investimit; 
ii) planin e financimit, përfshirë mënyrat dhe burimet e financimit; 
iii) shpenzimet vjetore që duhen për shlyerjen e kredisë, nëse përdoret, si dhe një preventiv 

të shpenzimeve operative që lindin si pasojë e kryerjes së investimit. 
8. Organi ekzekutiv i çdo njësie të qeverisjes vendore përgatit projektbuxhetin e vitit të ri 

financiar, si dhe projektvendimin për mbylljen e buxhetit të vitit të mëparshëm dhe ia paraqet për 
miratim këshillit në afatet e parashikuara në ligjin nr.8379, datë 29.7.1998 “Për hartimin dhe 
zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë”. 

9. Ndryshimet gjatë zbatimit të buxhetit të pavarur në lidhje me transferimin dhe 
rishpërndarjen e fondeve, si dhe me mënyrën e përdorimit të fondit rezervë, bëhen nga këshilli 
përkatës, me propozim të kryetarit, në përputhje me kriteret e përcaktuara në ligjin nr.8379, datë 
29.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë” dhe aktet 
nënligjore përkatëse. 

 
Neni 20 

Ruajtja e dokumentacionit financiar 
 
1. Çdo njësi e qeverisjes vendore merr masa për ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve 

financiare dhe është përgjegjëse për dëmtimin ose humbjen e tyre, në përputhje me legjislacionin për 
arkivat. 

2. Çdo njësi e qeverisjes vendore miraton rregulloren e brendshme për zbatimin e ligjit për 
arkivat. 

 
Neni 21 

Kontrolli i brendshëm financiar 
 
1. Çdo këshill i njësive të qeverisjes vendore krijon një komision financash, i cili vepron 

gjatë gjithë periudhës së mandatit. 
2. Komisioni i financave kontrollon të ardhurat dhe shpenzimet e kryera nga organi 

ekzekutiv, në përputhje me buxhetin e miratuar nga këshilli. Organi ekzekutiv i njësisë së qeverisjes 
vendore i raporton komisionit të financave rregullisht gjatë vitit dhe i dorëzon atij dokumentacionin 
e kërkuar prej tij. Organi ekzekutiv dhe administrata e tij nuk mund të bëjnë pjesë në këtë komision. 

3. Komisioni i financave kontrollon të gjithë dokumentacionin kontabël dhe financiar. Ai ka 
të drejtë të kërkojë auditim të jashtëm të llogarive të kryer nga ekspertë kontabël të autorizuar. 



19 
 

Neni 22 
Kontrolli i jashtëm financiar 

 
1. Çdo njësi e qeverisjes vendore i nënshtrohet kontrollit të jashtëm financiar të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit për ligjshmërinë e përdorimit të burimeve financiare. 
2. Çdo njësi e qeverisjes vendore i nënshtrohet kontrollit të jashtëm financiar nga ana e 

organeve të pushtetit qendror, sipas mënyrës së parashikuar me ligj. 
 

KREU VI 
PËRBËRJA, KRIJIMI, MËNYRA E ORGANIZIMIT, KOMPETENCAT DHE DETYRAT E 

KËSHILLIT KOMUNAL DHE BASHKIAK 
 

Neni 23 
Mënyra e zgjedhjes 

 
Këshilli komunal dhe bashkiak përbëhen nga këshilltarë të zgjedhur sipas dispozitave të 

përcaktuara në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. 
 

Neni 24 
Numri i anëtarëve të këshillit komunal dhe bashkiak 

 
1. Numri i anëtarëve të këshillit komunal dhe bashkiak përcaktohet sipas numrit të 

popullsisë si më poshtë: 
 

Komunat dhe bashkitë deri në 5 000 banorë 13 anëtarë 
“     “ 5 000 - 10 000 banorë 15 anëtarë 
“     “ 10 000 - 20 000 banorë  17 anëtarë 
“     “ 20 000 - 50 000 banorë  25 anëtarë 
“     “ 50 000 - 100 000 banorë 35 anëtarë 
“     “ 100 000 - 200 000 banorë 45 anëtarë 
Bashkia e Tiranës - 55 anëtarë 

 
2. Në zbatim të këtij neni, prefekti përcakton numrin e anëtarëve të këshillit për çdo komunë 

e bashki nën juridiksionin e tij, mbi bazën e numrit të banorëve sipas evidencave të zyrave të 
gjendjes civile të datës 1 janar të vitit kur zhvillohen zgjedhjet. 

 
Neni 25 

Papajtueshmëria e funksionit të këshilltarit 
 
1. Funksioni i këshilltarit është i papajtueshëm me: 
a) funksionin e kryetarit, zëvendëskryetarit të komunës ose bashkisë; 
b) funksionin e sekretarit të këshillit komunal ose bashkiak; 
c) funksionin e nëpunësit të administratës së komunës ose bashkisë përkatëse; 
ç) funksionin e deputetit. 
2. Një person nuk mund të zgjidhet në të njëjtën kohë në më shumë se një këshill komunal 

ose bashkiak. 
3. Nuk mund të jenë anëtarë të të njëjtit këshill personat që janë me njëri-tjetrin 

bashkëshortë, prindër e fëmijë, vëlla e motër, si dhe vjehrri e vjehrra me nusen dhe dhëndrin. 
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Neni 26 
Mbledhja e parë e këshillit komunal ose bashkiak 

 
1. Këshilli komunal ose bashkiak zhvillon mbledhjen e tij të parë jo më vonë se 20 ditë nga 

shpallja e rezultatit të zgjedhjes nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. 
2. Mbledhja e parë e këshillit thirret nga sekretari i këshillit komunal ose bashkiak. Në 

mungesë të tij, nismën për thirrjen e mbledhjes së parë e merr prefekti. 
3. Në rast se asnjë nga subjektet e sipërpërmendura nuk e ushtron këtë të drejtë brenda afatit 

të parashikuar në pikën 1 të këtij neni, atëherë këshilli mblidhet vetë brenda 10 ditëve. 
4. Mbledhja e parë e këshillit është e vlefshme kur në të marrin pjesë më shumë se gjysma e 

anëtarëve të tij, të shpallur nga komisioni i zgjedhjeve për qeverisjen vendore. Nëse nuk mblidhen 
më shumë se gjysma e anëtarëve të këshillit, mbledhja nuk zhvillohet dhe ajo thirret tri ditë më 
vonë, por jo më shumë se tri herë. Në rastet kur edhe pas tri herë thirrje nuk sigurohet pjesëmarrja e 
kërkuar, këshilli konsiderohet i shpërndarë.  

5. Mbledhja e parë e këshillit, deri në zgjedhjen e kryetarit të tij, drejtohet nga këshilltari 
më i vjetër në moshë. 

6. Në mbledhjen e parë të këshillit komunal ose bashkiak: 
a) zgjidhet komisioni i mandateve; 
b) miratohen mandatet e anëtarëve të këshillit; 
c) këshilltarët bëjnë betimin; 
ç) zgjidhet kryetari dhe zëvendëskryetari i këshillit; 
d) zgjidhen anëtarët që do të përfaqësojnë këshillin komunal ose bashkiak në këshillin e 

qarkut dhe pajisen ata me mandatin e përfaqësimit. 
7. Këshilli konstituohet pas vërtetimit të mandateve të më shumë se gjysmës së anëtarëve të 

tij. 
 

Neni 27 
Mandati i këshilltarit 

 
1. Mandati i jepet këshilltarit me vendim të këshillit. 
2. Dhënia dhe heqja e mandatit bëhet me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të 

anëtarëve të këshillit. 
3. Këshilltari nuk voton për mandatin e tij. 
4. Mandati i këshilltarit mbaron përpara afatit, me propozimin e komisionit të mandateve 

kur: 
a) ndryshon vendbanimin; 
b) jep dorëheqjen; 
c) krijohen kushte të papajtueshmërisë, të përcaktuara në nenin 25 të këtij ligji; 
ç) mandati nga ana e tij është marrë në mënyrë të parregullt; 
d) humbet zotësinë juridike për të vepruar me vendim gjykate; 
dh) vdes; 
e) nuk merr pjesë në mbledhjet e këshillit për një periudhë 6-mujore; 
ë) dënohet për kryerjen e një vepre penale me vendim gjykate të formës së prerë; 
f) këshilli shpërndahet nga organi kompetent. 
 

Neni 28 
Betimi 

 
1. Pas verifikimit të mandateve nga komisioni përkatës, këshilltarët betohen përpara këshillit 

me formulën e mëposhtme: 
“Betohem, në emër të zgjedhësve që përfaqësoj, të mbroj Kushtetutën e Republikës së 

Shqipërisë dhe ligjet e saj. Betohem se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga 
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interesat e shtetasve të komunës ose bashkisë (emri i komunës ose bashkisë përkatëse) dhe do të 
punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre.” 

2. Këshilltari që nuk pranon të bëjë dhe të nënshkruajë betimin, quhet se jep dorëheqjen dhe 
atij nuk i jepet mandati. 

 
Neni 29 

Të drejtat e këshilltarit 
 
1. Këshilltari nuk përgjigjet për mendime të shprehura, lidhur me çështje zyrtare gjatë 

ushtrimit të detyrës. 
2. Këshilltari shpërblehet për punën që kryen. Masa e shpërblimit vendoset nga këshilli 

përkatës mbi bazën e kritereve të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi. 
3. Me kërkesën e tij, këshilltari informohet dhe i vihet në dispozicion në çdo kohë nga 

administrata e komunës ose bashkisë përkatëse, çdo lloj dokumentacioni për njohje të problemeve të 
juridiksionit të saj. 

4. Këshilltari ka të drejtën e kualifikimit profesional, sipas programit të miratuar nga 
këshilli. Financimi për këto raste bëhet sipas rregullave të legjislacionit në fuqi. 

 
Neni 30 

Konflikt interesi 
 
1. Këshilltari nuk merr pjesë në shqyrtimin dhe miratimin e aktit të këshillit kur ai vetë ose 

bashkëshorti, prindërit, fëmijët, vëllezërit, motrat, vjehrri, vjehrra, dhëndëri e nusja e tij, kanë 
interes pasuror ose çdo interes tjetër me çështjen që diskutohet në këshill. 

2. Në çdo rast konflikti interesash zbatohen dispozitat skualifikuese të parashikuara në Kodin 
e Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë. 

 
Neni 31 

Funksionimi i këshillit komunal ose bashkiak 
(Shtuar fjali në pikën 5, me ligjin nr.9208, datë 18.3.2004, neni 1) 

 
1. Këshilli komunal dhe ai bashkiak ushtron funksionet e tij qysh nga krijimi, sipas nenit 26, 

deri në krijimin e këshillit të ri pasardhës. 
2. Mbledhjet e radhës të këshillit komunal ose bashkiak zhvillohen si rregull, sipas 

përcaktimit që bën vetë këshilli, por jo më pak se një herë në muaj. 
3. Këshilli mblidhet jashtë radhe: 
a) me kërkesën e kryetarit të komunës ose bashkisë; 
b) me kërkesën e 1/3 së anëtarëve të tij; 
c) me kërkesën e motivuar të prefektit për çështje që lidhen me ushtrimin e funksioneve të 

tij. 
4. Thirrja për mbledhjen e këshillit bëhet nga kryetari i këshillit dhe njoftimi për mbledhjen 

bëhet, si rregull, jo më pak se 5 ditë para datës së zhvillimit të saj. Njoftimi përmban datën e 
mbledhjes, orën, vendin dhe rendin e ditës. 

5. Rendi i ditës miratohet nga këshilli. Në rendin e ditës përfshihen, me përparësi, 
propozimet për vendime të kryesive të fshatrave nën juridiksionin e komunës/bashkisë përkatëse. 

6. Në periudhën nga data e zgjedhjeve e deri në konstituimin e këshillit të ri, këshilli i 
mëparshëm komunal ose bashkiak ushtron funksione të kufizuara dhe merr vendime vetëm në raste 
të situatave emergjente. 

7. Mbledhja e këshillit komunal ose bashkiak quhet e vlefshme kur në të merr pjesë shumica 
e të gjithë anëtarëve të këshillit, me përjashtim të rasteve kur kërkohet një shumicë tjetër për 
marrjen e vendimeve, sipas përcaktimeve në nenin 33 të këtij ligji. 
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8. Kur këshilli nuk mblidhet për shkak të mungesës së anëtarëve të tij gjatë tre muajve, duke 
filluar nga data e mbledhjes së fundit të tij, këshilli quhet i vetëshpërndarë. Vetëshpërndarja pasohet 
me zgjedhje të reja për këshillin përkatës dhe sekretari i këshillit komunal ose bashkiak, brenda 10 
ditëve nga përfundimi i afatit 3-mujor, njofton prefektin. 

9. Mbledhjet e këshillit fiksohen në procesverbalin e mbledhjes. Mënyra e mbajtjes së 
procesverbalit dhe e vërtetimit të tij, përcaktohen në rregulloren e brendshme të funksionimit të 
këshillit. 

 
Neni 32 

Detyrat dhe kompetencat e këshillit komunal ose bashkiak 
 
Këshilli komunal ose bashkiak ka këto detyra dhe kompetenca: 
a) Miraton statutin e komunës ose të bashkisë, si dhe rregulloren e brendshme të 

funksionimit të vet. 
b) Zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin e këshillit. 
c) Emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit komunal ose bashkiak. 
ç) Miraton strukturën organizative dhe rregulloret bazë të administratës së komunës ose të 

bashkisë, të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të komunës ose të bashkisë, si dhe numrin e 
personelit të tyre, kërkesat për kualifikimin, pagat dhe mënyrat e shpërblimit të punonjësve dhe të 
personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

d) Miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, si dhe të personave të 
tjerë juridikë që krijon vetë ose është bashkëthemelues. 

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 të komunës ose bashkisë. 
f) Vendos për taksat e tarifat vendore, si dhe nivelin e tyre. 
g) Vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve. 
gj) Vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të qeverisjes 

vendore, përfshi subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë. 
h) Vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet. 
i) Zgjedh përfaqësuesit e këshillit komunal ose bashkiak në këshillin e qarkut. 
j) Vendos për dhënien ose heqjen e mandatit të këshilltarit. 
k) Miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i 

janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen dhe garantimin e interesit publik. 
l) Vendos për simbolet e komunës ose të bashkisë. 
ll) Vendos për emërtimin e rrugëve, të shesheve, të territoreve, të institucioneve dhe të 

objekteve në juridiksionin e komunës ose të bashkisë. 
m) Jep tituj nderi dhe stimuj. 
n) Vendos për rregullat, procedurat dhe mënyrat e realizimit të funksioneve të deleguara, në 

bazë dhe për zbatim të ligjit me të cilin bëhet ky delegim te komuna ose bashkia. 
 

Neni 33 
Votimi 

(Ndryshuar pika 3 dhe 4 me ligjin nr.9208, datë 18.3.2004, neni 2) 
 
1. Votimi në këshill bëhet i hapur ose i fshehtë. Këshilli vendos për rastet kur votimi bëhet i 

fshehtë. Aktet me karakter individual miratohen kurdoherë me votim të fshehtë. 
2. Vendimet e këshillit merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm në 

mbledhje. 
3. Vendimet, për rastet e parashikuara në shkronjat “b”, “c”, “d”, “dh”, “f”', “g”, “gj”, 

“i” dhe “ j” të nenit 32 të këtij ligji, merren me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të 
anëtarëve të këshillit. 



23 
 

4. Vendimet merren me tre të pestat të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit për 
rastet e parashikuara në nenin 32 shkronja “e” të këtij ligji. 

5. Në rastet e votimit për kryetarin, zëvendëskryetarin 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. 

6. Aktet e këshillit shpallen brenda 10 ditëve nga data e miratimit të tyre dhe hyjnë në fuqi 
10 ditë pas shpalljes. Aktet me karakter individual hyjnë në fuqi në datën e njoftimit të tyre 
subjekteve që përfshihen në to. 

 
Neni 34 

Mbledhjet e hapura 
 
1. Mbledhjet e këshillit janë të hapura për publikun. Çdo qytetar lejohet të ndjekë mbledhjet 

e këshillit, sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit. 
2. Njoftimi për mbledhjen e këshillit bëhet publik në vende të caktuara nga këshilli dhe në 

media. Njoftimi përmban datën, vendin, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes. 
3. Këshilli, me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve, vendos për rastet 

kur mbledhja bëhet e mbyllur. 
 

Neni 35 
Seancat e këshillimeve me bashkësinë dhe e drejta e publikut për t’u informuar 

(Shtohet pika 2/1 me ligjin nr.9208, datë 18.3.2004, neni 3) 
 
1. Këshilli komunal ose bashkiak, përpara shqyrtimit dhe miratimit të akteve, zhvillon 

seanca këshillimi me bashkësinë. Seancat e këshillimit janë të detyrueshme për rastet e parashikuara 
në nenin 32 shkronjat “dh”, “e”, “f” dhe “k” të këtij ligji. 

2. Këshillimi me bashkësinë, në çdo rast, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e 
këshillit, duke përdorur një nga format e nevojshme si takimet e hapura me banorët, takime me 
specialistë, me institucione të interesuara dhe organizata joqeveritare ose nëpërmjet marrjes së 
nismës për organizimin e referendumeve vendore. 

2/1. Për këshillat komunalë/bashkiakë janë të detyrueshme seancat e këshillimit me kryetarët 
dhe kryesinë e fshatrave nën juridiksion, në përputhje me përcaktimet e bëra në shkronjat “ç”, 
“dh”, “e”, “f”, “k” dhe “ll” të nenit 32 të ligjit. Seancat e këshillimit, në këtë rast, shënohen në 
procesverbal.  

3. Aktet e këshillit afishohen, në vende publike të caktuara nga këshilli, brenda territorit të 
komunës ose bashkisë dhe, sipas mundësive, këshilli cakton edhe forma të tjera të publikimit të tyre. 
Informimi i publikut në çdo komunë e bashki bëhet në përputhje me ligjin nr.8503, datë 30.6.1999 
“Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare” dhe rregullat e përcaktuara nga vetë këshilli 
përkatës për këtë qëllim. 

 
Neni 36 

Kryetari i këshillit komunal ose bashkiak 
 
1. Kryetari dhe zëvendëskryetari i këshillit komunal ose bashkiak, zgjidhen nga radhët e 

anëtarëve të këshillit. Propozimi për shkarkimin e tyre bëhet nga të paktën një e treta e anëtarëve të 
këshillit. 

2. Kryetari i këshillit kryen këto detyra: 
a) thërret mbledhjen e këshillit në përputhje me nenin 31 të këtij ligji; 
b) drejton mbledhjet e këshillit në përputhje me rregulloren e tij; 
c) nënshkruan aktet që nxjerr këshilli; 
ç) kryen detyra të tjera të përcaktuara në rregulloren e këshillit. 
3. Në mungesë të kryetarit të këshillit, detyrat e tij i kryen zëvendëskryetari. 
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Neni 37 
Sekretari i këshillit komunal ose bashkiak 

 
1. Sekretari i këshillit emërohet dhe shkarkohet nga këshilli komunal ose bashkiak, mbi 

bazën e propozimit të kryetarit të këshillit, me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të 
anëtarëve. Shkarkimi i sekretarit mund të propozohet edhe nga 1/3 e anëtarëve të këshillit. 

2. Sekretari i këshillit komunal ose bashkiak është përgjegjës për: 
a) mbajtjen e dokumenteve zyrtare të këshillit; 
b) ndjekjen e punës për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve sipas rendit të ditës; 
c) njoftimin për zhvillimin e mbledhjeve të këshillit; 
ç) shpalljen dhe publikimin e njoftimeve dhe akteve të nxjerra nga këshilli komunal ose 

bashkiak; 
d) përgatitjen e seancave të këshillimit me bashkësinë; 
dh) mbikëqyrjen e respektimit të rregullores së funksionimit të këshillit. 
3. Sekretari i këshillit komunal ose bashkiak kryen çdo funksion tjetër që i caktohet nga vetë 

këshilli. 
 

Neni 38 
Shpërndarja e parakohshme e këshillit komunal ose bashkiak 

 
1. Këshilli komunal ose bashkiak shpërndahet para kohe me vendim të Këshillit të 

Ministrave kur: 
a) nuk mblidhet për një periudhë të vazhdueshme tremujore; 
b) nuk arrin të marrë vendim për miratimin e buxhetit brenda tre muajve nga data e 

përcaktuar në nenin 19 të këtij ligji; 
c) kryen shkelje të rënda të Kushtetutës ose ligjeve. 
2. Këshilli komunal ose bashkiak shpërndahet edhe kur bëhet riorganizim me ndryshim 

kufijsh, sipas nenit 70 të këtij ligji. 
3. Në rast të lënies në fuqi të vendimit të shpërndarjes nga organi kompetent, në komunën 

ose bashkinë përkatëse organizohen zgjedhjet për këshillin, në përputhje me Kodin Zgjedhor të 
Republikës së Shqipërisë. 

 
KREU VII 

KRYETARI I KOMUNËS OSE BASHKISË 
 

Neni 39 
Kryetari i komunës ose bashkisë 

 
1. Çdo komunë ose bashki ka kryetarin e saj të zgjedhur çdo tre vjet në zgjedhje të 

përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe me votim të fshehtë, sipas mënyrës së parashikuar në Kodin 
Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. 

2. Kryetari i komunës ose bashkisë, në kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e 
kompetencave të tij, ndihmohet nga një ose më shumë zëvendëskryetarë. Numri i 
zëvendëskryetarëve caktohet nga këshilli komunal ose bashkiak. Emërimi dhe shkarkimi i tyre bëhet 
nga kryetari i komunës ose bashkisë. 

 
Neni 40 

Mandati i kryetarit të komunës ose bashkisë 
 
1. Mandati i kryetarit të komunës ose bashkisë vërtetohet nga gjykata në juridiksionin e së 

cilës përfshihet komuna ose bashkia përkatëse, brenda 20 ditëve nga data e shpalljes së rezultatit të 
zgjedhjes së tij. 
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2. Deklarimi i pavlefshmërisë së mandatit të kryetarit bëhet kur vërehet se nuk plotësohen 
kushtet sipas nenit 45 të Kushtetutës dhe nenit 10 të Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. 

3. Shpallja e vlefshmërisë së mandatit të kryetarit të komunës ose bashkisë bëhet në 
mbledhjen më të parë të këshillit komunal ose bashkiak përkatës, ku kryetari bën betimin sipas 
formulës së përcaktuar në nenin 28 të këtij ligji dhe e nënshkruan atë. 

4. Ushtrimi i mandatit të kryetarit të komunës ose bashkisë fillon në çastin kur bën betimin 
dhe përfundon kur bën betimin kryetari pasardhës. 

5. Në rast se këshilli bashkiak ose komunal nuk mblidhet brenda 30 ditëve nga data e 
shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, prefekti organizon 
ceremoninë e betimit të kryetarit të bashkisë ose komunës në mjedisin e bashkisë ose komunës dhe 
në praninë e banorëve të njësisë përkatëse. 

 
Neni 41 

Përfundimi para kohe i mandatit të kryetarit të komunës ose bashkisë 
 
1. Mandati i kryetarit të komunës ose bashkisë përfundon përpara afatit në rastet kur 

kryetari: 
a) nuk pranon të bëjë betimin; 
b) jep dorëheqjen; 
c) nuk është më banor i përhershëm i komunës ose bashkisë, ku është zgjedhur; 
ç) shkarkohet nga organi kompetent, sipas nenit 42 të këtij ligji; 
d) kandidon ose zgjidhet deputet; 
dh) humbet zotësinë juridike për të vepruar me vendim gjykate të formës së prerë; 
e) vdes. 
2. Kryetari i komunës ose bashkisë në rastet e dorëheqjes e depoziton atë pranë këshillit 

komunal ose bashkiak përkatës. Sekretari i këshillit, për ndjekjen e procedurave të nevojshme, 
njofton prefektin për dorëheqjen e kryetarit. 

3. Për rastet e përfundimit të mandatit të kryetarit përpara afatit, këshilli komunal ose 
bashkiak, njofton Këshillin e Ministrave nëpërmjet prefektit. 

4. Në rastet e përfundimit të parakohshëm të mandatit, organizohen zgjedhjet për kryetarin e 
komunës ose bashkisë në përputhje me dispozitat e Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. 

5. Me përfundimin para kohe të mandatit të kryetarit të komunës ose bashkisë sipas këtij 
neni, deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, funksionet e tij i kryen zëvendëskryetari i komunës ose 
bashkisë. Në rastet kur ka më shumë se një zëvendëskryetar komune ose bashkie, këshilli përkatës, 
me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të tij, cakton një nga zëvendëskryetarët 
të kryejë funksionet e kryetarit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. 

6. Në rastin kur vendi i kryetarit të komunës ose bashkisë mbetet vakant gjatë 6 muajve të 
fundit të mandatit të tij, këshilli përkatës zgjedh nga radhët e veta një kryetar të ri me shumicën e 
votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të tij, i cili ushtron funksionet deri në përfundim të 
mandatit. 

 
Neni 42 

Shkarkimi i kryetarit të komunës ose bashkisë 
 
Kryetari i komunës ose bashkisë shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave në rastet 

kur: 
a) kryen shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve; 
b) dënohet për kryerjen e një vepre penale me vendim të formës së prerë nga gjykata; 
c) propozohet për shkarkim nga këshilli komunal ose bashkiak përkatës për mosparaqitje në 

detyrë për një periudhë 3-mujore të pandërprerë. 
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Neni 43 
Simboli i kryetarit të komunës dhe bashkisë 

 
1. Simboli dallues i kryetarit të komunës dhe bashkisë është një shirit me ngjyrat e flamurit 

kombëtar, me gjerësi 111 mm, i ndarë në tre sektorë me gjerësi të njëjtë, i kuq-i zi-i kuq. 
2. Simboli dallues vendoset krahëqafë, nga supi i djathtë në ijen e majtë. 
3. Kryetari mban detyrimisht këtë shirit në mbledhjet solemne, pritjet zyrtare, ceremonitë 

publike dhe në ceremonitë e lidhjes së martesave. 
 

Neni 44 
Kompetencat dhe detyrat e kryetarit të komunës ose të bashkisë 

 
Kryetari i komunës ose bashkisë: 
a) ushtron të gjitha kompetencat në kryerjen e funksioneve të komunës ose bashkisë, me 

përjashtim të atyre që janë kompetencë vetëm e këshillit përkatës; 
b) zbaton aktet e këshillit; 
c) merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për këshillin komunal ose 

bashkiak, në përputhje me rendin e ditës të përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme që kërkon ai 
vetë; 

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

d) raporton para këshillit sa herë kërkohet prej tij për probleme të tjera që kanë të bëjnë me 
funksionet e komunës ose të bashkisë; 

dh) është anëtar i këshillit të qarkut; 
e) emëron dhe shkarkon zëvendëskryetarin/zëvendëskryetarët e komunës ose të bashkisë; 
ë) emëron dhe shkarkon drejtuesit e ndërmarrjeve dhe institucioneve në varësi. 
f) emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë jodrejtues të strukturave dhe njësive në varësi të 

komunës ose bashkisë, përveç kur parashikohet ndryshe në ligjin nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi 
i nëpunësit civil”; 

g) ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar 
komunës ose bashkisë si person juridik; 

gj) merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve 
arsimore, sociale, kulturore e sportive; 

h) kthen për rishqyrtim jo më shumë se një herë në këshill vendime, kur vëren se ato 
cenojnë interesa të bashkësisë. 

 
KREU VIII 

DREJTIMI I NËNDARJEVE TERRITORIALE TË KOMUNËS, 
BASHKISË DHE QARKUT 

 
Neni 45 

Krijimi i nënndarjeve të komunës 
(Ndryshuar pika 1 dhe shtuar pika 7, me ligjin nr.9208, datë 18.3.2004, neni 4) 

 
1. Fshati drejtohet nga kryetari dhe kryesia e fshatit. Anëtarët e kryesisë së fshatit zgjidhen 

në mbledhjen e fshatit, me shumicën e votave të pjesëmarrësve, me të drejtë vote, në mbledhje. Në 
rastet kur fshati përbëhet nga disa lagje, secila nga ato zgjedh një anëtar kryesie. Mënyrat dhe 
rregullat e votimit përcaktohen nga këshilli komunal/bashkiak përkatës.  

2. Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit përcaktohet nga këshilli komunal ose bashkiak 
(kur në përbërje të këtij të fundit ka fshatra) mbi bazën e numrit të banorëve të fshatit dhe lagjeve 
përbërëse të tij. 
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3. Kryetari i fshatit zgjidhet nga radhët e kryesisë së fshatit me votim të fshehtë me jo më 
pak se dy kandidatura. 

4. Zgjedhjet e kryesisë dhe të kryetarit të fshatit bëhen një herë në tre vjet pas zgjedhjeve 
për këshillin komunal dhe jo më vonë se gjashtë muaj pas këtyre zgjedhjeve. 

5. Në rastet e krijimit të vendit vakant për kryetarin e fshatit ose për anëtar të kryesisë 
zhvillohen procedurat e mësipërme të zgjedhjes për vendin vakant. Mandati i të zgjedhurit të ri 
vazhdon deri në përfundim të periudhës së mbetur të afatit trevjeçar. 

6. Procesi i zgjedhjes dhe veprimtaria e kryesisë dhe kryetarit të fshatit, mbikëqyret nga 
këshilli komunal ose bashkiak përkatës. 

7. Kryesia e fshatit merr nisma për probleme të ndryshme për interesin e komunitetit, të 
cilat ia propozon për shqyrtim këshillit komunal/bashkiak. 

 
Neni 46 

Detyrat dhe të drejtat e kryetarit dhe të kryesisë së fshatit 
(Ndryshuar pika 2 dhe 5, me ligjin nr.9208, datë 18.3.2004, neni 5) 

 
1. Kryetari dhe kryesia e fshatit kryejnë dhe mbështesin funksionet qeverisëse të komunës 

ose bashkisë në fshatin e tyre, si dhe kujdesen për zhvillimin ekonomik, për përdorimin e burimeve 
të përbashkëta dhe sigurimin e harmonisë sociale. 

 2. Këshilli komunal/bashkiak, për të realizuar funksionet e veta, mund t'i ngarkojë kryetarit 
ose kryesisë së fshatit detyrat e mëposhtme: 

a) kujdesjen për parandalimin e ndërhyrjeve të paligjshme në sistemin e furnizimit me ujë të 
pijshëm; 

b) marrjen e masave në rastet e ndërhyrjeve të paligjshme në sistemin e kanalizimeve të 
ujërave të bardha, të ujërave të zeza dhe kanaleve mbrojtëse të zonave të banuara; 

c) marrjen e masave në rastet e ndërhyrjeve të paligjshme dhe të çdo lloj dëmtimi në rrugët, 
trotuaret dhe sheshet publike të fshatit; 

ç) marrjen e masave për ndriçimin e mjediseve publike; 
d) administrimin e varrezave dhe garantimin e shërbimit të varrimit; 
dh) mbarëvajtjen e shërbimit të dekorit në fshat; 
e) administrimin e lulishteve dhe të zonave të gjelbëruara publike; 
ë) marrjen e masave për grumbullimin dhe largimin e mbeturinave; 
f) kujdesjen për mbledhjen e taksave dhe të tarifave; 
g) ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave kulturore dhe historike vendore, organizimin e 

veprimtarive dhe administrimin e institucioneve përkatëse; 
gj) përmirësimin e shërbimit social dhe administrimin e institucioneve, si çerdhet etj.; 
h) përmirësimin e shërbimit veterinar; 
i) kujdesjen për ruajtjen e pyjeve, të kullotave dhe të burimeve natyrore; 
j) përkujdesjen për institucionet e arsimit dhe të shëndetit parësor; 
k) detyrat e tjera të parashikuara në rregulloret e këshillit; 
1) vënien e gjobave kur vërehen shkelje në përputhje me rastet e përcaktuara në shkronjat 

“a”, “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh”, “e”, “ë”, “h”, “i” të këtij neni. 
3. Kryetari pajiset me vulë dhe ka autoritetin të lëshojë vërtetime për fakte e të dhëna për 

banorët ose territorin e fshatit të tij, për të cilat ai është në dijeni, sa herë që kjo kërkohet nga 
komuna ose bashkia, nga vetë banorët, ose nga çdo institucion tjetër në përputhje me ligjin. 

4. Urdhëresat, vendimet dhe urdhrat e organeve të zgjedhura të komunës ose bashkisë 
përkatëse janë të detyrueshme për zbatim nga kryetari dhe kryesia e fshatit. 

5. Kryetari dhe kryesia e fshatit shpërblehet për punën që kryen sipas kritereve të 
përcaktuara nga këshilli komunal ose bashkiak. 

6. Kryetari i fshatit thirret në mbledhjet e këshillit komunal ose bashkiak ose merr pjesë në 
to me nismën e tij pa të drejtë vote. Ai ka të drejtë të shprehë mendimin e tij në mbledhje për çështje 
që janë të lidhura me fshatin përkatës. 
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Neni 47 
Funksionimi i nënndarjeve të bashkisë 

 
1. Në lagjet e bashkive funksionon aparati administrativ. Struktura dhe numri i punonjësve 

të administratës së lagjes caktohet nga këshilli bashkiak. Në krye të aparatit administrativ të lagjes 
është administratori i cili është nëpunës civil me epror të drejtpërdrejtë kryetarin e bashkisë. 
Trajtimi i punonjësve të tjerë të aparatit administrativ të lagjes i nënshtrohen ligjit nr.8549, datë 
11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. 

2. Administrata e lagjes kryen të gjitha detyrat administrative të ngarkuara nga kryetari i 
bashkisë dhe këshilli, si dhe kujdeset për zhvillimin ekonomik, për përdorimin e burimeve të 
përbashkëta dhe sigurimin e harmonisë sociale në lagjen përkatëse. Detyrat e saj më të hollësishme 
përcaktohen në aktet e nxjerra nga këshilli bashkiak dhe kryetari i bashkisë. 

 

Neni 48 
Struktura administrative në rreth 

 
Në rreth funksionojnë njësi të strukturave të administratës shtetërore, të përcaktuara nga 

institucionet përkatëse qendrore, si dhe njësi të strukturave administrative të qarkut, sipas 
përcaktimeve që bën këshilli i qarkut. 

 
KREU IX 

PËRBËRJA, KRIJIMI, MËNYRA E ORGANIZIMIT DHE KOMPETENCAT 
E KËSHILLIT TË QARKUT 

 
Neni 49 

Përbërja e këshillit të qarkut 
 
1. Këshilli i qarkut përbëhet nga përfaqësues të komunave dhe bashkive që bëjnë pjesë në 

qark. 
2. Kryetarët e komunave dhe të bashkive, që bëjnë pjesë në qark, janë kurdoherë anëtarë të 

këshillit të qarkut. 
3. Numri i anëtarëve të këshillit të qarkut përcaktohet sipas nenit 50 të këtij ligji. 
4. Funksioni i anëtarit të këshillit të qarkut është i papajtueshëm me çdo funksion në 

administratën e qarkut. 
Neni 50 

Përcaktimi i numrit të anëtarëve të këshillit të qarkut 
 
1. Numri i përfaqësuesve të komunave dhe bashkive në këshillin e qarkut caktohet në 

përpjesëtim me numrin e popullsisë si më poshtë: 
- komunat e bashkitë me popullsi       deri në 5 000 banorë          1 përfaqësues. 
- komunat e bashkitë me  “          5 001 deri në 10 000 banorë        2 përfaqësues. 
- komunat e bashkitë me  “          10 001 deri në 30 000 banorë      3 përfaqësues. 
- komunat e bashkitë me  “          30 001 deri në 50 000 banorë    4 përfaqësues 
- komunat e bashkitë me  “          50 001 deri në 100 000 banorë  5 përfaqësues. 
- komunat e bashkitë me  ”          mbi 100 000 banorë          5 + nga një përfaqësues 

shtesë për çdo 1 deri në 50 000 banorë mbi 100 000 banorë. 
2. Në rastet kur komuna ose bashkia ka vetëm një përfaqësues, ky përfaqësim bëhet 

drejtpërdrejt nga kryetari i komunës ose bashkisë. Në rastet kur komuna ose bashkia kanë më shumë 
se një përfaqësues, përfaqësuesit e tjerë zgjidhen nga këshilli përkatës. 

3. Prefekti përcakton numrin e përfaqësuesve të çdo komune e 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. 
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4. Vendimet e këshillave komunale dhe bashkiake për përfaqësuesit e tyre në këshillin e 
qarkut i dërgohen prefektit brenda 10 ditëve nga data e marrjes së tyre. 

 
Neni 51 

Mbledhja e parë e këshillit të qarkut 
 
1. Këshilli i qarkut zhvillon mbledhjen e tij të parë jo më vonë se 50 ditë nga shpallja e 

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. 

3. Mbledhja e parë e këshillit është e vlefshme kur në të marrin pjesë jo më pak se gjysma e 
anëtarëve të tij. 

4. Mbledhja e parë e këshillit, deri në zgjedhjen e kryetarit të këshillit të qarkut, drejtohet 
nga kryetari i bashkisë, qendër e qarkut. 

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

anëtarëve të tij. 
7. Nëse nuk sigurohet pjesëmarrja e gjysmës së 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 90 ditë pas shpalljes së rezultatit të 

zgjedhjeve vendore, prefekti ushtron të gjitha funksionet dhe kompetencat e këtij këshilli deri në 
çastin e konstituimin. 

 
Neni 52 

Mandati i këshilltarit të qarkut 
 

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

2. Zgjedhja e anëtarëve të këshillit të qarkut përfaqësues nga radhët e këshillit komunal ose 
bashkiak, në përputhje me nenin 26 të këtij ligji, bëhet me votim liste shumemërore kandidatësh dhe 
shpallen fitues kandidati ose kandidatët që kanë marrë me shumë vota. 

3. Anëtarit të këshillit të qarkut i mbaron mandati kur: 
a) humbet mandatin si kryetar i komunës ose bashkisë; 
b) mandati i anëtarit hiqet nga këshilli komunal ose bashkiak përkatës; 
c) 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 komune ose bashkie, ai zëvendësohet nga këshilli 
komunal ose bashkiak përkatës. 

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

Neni 53 
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. 
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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 54 
Detyrat dhe kompetencat e këshillit të qarkut 

 
Këshilli i qarkut ushtron këto kompetenca dhe detyra: 
a) miraton statutin e qarkut, si dhe rregulloren e brendshme të funksionimit të vet; 
b) vendos për nivelin e ndihmesave financiare të detyrueshme të çdo komune dhe bashkie 

përbërëse në buxhetin e qarkut; 
c) zgjedh dhe shkarkon nga anëtarët e këshillit kryetarin, zëvendëskryetarin dhe anëtarët e 

kryesisë; 
ç) emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit të qarkut; 
d) miraton strukturën organizative dhe rregulloret bazë të administratës së qarkut, të njësive 

e institucioneve buxhetore në varësi të qarkut, si dhe numrin e personelit të tyre, kërkesat për 
kualifikim, pagat dhe mënyrat e shpërblimit të punonjësve dhe të personave të tjerë të zgjedhur ose 
të emëruar në përputhje me legjislacionin në fuqi; 

dh) miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, si dhe të personave të 
tjerë juridikë që krijon vetë ose është bashkëthemelues; 

e) miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij; 
ë) miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve; 
f) organizon dhe mbikëqyr kontrollin e brendshëm; 
g) vendos për taksat e tarifat në kompetencë të qarkut, si dhe për nivelin e tyre; 
gj) vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve; 
h) vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të qeverisjes vendore, 

përfshi subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë; 
i) emëron dhe shkarkon drejtuesit e ndërmarrjeve dhe institucioneve në varësi të tij; 
j) vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet; 
k) vendos për vërtetimin dhe heqjen e mandatit të këshilltarit të qarkut; 
l) miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i 

janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen dhe garantimin e interesit publik në nivel qarku; 
ll) vendos për simbolet e qarkut; 
m) jep tituj nderi dhe stimuj; 
n) 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; 
nj) miraton ose shfuqizon vendimet e kryesisë së qarkut. 

 
Neni 55 
Votimi 

 
1. Vendimet e këshillit të qarkut merren me shumicën e votave të anëtarëve të tij të 

pranishëm në mbledhje, me përjashtim të rasteve të përcaktuara në nenin 54 shkronjat “b”, “e”, 
“ë”,”g”, gj”, “ll” të këtij ligji, që kërkojnë votat e më shumë se gjysmës së numrit të përgjithshëm 
të anëtarëve të këshillit. 
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2. Në rastet e votimit për kryetarin, zëvendëskryetarin 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. 

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 56 

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 dhe ekzekutive të komunave dhe bashkive dhe me bashkësitë përkatëse, si dhe 
respekton të drejtën e publikut për t'u informuar sipas përcaktimeve në nenet 34 dhe 35 të këtij ligji. 

 
Neni 57 

Konflikt interesi 
 
1. Këshilltari i qarkut nuk merr pjesë në shqyrtimin dhe miratimin e aktit të këshillit kur ai 

vetë ose bashkëshorti, prindërit, fëmijët, vëllezërit, motrat, vjehrri, vjehrra, dhëndri e nusja e tij 
kanë interes pasuror ose çdo interes tjetër me çështjen që diskutohet në këshill. 

2. Në çdo rast konflikti interesash, zbatohen dispozitat skualifikuese të parashikuara në 
Kodin e Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë. 

 
Neni 58 

Kryesia e këshillit të qarkut 
 
1. Kryesia e këshillit të qarkut përbëhet nga kryetari, zëvendëskryetari dhe nga 5 deri në 9 

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 shumemërore 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 komunës ose bashkisë. 
 

Neni 59 
Kompetencat e kryesisë së këshillit të qarkut 

 
1. Kryesia e këshillit të qarkut për realizimin e funksioneve të qarkut dhe në zbatim të 

vendimeve të këshillit të tij: 
a) ushtron të gjitha kompetencat, me përjashtim të atyre që i janë dhënë shprehimisht 

këshillit të qarkut; 
b) miraton projektaktet dhe materialet e tjera për mbledhjen e këshillit të qarkut, në 

përputhje me rendin e ditës të përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme që kërkon 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; 
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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 dhe 
në rast se nuk miratohen, e humbasin fuqinë e tyre që nga fillimi. 

 
Neni 60 

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 qeverisjes 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 e këshillit dhe të kryesisë së këshillit, si dhe procesverbalet e 

mbledhjeve të këshillit dhe të kryesisë; 
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 nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit 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 atij 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 61 

Sekretari i këshillit të qarkut 
 
Sekretari i këshillit të qarkut kryen detyrat e tij njëlloj me ato të sekretarit të këshillit 

komunal ose bashkiak, të përcaktuara në nenin 37 të këtij ligji. 
 

Neni 62 
Kufizimi i autoritetit të qarkut 

 
1. Vendimet e organeve të qarkut nuk mund të cenojnë autonominë e komunave dhe 

bashkive përbërëse. 
2. Vendimet e organeve të qarkut duhet të synojnë shpërndarjen sa më të drejtë të burimeve 

dhe përfitimeve në favor të komunave dhe bashkive përbërëse. 
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KREU X 
RIORGANIZIMI I ADMINISTRATIVO-TERRITORIAL I PUSHTETIT VENDOR 
 

Neni 63 
Riorganizimi administrativo-territorial 

 
Ndarja administrativo-territoriale në fuqi mund të riorganizohet me ose pa ndryshim kufijsh 

ekzistues të njësive të qeverisjes vendore, në përputhje me interesat ekonomike e sociale, traditën, 
kulturën, lidhjet tradicionale dhe vlera të tjera vendore, për realizimin në një nivel më të lartë të 
funksioneve në përfitim të bashkësisë vendore ose për zbatimin e politikave të zhvillimit vendor, 
rajonal dhe më gjerë. 

Neni 64 
Riorganizimi me ndryshim kufijsh 

 
Riorganizimi me ndryshim kufijsh bëhet kur: 
a) një njësi e qeverisjes vendore ndahet në mënyrë të plotë në dy a më shumë njësi më vete 

të qeverisjes vendore; 
b) dy ose më shumë njësi të qeverisjes vendore shkrihen për të formuar së bashku në 

territorin tyre një njësi të vetme të qeverisjes vendore; 
c) një pjesë e territorit të një njësie të qeverisjes vendore kalon në territorin dhe 

administrimin e një njësie tjetër të qeverisjes vendore; 
ç) kërkohet një kombinim i rasteve të mësipërme. 
 

Neni 65 
Riorganizimi pa ndryshim kufijsh 

 
Riorganizimi pa ndryshim kufijsh bëhet në rastet e ndryshimit të emërtimit të njësisë së 

qeverisjes vendore ose në rastet e ndryshimit të vendndodhjes së qendrës të saj. 
 

Neni 66 
Mbështetja ligjore dhe propozuesi i riorganizimit 

 
Riorganizimi i ndarjes administrativo-territoriale me ose pa ndryshim kufijsh bëhet me ligj të 

veçantë. 
Neni 67 

Argumentimi dhe dokumentimi i riorganizimit nga propozuesi 
 
Propozimi për riorganizimin e një ose më shumë njësive të qeverisjes vendore, për çdo rast 

të veçantë, i paraqitet Kuvendit së bashku me këto fakte dhe argumente: 
a) Arsyet ekonomike, sociale, kulturore, demografike, administrative për nevojën dhe 

avantazhet e riorganizimit. 
b) Mënyrat dhe materialet ose dokumentet e përdorura për informimin e publikut mbi 

riorganizimin dhe çështjet që lidhen me të. 
c) Mendimin e popullatës që banon në njësitë e qeverisjes vendore që do të riorganizohen, si 

dhe mendimin “pro” dhe “kundër” këtij riorganizimi, sipas çdo rasti të veçantë nga subjekte ose 
grupe të interesuara drejtpërdrejt ose jo drejtpërdrejt në këtë riorganizim. 

ç) Mënyrat e marrjes së mendimeve në mbledhje të hapura, seanca këshillimi me publikun, 
dëgjime publike, sondazhe opinioni të certifikuara nga organe kompetente ose qëndrim i shprehur 
nëpërmjet referendumit vendor ose në ndonjë mënyrë tjetër të përshtatshme dhe të besueshme. 

d) Hartat administrativo-territoriale në të cilat pasqyrohen edhe ndryshimet që rrjedhin nga 
riorganizimi. 
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dh) Efektet e parashikuara të karakterit ekonomik, financiar, social, demografik, si dhe 
detyrimet civile dhe administrative që rrjedhin, mbarten ose ndahen. 

e) Mënyrat e parashikuara të rregullimit të çështjeve financiare, pasurore, të detyrimeve 
ndaj të tretëve ose ndaj njëra-tjetrës të njësive të qeverisjes vendore të përfshira në riorganizim. 

 
Neni 68 

Detyrimi për të shprehur mendimin 
 
1. Këshillat komunalë, bashkiakë dhe të qarqeve, që janë të përfshira drejtpërdrejt në 

riorganizim, si dhe kryetarët e tyre japin mendimin e tyre zyrtar dhe, nëse ka, edhe mendimin 
“kundër” të një pjesë të këshilltarëve të këshillit përkatës. 

2. Këshilli i Ministrave, kur ky i fundit nuk është propozues dhe institucione të tjera 
shtetërore qendrore që nuk varen nga Këshilli i Ministrave, të interesuara për riorganizimin 
përkatës, japin mendimin e tyre të argumentuar “pro”, “kundër” ose “abstenim” ndaj këtij 
riorganizimi. 

3. Organet e mësipërme japin mendimin brenda 60 ditësh nga marrja e kërkesës për shprehje 
mendimi nga ana e propozuesit. 

 
Neni 69 

Rregullimi i të drejtave dhe detyrimeve të njësive të riorganizuara 
 
1. Në çdo rast, kur riorganizimi prek çështje të të drejtave financiare, pasurore, të 

detyrimeve ndaj të tretëve dhe të drejta të tjera civile të njësive të qeverisjes vendore, ato 
rregullohen sipas legjislacionit në fuqi si të drejta dhe detyrime të personave juridikë, si rregull, 
nëpërmjet marrëveshjes mes palëve. 

2. Në rast mosmarrëveshjesh për problemet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, 
konfliktet zgjidhen në rrugë gjyqësore. 

 
Neni 70 

Garantimi i vazhdimit të funksioneve bazë qeverisëse 
 
1. Në rastin e riorganizimit me ndryshim kufijsh, që krijon njësi të reja të qeverisjes 

vendore ose kur ky riorganizim shkakton papajtueshmëri të mandatit të shumicës së anëtarëve të 
këshillit të njësisë së qeverisjes vendore, të cilës i largohet një pjesë e territorit, në këto njësi kryhen 
zgjedhje vendore të pjesshme, sipas mënyrave dhe afateve të parashikuara në Kodin Zgjedhor të 
Republikës së Shqipërisë. 

2. Organet e reja të qeverisjes vendore, si dhe organet e tjera shtetërore qendrore dhe 
vendore kompetente marrin menjëherë masat e nevojshme që njësitë e qeverisjes vendore të krijuara 
ose të prekura nga riorganizimi, të funksionojnë normalisht, sipas këtij ligji, duke garantuar kryerjen 
e shërbimeve bazë publike për popullatën përkatëse për periudhën tranzitore. 

 
KREU XI 

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 71 
Zbatimi i ligjit 

 
Funksionimi i njësive të qeverisjes vendore sipas mënyrës së përcaktuar në këtë ligj 

realizohet në përputhje me afatet kohore të përcaktuara në nenet e këtij kreu. 
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Neni 72 
Funksionimi dhe organizimi i njësive të qeverisjes vendore 

 
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, këshillat komunale, bashkiake dhe qarqeve ushtrojnë të 

drejtat dhe kompetencat e tyre të plota për: 
a) miratimin e vendimeve, urdhrave dhe urdhëresave për organizimin e tyre, sipas mënyrës 

së përcaktuar në këtë ligj; 
b) të drejtën e kompetencës fiskale; 
c) të drejtën për të ndërmarrë nisma në interes të bashkësive përkatëse; 
ç) miratimin e rregulloreve dhe procedurave për personelin; 
d) ushtrimin e çdo të drejte ose kompetence tjetër të përcaktuar në këtë ligj dhe ligje të tjera 

që kanë lidhje me pronësinë dhe kryerjen e funksioneve. 
2. Komunat, bashkitë dhe qarqet fitojnë pronësinë mbi pronat vendore në përputhje dhe 

sipas afateve të përcaktuara me ligj të veçantë. 
3. Komunat, bashkitë dhe qarqet fitojnë pronësinë mbi ndërmarrjet publike, sipas afateve të 

përcaktuara me ligj të veçantë, si dhe ushtrojnë të drejtën për krijimin e personave juridikë, në 
përputhje me këtë ligj. 

4. Duke filluar nga 1 janari 2001, komunat dhe bashkitë janë tërësisht përgjegjëse për 
kryerjen e funksioneve të veta të mëposhtme: 

I. Në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike: 
a) ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve me karakter vendor, të trotuareve 

dhe shesheve publike; 
b) sigurimin e ndriçimit të mjediseve publike; 
c) funksionimin e transportit publik urban; 
ç) administrimin e varrezave dhe garantimin e shërbimit të varrimit; 
d) shërbimin e dekorit; 
dh) administrimin e parqeve, lulishteve dhe zonave të gjelbëruara publike; 
e) grumbullimin, largimin dhe përpunimin e mbeturinave. 
II. Në fushën e shërbimeve me karakter social, kulturor e sportiv: 
a) ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave kulturore dhe historike vendore, organizimin e 

veprimtarive dhe administrimin e institucioneve përkatëse; 
b) organizimin e veprimtarive sportive, çlodhëse e argëtuese dhe administrimin e 

institucioneve përkatëse; 
c) shërbimin social dhe administrimin e institucioneve si çerdhet, azilet, shtëpitë e fëmijëve, 

etj. 
III. Në fushën e zhvillimit ekonomiko-vendor: 
a) përgatitjen e programeve të zhvillimit ekonomiko -vendor; 
b) ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe të rrjeteve tregtare; 
c) zhvillimin e biznesit të vogël, si dhe zhvillimin e veprimtarive nxitëse si panaire, reklama 

në vende publike etj; 
ç) organizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor si informacioni, 

struktura dhe infrastruktura përkatëse; 
d) shërbimin veterinar; 
dh) ruajtjen dhe zhvillimin e pyjeve, kullotave dhe burimeve natyrore me karakter vendor. 
5. Duke filluar nga 1 janari 2002, komunat dhe bashkitë janë plotësisht përgjegjëse për 

kryerjen e funksioneve të veta të mëposhtme: 
I. Në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike: 
a) furnizimin me ujë të pijshëm; 
b) funksionimin e sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha, të ujërave të zeza dhe të 

kanaleve mbrojtëse të zonave të banuara; 
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c) planifikimin urban, menaxhimin e tokës dhe strehimin, sipas mënyrës së përcaktuar me 
ligj, me përjashtim të kompetencës për miratimin e shesheve dhe lejeve të ndërtimit, e cila i kalon 
komunave dhe bashkive nga 1 janari 2001. 

II. Në fushën e rendit dhe të mbrojtjes civile: 
a) Ruajtja e rendit publik për parandalimin e shkeljeve administrative dhe garantimin e 

zbatimit të akteve të komunës ose bashkisë; 
b) mbrojtja civile. 
6. Duke filluar nga 1 janari 2002, me ligj do të përcaktohet masa dhe mënyra e ndarjes së 

funksioneve dhe kompetencave të përbashkëta të mëposhtme: 
a) Funksionimi i arsimit parashkollor dhe parauniversitar; 
b) funksionimi i sistemit të shërbimit parësor shëndetësor dhe mbrojtjes së shëndetit publik; 
c) kujdesi social, zbutja e varfërisë dhe garantimi i funksionimit të institucioneve përkatëse; 
ç) funksione të caktuara për rendin publik dhe mbrojtjen civile; 
d) mbrojtja e mjedisit. 
7. Komunat dhe bashkitë do të ushtrojnë edhe funksione të tjera, të ndara sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj. 
8. Jo më vonë se 1 janari 2001, qarqet kryejnë të gjitha funksionet dhe ushtrojnë të gjitha 

kompetencat e dhëna me këtë ligj. 
 

Neni 73 
Kompetencat fiskale të njësive të qeverisjes vendore 

 
1. Duke filluar nga 1 janari 2001, komunat, bashkitë dhe qarqet ushtrojnë të drejtën e 

vendosjes së taksave dhe tarifave vendore, të përcaktuara me ligj të veçantë. 
2. Duke filluar nga 1 janari 2001, komunat, bashkitë dhe qarqet kanë autonomi të plotë për 

vendosjen e tarifave vendore për kategoritë e mëposhtme: 
a) Tarifa për shërbimet publike; 
b) tarifa për përdorimin e të mirave publike, me përjashtim të atyre që prodhohen nga 

pushteti qendror; 
c) tarifa administrative për licenca, autorizime, certifikata dhe dokumentacionin zyrtar. 
3. Komunat, bashkitë dhe qarqet ushtrojnë të drejtën e tjetërsimit dhe dhënies në përdorim të 

pronave dhe përdorimin e të ardhurave që krijohen në përputhje me ligjet përkatëse të pronave 
vendore. 

4. Duke filluar nga 1 janari 2002, komunat, bashkitë dhe qarqet kanë të drejtë të kërkojnë 
kredi për investime në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara me ligj të veçantë. 

5. Duke filluar nga 1 janari 2002, komunat, bashkitë dhe qarqet kanë të drejtë të marrin 
financime, të përcaktuara me ligj të veçantë, nga burimet e mëposhtme: 

a) Transferta të pakushtëzuara të përgjithshme dhe barazuese; 
b) ndarja e taksave kombëtarë; 
ç) fonde të transferuara nga pushteti qendror komunave, bashkive dhe qarqeve për kryerjen 

e funksioneve të deleguara. 
6. Duke filluar nga 1 janari 2001, këshillat komunalë, bashkiakë dhe të qarqeve miratojnë 

buxhetin e tyre, duke u bazuar në parimin e autonomisë vendore dhe standardet unike kombëtare të 
kontabilitetit me deficit buxhetor zero. 

7. Duke filluar nga 1 janari 2001, komunat, bashkitë dhe qarqet institucionalizojnë 
kontrollin e brendshëm financiar. 

8. Duke filluar nga 1 janari 2001, komunat dhe bashkitë derdhin kontributet e tyre në 
buxhetin e qarkut. 
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Neni 74 
Detyrat e Këshillit të Ministrave 

 
1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave për hartimin e projektligjeve dhe akteve nënligjore me 

qëllim respektimin e afateve të përcaktuar në këtë kre. 
2. Ky detyrim realizohet nëpërmjet një procesi bashkëpunimi dhe këshillimi me 

përfaqësuesit e njësive të qeverisjes vendore, bashkësitë vendore dhe shoqërinë civile në përgjithësi. 
 

Neni 75 
Shkrirja e këshillave të rretheve 

 
1. Këshillat e rretheve shkrihen në datën e kryerjes së zgjedhjeve vendore të vitit 2000. 

Administrata e këshillit të rrethit kalon në varësi të prefektit. 
2. Prefekti është përgjegjës për kryerjen e funksioneve të ish-këshillave të rretheve të cilat 

nuk i janë transferuar komunave dhe bashkive sipas këtij kreu. 
 

Neni 76 
Shfuqizime 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, ligji nr.7572, datë 10.6.1992 “Për organizimin dhe 

funksionimin e pushtetit lokal”, me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme dhe çdo dispozitë tjetër 
që bie në kundërshtim me të, shfuqizohen. 

 

Neni 77 
Hyrja në fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 është shpallur me dekretin nr.2729, datë 7.8.2000 të 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë Rexhep Meidani. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.25, faqe 1269. 
 
Ligji nr.9208, datë 18.3.2004 është shpallur me dekretin nr.4183, datë 25.3.2004 të 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.21, faqe 1116. 

 
 

VENDIM 
Nr.55, datë 2.2.2001 

 

PËR ORGANIZIMIN E STRUKTURËS SË ZYRAVE TË GJENDJES CIVILE 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 16 të nenit 5 të ligjit nr.7608, datë 
22.9.1992 “Për prefekturat”, ndryshuar me ligjin nr.8209, datë 22.4.1997, të nenit 12 të ligjit 
nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” dhe të ligjit 
nr.5840, datë 20.2.1979 “Mbi regjistrimin e akteve të gjendjes civile”, me ndryshimet përkatëse, 
me propozimin e Ministrit të Pushtetit Lokal, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Kryetarët e bashkive, të komunave dhe të njësive bashkiake të Tiranës administrojnë e 

drejtojnë zyrat e gjendjes civile, dhe janë përgjegjës për funksionimin e tyre, në përputhje me aktet 
ligjore. 
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2. Nëpunësit e zyrave të gjendjes civile në bashki dhe në komuna kryejnë detyrat e 
përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore, përkatëse. 

3. Nëpunësit e gjendjes civile emërohen dhe shkarkohen: 
a) në bashki, në përputhje me ligjin nr.8549, datë 11.11.1999, “Statusi i nëpunësit civil”; 
b) në komuna, në përputhje me shkronjën “f” të nenit 44 të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 

“Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 
4. Numri i zyrave të gjendjes civile, numri i punonjësve dhe struktura organizative e zyrave 

të gjendjes civile, që do të funksionojnë në çdo bashki dhe komunë, caktohen nga Ministria e 
Pushtetit Lokal, brenda treguesve të buxhetit të vitit përkatës. 

5. Kontrolli i veprimtarisë së zyrave të gjendjes civile, në bashki dhe komuna, kryhet nga 
prefekti i qarkut. 

6. Prefekti drejton dhe administron zyrat e gjendjes civile në çdo rreth. Nëpunësit e gjendjes 
civile në rreth emërohen dhe shkarkohen nga prefekti. 

7. Fondi i pagave, i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe shpenzimet e tjera për 
nëpunësit e shërbimit të gjendjes civile, mbulohen nga buxheti i shtetit dhe dërgohen me titull të 
veçantë në çdo bashki, komunë e prefekturë. 

8. Niveli i pagave të punonjësve të gjendjes civile përcaktohet me vendim të Këshillit të 
Ministrave. 

9. Vendimi nr.161, datë 11.3.1996 i Këshillit të Ministrave “Për organizimin e strukturave 
të gjendjes civile”, shfuqizohet. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Ilir Meta 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.9, faqe 286. 

 
 

UDHËZIM 
Nr.4, datë 11.8.2004 

  
PER MËNYRËN E USHTRIMIT TË KOMPETENCËS PËR PLANIFIKIMIN E 

TERRITORIT NGA NJËSITË E QEVERISJES VENDORE 
  
Mbështetur në nenin 102 pika 4 të Kushtetutës, në nenin 12 të ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 

“Për urbanistikën”, të ndryshuar dhe me ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe 
funksionimin e qeverisjes vendore”, 

nisur nga praktika e deritanishme dhe ndryshimet që solli ligji nr.8991, datë 23.1.2003 “Për 
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar”, 

duke pasur parasysh se: 
1. Në ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 

vendore” neni 10, përcaktohet se planifikimi urban është funksion i vetë komunës apo bashkisë, ku 
në pikën 3/1 germa g thuhet: “…planifikimi urban, menaxhimi i tokës dhe strehimi sipas mënyrës së 
përcaktuar në ligj”. Pra planifikimi urban, si funksion i vetë njësisë së qeverisjes vendore, ushtrohet 
nga bashkia apo komuna, por gjithnjë sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.  

2. Ligji që përcakton mënyrën e planifikimit urban në Republikën e Shqipërisë, është ligji 
nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, i cili përcakton rregullat, procedurën dhe mënyrën e 
ushtrimit të kompetencës në fushën e planifikimit territorial.  

Në kuadër të decentralizimit për ushtrimin e kompetencës dhe të funksionit të planifikimit 
territorial nga të gjitha njësitë e qeverisjes vendore, ligji nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën” 
u ndryshua me ligjin nr.8991, datë 23.1.2003.  
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3. Në rastet kur bashkia ose komuna, në pamundësi të ngritjes së strukturës tip të njësisë së 
urbanistikës, si rrjedhojë e këshillit teknik e më pas edhe e KRRT-së, kompetencën e planifikimit të 
territorit e delegon në qark, bazuar në nenin 13 pika 2 të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për 
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, ku thuhet: “Qarku ushtron të gjitha funksionet 
që i delegohen nga një ose më shumë komuna apo bashki, brenda territorit të tij, sipas një 
marrëveshjeje të lidhur midis tyre”. 

Në pamundësi të ngritjes së formacionit të KRRT–së, sipas nenit 17 pika 2, për mungesë në 
strukturën organizative të saj dhe specialistësh të fushave përkatëse, kompetenca e planifikimit 
territorial delegohet në qark. 

4. Ushtrimi i vendimmarrjes nga KRRT–të në bashki/komunë bëhet në përputhje me nenin 
20 pika 2 të ligjit nr.8991, datë 21.3.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8405, datë 
17.9.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar”. 

a) Për germat “a”, “b”, “c”, “ç” dhe “d” të pikës 2 të nenit 20 të këtij ligji, shqyrtimi dhe 
miratimi nga KRRT-të e bashkisë/komunës nuk është përfundimtar, pasi për një rakordim me planet 
rajonale, masterplanet dhe me planet e zhvillimit rajonal, si dhe në përputhje me germat “a”, “b”, 
“ç” dhe “d” të pikës 1 të nenit 20, miratimi përfundimtar bëhet nga KRRT-të e qarkut. 

b) Për germat “a”, “c”, “ç” dhe “dh” të pikës 1 të nenit 20, shqyrtimi dhe miratimi nga 
KRRT-të e qarkut nuk është përfundimtar, pasi për një rakordim me politikat kombëtare dhe 
qeveritare, si dhe në përputhje me nenin 9 të ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, 
miratimi përfundimtar bëhet nga KRRTRSH-ja. 

c) Germa “e” e pikës 2 të nenit 20 përcakton kompetencën e KRRT-së së bashkisë apo 
komunës, për shqyrtimin dhe miratimin e sheshit dhe lejes së ndërtimit, brenda vijës kufizuese të 
ndërtimit (vija e verdhë) të qytetit apo të fshatit.  

ç) Germa “dh” e pikës 1 të nenit 20 përcakton kompetencën e KRRT-së së qarkut, për 
shqyrtimin dhe miratimin e sheshit dhe lejes së ndërtimit jashtë vijës kufizuese të ndërtimit (vijës së 
verdhë) të qytetit apo të fshatit, në zbërthim dhe zbatim të masterplaneve.  

5. Në nenin 9 të ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, përcaktohet se 
KRRTRSH-ja miraton studimet rajonale dhe pjesore të zonave turistike, pra të gjitha zhvillimet 
ndërtimore sipas procedurës së përcaktuar në nenin 70.  

Për sa më lart, me qëllim saktësimin e vendimmarrjes së KRRT-ve të çdo niveli në fushën e 
planifikimit të territorit, 

 
UDHËZOJ: 

 
1. Në njësinë e qeverisjes vendore, ngritja e KRRT-ve të bëhet në përputhje me përcaktimet 

e neneve 17, 18, 24 dhe 25 të ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar. 
2. Për ngritjen dhe funksionimin e KRRT–ve, komuna ose bashkia jo e kategorisë së parë: 
a) duhet të ngrejë strukturën tip të njësisë së urbanistikës së saj, sipas përcaktimit të bërë në 

nenin 24 të ligjit nr.8991, datë 21.3.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8405, datë 
17.9.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar”; 

b) duhet të sigurojë funksionimin e strukturave të administratës, përfaqësuesit e të cilëve 
janë anëtarë të KRRT-së, sipas përcaktimit të bërë në nenin 17 pika 2 të ligjit nr.8991, datë 
21.3.2003; 

c) duhet të sigurojë me specialistë të fushave përkatëse dhe të zgjedhur, sipas procedurës së 
përcaktuar në nenin 17 pika 2 të ligjit nr.8991, datë 21.3.2003;  

ç) duhet të ngrejë dhe të miratojë, me vendim të këshillit komunal apo bashkiak, këshillin 
teknik, sipas përcaktimit të bërë në nenin 25 të ligjit nr.8991, datë 21.3.2003. 

3. Çdo komunë apo bashki që nuk realizon kërkesat e pikës 2 të këtij udhëzimi, duhet t’ia 
delegojë kompetencën e planifikimit të territorit, këshillit të qarkut përkatës, me miratim të këshillit 
komunal apo bashkiak.  

Delegimi i kësaj kompetence të bëhet në përputhje me nenin 13 pika 2 të ligjit nr.8652, datë 
31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.  
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Marrëveshja e bashkëpunimit nënshkruhet nga kryetari i komunës apo bashkisë dhe kryetari 
i këshillit të qarkut.  

4. Në marrëveshjen e bashkëpunimit duhet të saktësohet: 
a) Kryetari i komunës apo bashkisë që delegon kompetencën, të jetë i pranishëm në KRRT-

në e qarkut, si përfaqësues i bashkisë apo komunës, kur ajo merr në shqyrtim çështje brenda 
territorit të komunës apo bashkisë, që ka deleguar kompetencën e planifikimit të territorit. Në këtë 
rast, ai merr pjesë në votim me cilësinë e anëtarit të KRRT-së. 

b) Kërkesat për shesh dhe leje ndërtimi të depozitohen në njësinë e urbanistikës së komunës 
apo të bashkisë që ka deleguar kompetencën e planifikimit të territorit.  

c) Të ardhurat që rrjedhin nga neni 51 i ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, i 
ndryshuar, mblidhen nga qarku dhe disponohen vetëm për financimin e studimeve urbanistike, të 
kërkuara nga bashkia apo komuna që ka deleguar kompetencën e planifikimit të territorit. 

ç) Të ardhurat që rrjedhin nga neni 16 i ligjit nr.8992, datë 12.12.2002 “Për sistemin e 
taksave vendore”, kalojnë në llogarinë e bashkisë apo komunës që ka deleguar kompetencën dhe 
administrohen nga këshilli i bashkisë apo komunës. 

Kjo e ardhur përdoret me destinacion për ngritjen dhe përmirësimin e infrastrukturës publike 
për zonën e studiuar, brenda të cilës miratohet ngritja e strukturës ndërtimore. 

d) Marrëveshja e bashkëpunimit ka vlefshmëri deri në përfundimin e mandatit të këshillit 
bashkiak apo komunal, me të drejtë rinovimi kur nuk përmbushen kërkesat e pikës 2 të këtij 
udhëzimi.  

5. Të ardhurat e përcaktuara në pikën 3 germat “c” dhe “ç” të këtij udhëzimi, nuk mund të 
përdoren jashtë destinacionit të përcaktuar në ligjin nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën” dhe 
në ligjin nr.8992, datë 12.12.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. 

6. KRRT-ja e komunës apo e bashkisë, e ngritur në përputhje me pikën 2 të këtij udhëzimi, 
ushtron kompetencën e planifikimit të territorit, në përputhje me nenin 20 të ligjit nr.8991, datë 
21.3.2003.  

a) Për çdo studim urbanistik, sipas përcaktimit në germat “a”, “b”, “c”, “ç” dhe “d” pika 2 
të nenit 20 të ligjit nr.8991, datë 21.3.2003, të miratuar nga KRRT-ja e komunës apo bashkisë, 
duhet të bëhet shqyrtimi dhe miratimi në KRRT-në e qarkut.  

b) Për çdo studim urbanistik të përcaktuar në germat “a”, “c”, “ç” dhe “dh” pika 1 të nenit 
20 të ligjit nr.8991, datë 21.3.2003, të miratuar nga KRRT-ja e qarkut, sipas rastit, në përputhje me 
nenin 9 të ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, duhet bërë miratimi në KRRTRSH. 

7. KRRT–ja e komunës apo bashkisë, shqyrton dhe miraton vetëm sheshet dhe lejet e 
ndërtimit brenda vijës kufizuese të ndërtimit (vijës së verdhë) të qytetit apo të fshatit, sipas 
përcaktimit të bërë në germën “e” të pikës 2 të nenit 20 të ligjit nr.8991, datë 21.3.2003. 

Vija kufizuese e ndërtimit (vija e verdhë) e qytetit ose e fshatit nuk është kufiri administrativ 
i komunës apo bashkisë. 

8. Jashtë vijës kufizuese të ndërtimit (vija e verdhë) të qytetit ose të fshatit, nuk mund të 
shqyrtohet dhe miratohet shesh dhe leje ndërtimi, pa pasur studime rajonale ose masterplane të 
miratuara. 

KRRT-ja e qarkut shqyrton dhe miraton shesh dhe leje ndërtimi, konform studimeve të 
miratuara, jashtë vijës kufizuese të ndërtimit (vija e verdhë) të qytetit ose të fshatit, sipas përcaktimit 
të bërë në germën “dh” të pikës 1 të nenit 20 të ligjit nr.8991, datë 21.3.2003. 

9. Kur sipërfaqja e sheshit të ndërtimit jashtë vijave kufizuese të ndërtimit (vija e verdhë) të 
qytetit ose të fshatit, është mbi 0,5 ha, shqyrtimi dhe miratimi i sheshit të ndërtimit konform 
studimeve urbanistike, është kompetencë e KRRTRSH-së, sipas përcaktimit të bërë në nenin 9 të 
ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”.  

Në këtë rast, pas miratimit të sheshit të ndërtimit në KRRTRSH, leja e ndërtimit jepet nga 
KRRT-ja e qarkut përkatës. 

10. Në zonat turistike veprohet si vijon: 
Zonat e përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.88, datë 1.3.1993 “Për 

miratimin e zonave që kanë përparësi zhvillimin e turizmit”, konsiderohen zona turistike. 
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a) KRRT-ja e komunës ose e bashkisë, brenda kufirit administrativ të së cilës përfshihet 
zona turistike, nuk ka kompetencë vendimmarrjeje të planifikimit të territorit në territorin e zonës 
turistike, që ndodhet jashtë vijës kufizuese të ndërtimit (vijë e verdhë) të qytetit ose fshatit. 

Kjo është përcaktuar edhe në paragrafin e dytë të pikës 2 të nenit 20 të ligjit nr.8991, datë 
21.3.2003. 

b) Miratimi i studimeve urbanistike në zonat turistike bëhet nga KRRTRSH. Materiali 
plotësohet dhe paraqitet në KRRT-ja e qarkut përkatës, i cili ia përcjell më pas KRRTRSH-së. 

c) Kërkesa për shesh dhe leje ndërtimi, në zonat turistike sipas germës “a” të kësaj pike, 
depozitohen në sekretarinë teknike të KRRT-së së qarkut përkatës. Sheshi i miratuar nga KRRT-ja e 
qarkut shqyrtohet në Këshillin e Zhvillimit të Turizmit (KZHT). KRRT-ja e qarkut, mbi bazën e 
vendimit të KZHT-së, miraton lejen e ndërtimit. 

ç) Kur sheshi i ndërtimit brenda zonës turistike është mbi 0.5 ha, miratimi i tij bëhet në 
KRRTRSH. 

11. Ligji nr.8991, datë 23.1.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8405, datë 
17.9.1998 “Për urbanistikën”, ndryshuar me vendimin nr.2, datë 25.1.1999 të Gjykatës Kushtetuese 
dhe me ligjet nr.8453, datë 4.2.1999, nr.8501, datë 16.6.1999 dhe nr.8682, datë 7.11.2000” është 
botuar në Fletoren Zyrtare nr.5, faqe 152 të vitit 2003.  

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.88, datë 1.3.1993 “Për miratimin e zonave që kanë 
përparësi zhvillimin e turizmit” është botuar në Fletoren Zyrtare nr.4 të vitit 1993.  

12. Udhëzimi nr.3, datë 30.1.2002 “Mbi mënyrën ligjore që duhet ndjekur për planifikimin 
urban dhe dhënien e shesheve dhe lejeve të ndërtimit në bashki/komuna”, është revokuar me hyrjen 
në fuqi të ligjit nr.8991, datë 23.1.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8405, datë 
17.9.1998 “Për urbanistikën”. 

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.  
  

MINISTRI I RREGULLIMIT TË TERRITORIT DHE TURIZMIT  
Bashkim Fino 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.57, faqe 3731. 
 

 
VENDIM 

Nr.563, datë 12.8.2005 
  

PËR PËRCAKTIMIN E PËRGJEGJËSIVE TË QARKUT PËR SHPËRNDARJEN E 
SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESJES SHOQËRORE 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 30 të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 “Për 

ndihmën dhe shërbimet shoqërore” dhe të neneve 12, 13 e 54 të ligjit nr.8652, datë 31.5.2000 “Për 
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, me propozimin e Ministrit të Punës dhe të 
Çështjeve Sociale, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 
 
I. Ngritja e strukturave të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, pranë këshillave të qarqeve 
1. Këshilli i qarkut, me vendim, miraton ngritjen e sektorit të ndihmës dhe të shërbimeve të 

përkujdesjes shoqërore. 
2. Numri i personelit përcaktohet nga këshilli i qarkut, në varësi të vëllimit të punës. 

Rekrutimi i stafit bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
3. Në këshillat e qarqeve të Tiranës, Shkodrës, Durrësit e Vlorës, këto struktura të ngrihen 

brenda vitit 2006, ndërsa në këshillat e qarqeve të Elbasanit, Korçës, Fierit, Beratit, Gjirokastrës, 
Lezhës, Dibrës dhe Kukësit brenda harkut kohor 2007-2008, në varësi me krijimin e shërbimeve të 
reja shoqërore në komunitet. 
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II. Detyrat e strukturave të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore 
Sektori i shërbimeve të përkujdesjes shoqërore ka këto detyra: 
1. Identifikon nevojat për fonde për institucionet e përkujdesjes shoqërore në administrim të 

këshillit të qarkut dhe paraqet kërkesën për fonde nga burimet e veta, nga Buxheti i Shtetit dhe nga 
donatorët. 

2. Propozon në komisionin e vlerësimit të nevojave dhe planifikimit të shërbimeve, i cili pas 
vlerësimit e dërgon për miratim ne këshillin e qarkut, nevojën për hapjen ose mbylljen e shërbimeve 
të përkujdesjes shoqërore, kur këto shërbime ngrihen pranë çdo këshilli qarku. 

3. Bashkërendon punën për realizimin e shërbimeve ndërmjet drejtorive të shërbimit 
shëndetësor, të arsimit, rendit, sistemit gjyqësor, që veprojnë pranë çdo këshilli qarku. 

4. Propozon, për miratim, pranimin e përfituesve të këtyre shërbimeve në institucionet 
rezidenciale publike, në administrim të këshillit të qarkut. 

5. Organizon programe kualifikimi për punonjësit e sistemit të ndihmës dhe të shërbimeve të 
përkujdesjes shoqërore, që veprojnë pranë çdo këshilli qarku. 

6. Programon dhe mbështet shërbimet e përkujdesjes shoqërore të specializuara për fëmijët, 
gratë dhe vajzat e trafikuara, personat e varur nga alkooli dhe droga, që nuk mund të realizohen nga 
një bashki a komunë. 

7. Përgatit hartën e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore në nivel rajonal, sipas të dhënave 
që ofrohen nga bashkitë a komunat. 

III. Ngritja e komisionit të vlerësimit të nevojave dhe planifikimit të shërbimeve, pranë 
këshillave të qarqeve 

1. Pranë çdo këshilli qarku ngrihet dhe funksionon komiteti i vlerësimit të nevojave dhe 
planifikimit të shërbimeve të reja në komunitet. 

2. Komiteti kryesohet nga kryetari i këshillit të qarkut dhe në përbërje ka 14 anëtarë. 
Anëtarët e këtij komiteti janë përfaqësues, në nivel kryetari, drejtori a përgjegjës sektori, të bashkive 
a komunave të qarkut, të zyrës rajonale të shërbimit social shtetëror, të OJF-ve, që ofrojnë shërbime 
të kësaj natyre, si dhe të organizatave të përfituesve, që veprojnë pranë këshillave të qarqeve, 
përfaqësues nga drejtoritë e arsimit, të shëndetësisë dhe të rendit. 

3. Emërimin e anëtarëve të komitetit e bën kryetari, me propozimin e drejtuesve të 
institucioneve dhe OJF-ve, të përmendura në pikën 2 të nënndarjes III. 

4. Komiteti përcakton dhe vlerëson: 
a) Numrin dhe llojet e shërbimeve, që nevojiten; 
b) Ofruesit e mundshëm të shërbimeve shoqërore; 
c) Projektet e propozuara nga institucionet, OJF-të, donatorët apo biznesi shoqëror për 

ngritjen e shërbimeve të reja komunitare. 
IV. Bashkëpunimi me Ministrinë e Punës dhe të Çështjeve Sociale, shërbimin social 

shtetëror dhe drejtoritë e tjera rajonale. 
Sektori i ndihmës dhe i shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, në këshillin e qarkut: 
1. Zhvillon dhe nxit bashkëpunimin për ndihmën ekonomike dhe shërbimet e përkujdesjes 

shoqërore në fushat e arsimit, strehimit, shëndetësisë, transportit, bujqësisë etj. 
2. Kërkon të dhëna për të vlerësuar fondet, që nevojiten për të financuar shërbimet e 

përkujdesjes shoqërore, në përputhje me nevojat e komunitetit dhe burimet e Buxhetit të Shtetit. 
3. Kërkon të dhëna për programimin e fondit shoqëror për zbatimin e politikave dhe krijimin 

e shërbimeve të reja të përkujdesjes shoqërore, sipas nevojave të këshillit të qarkut. 
4. Kërkon të dhëna për trajnimin e stafeve të qeverisjes vendore për shërbimet e 

përkujdesjes shoqërore. 
5. Kërkon statistika, të dhëna dhe studime për programet e pagesave në cash, për familjet e 

varfra për personat me aftësi të kufizuar dhe shërbimet e përkujdesjes shoqërore, që zhvillohen 
pranë këshillit të qarkut. 

V. Bashkëpunimi me bashkitë/komunat 
Sektori i ndihmës dhe i shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, në këshillin e qarkut: 
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1. Mbështet dhe nxit zhvillimin e procesit të këshillimit me bashkitë/komunat për shërbimet 
e përkujdesjes shoqërore. 

2. Krijon kushtet e bashkëpunimit ndërmjet njësive të qeverisjes vendore dhe institucioneve 
qendrore, që veprojnë pranë këshillit të qarkut. 

3. Mbështet dhe nxit bashkëpunimin ndërmjet shoqatave dhe organeve drejtuese të 
bashkive/komunave për shkëmbimin e përvojave dhe për realizimin e çështjeve me interes të 
përbashkët. 

VI. Institucionet përgjegjëse për zbatimin e vendimit 
 
 
Ngarkohen Ministri i Punës dhe i Çështjeve Sociale dhe Ministri i Pushtetit Vendor dhe i 

Decentralizimit të nxjerrin udhëzimin e përbashkët, në zbatim të këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Fatos Nano 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.64, faqe 2323. 
 

 
LIGJ 

Nr.8744, datë 22.2.2001 
 

PËR TRANSFERIMIN E PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE TË SHTETIT NË 
NJËSITË E QEVERISJES VENDORE 

(Ndryshuar me ligjin nr.9561, datë 12.6.2006; 
ndryshuar me ligjin nr.9797, datë 23.7.2007) 

 
Në mbështetje të neneve 41, 78 dhe 83 pika 1, 111, 112 dhe 113 të Kushtetutës, me 

propozimin e Këshillit të Ministrave,  
  

KUVENDI  
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

VENDOSI : 
  

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

  
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
  
Ky ligj rregullon porcesin e transferimit të pronave të paluajtshme publike të shtetit dhe titujt 

e pronësisë së shtetit mbi kapitalin e shoqërive tregtare dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore nga pushteti 
qendror në njësitë e qeverisjes vendore. 

Në këtë ligj përcaktohen llojet që do t’u transferohen njësive të qeverisjes vendore, natyra e 
të drejtave të njësive të qeverisjes vendore mbi to dhe procesi, sipas të cilit do të bëhet transferimi i 
pronave. 

 Neni 2 
Përcaktimet e termave të përdorura në këtë ligj 

 
a)  “Prona” do të quajmë të gjitha pronat e paluajtshme publike të shtetit, si dhe titujt e 

pronësisë së shtetit mbi kapitalin e shoqërive tregtare dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore. 
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b) “Transferim” do të quajmë kalimin e të drejtës së pronësisë dhe/ose të drejtën e 
përdorimit të pronave të paluajtshme publike të shtetit nga pushteti qendror në njësitë e qeverisjes 
vendore, sipas përcaktimeve të këtij ligji. 

c) “Pushtet qendror” do të quajmë Këshillin e Ministrave, ministritë, si dhe institucionet e 
tjera që kanë të drejtë të administrojnë pronën e paluajtshme publike të shtetit në përputhje me këtë 
ligj. 

ç) “Kushtet e përdorimit” nënkuptojnë kriteret dhe kufizimet mbi të drejtat e përdorimit të 
pronave që u transferohen njësive të qeverisjes vendore sipas këtij ligji. 

 
KREU II 

LLOJET E PRONAVE QË U TRANSFEROHEN NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE 
 

Neni 3 
Prona që u transferohen njësive të qeverisjes vendore 

 
U transferohen njësive të qeverisjes vendore pronat që përdoren për realizimin e 

funksioneve dhe/ose shërbimeve për bashkësinë të njohura me ligj, të tilla si: 
a) Pronat që përdoren për ushtrimin e funksioneve të tyre administrative. 
b) Pronat që përdoren për realizimin e programeve arsimore. 
c) Pronat që përdoren për realizimin e funksioneve në shëndetin publik. 
ç) Pronat që përdoren për realizimin e funksioneve ekonomike. 
d) Pronat që përdoren për kryerjen e veprimtarive social-kulturore e sportive. 
dh) Pronat që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e bujqësisë dhe të ushqimit. 
e) Pronat që përdoren për grumbullimin, depozitimin, pastrimin dhe shpërndarjen e ujit, si 

dhe për grumbullimin, depozitimin, pastrimin dhe shfrytëzimin e mbeturinave dhe ujërave të zeza. 
ë) Pronat që përdoren për sistemin e transportit publik. 
f) Pronat që përdoren si lehtësira të transportit vendor (urbane, rurale dhe ndërkomunare), 

përfshirë rrugët, rrugicat, urat, aeroportet dhe portet vendore. 
g) Prona të tilla si trotuare, sheshe, rrjeti i ndriçimit publik, si dhe pajisjet e tjera 

zbukuruese brendapërbrenda bashkive dhe komunave. 
gj) Prona të tilla si mjete për funeral, varrezat brendapërbrenda bashkive dhe komunave. 
h) Prona të tilla si monumetet historike e kulturore dhe bustet me interes vendor. 
i) Prona të tilla si pyje, kullota, parqe dhe kopshte publike, që kanë për qëllim të përdoren 

për interes vendor. 
j) Prona të tilla si struktura dhe njësi rezidenciale me interes vendor. 
k) Prona të cilat përdoren për kryerjen e funksioneve të tjera sipas ligjeve në fuqi. 
  

Neni 4 
Transferimi i tipeve të tjera të pronës 

 
Kur pronat e paluajtshme shtetërore u transferohen njësive të qeverisjes vendore, çdo pronë 

e luajtshme, që ka të bëjë me këtë të fundit, duke përfshirë dhe rezervat ligjore, do t’i transferohen, 
gjithashtu, njësive të qeverisjes vendore. 

Së bashku me pronën që transferohet, njësive të qeverisjes vendore, i jepet i gjithë 
dokumentacioni për këtë pronë. 

Në ato raste kur pronat e transferuara njësive të qeverisjes vendore janë në formën e 
aksioneve në një shoqëri tregtare dhe/ose ndërmarrje shtetërore, pushteti qendror mund të 
transferojë një pjesë ose të tërë titujt e pronësisë së shtetit mbi kapitalin që ka në këto shoqëri. 
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KREU III 
TË DREJTAT E PRONËSISË, TË PËRDORIMIT DHE KUFIZIMET E TYRE 

  
Neni 5 

E drejta e pronësisë dhe e drejta e përdorimit 
 
Transferimi i pronës nga pushteti qendror në njësitë e qeverisjes vendore, sipas këtij ligji 

bëhet në njërën nga format e mëposhtme: 
- në pronësi ose 
- në përdorim 
 

Neni 6 
 
Pushteti qendror për pronat që u transferohen njësive të qeverisjes vendore: 
a) në rastin e kalimit të pronës në pronësi njësive të qeverisjes vendore, mbikëqyr 

respektimin e kushteve dhe/ose të kufizimeve të përcaktura në aktin e transferimit; 
b) në rastin e kalimit të pronës në përdorim njësive të qeverisjes vendore, ndërhyn me 

cilësinë e pronarit, kur vëren mosrespektim të kushteve dhe/ose të kufizimeve të përcaktuara në 
aktin e transferimit. 

 
Neni 7 

Kufizimet mbi të drejtat e pronësisë 
 
Në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë, pushteti qendror mund të vendosë kushte dhe 

kufizime mbi këtë të drejtë. Këto kushte dhe kufizime duhet të jenë vetëm për të siguruar 
maksimumin e përfitimeve publike ose mbrojtjen e një karakteristike të veçantë të pronës. 

 
Neni 8 

 
Kufizime mbi të drejtën e pronësisë janë: 
a) Mosndryshim i destinacionit. Ndalimi i ndryshimit të destinacionit dhe/ose qëllimit të 

përcaktuar në aktin e transferimit pa miratimin e pushtetit qendror. 
b) Kushte të veçanta përdorimi. Përdorimi i pronës në mënyrë që të garantojë ruajtjen e 

karakteristikave unikale të saj. 
c) Kufizimet mbi të drejtën e tjetërsimit dhe të dhënies në përdorim. Për disa prona mund të 

ndalohet e drejta e tjetërsimit ose e dhënies në përdorim të të tretëve pa miratimin e pushtetit 
qendror. Ndalohet tjetërsimi ose ndërrimi i destinacionit të pronave publike, për të legalizuar 
ndërtime pa leje. 

 
Neni 8/a 

Revokimi i transferimit të pronësisë 
(Shtuar neni me ligjin nr.9797, datë 23.7.2007, neni 1) 

 
Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit që mbulon pushtetin vendor, revokon 

transferimin e së drejtës së pronësisë kur: 
a)  prona nuk i shërben më realizimit të funksioneve ose shërbimeve, të njohura me ligj nga 

njësitë e qeverisjes vendore; 
b)  prona, që ka kaluar në pronësi të qeverisjes vendore, përfshihet në fushën e veprimit të 

ligjit për kthimin dhe kompensimin e pronave. 
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Neni 9  
Tjetërsimi ose dhënia në përdorim e pronës së fituar nga transferimi 

 
Njësitë e qeverisjes vendore nuk mund të tjetërsojnë pronën e përfituar (marrë) në pronësi 

sipas këtij ligji në të gjitha mënyrat e njohura nga legjislacioni në fuqi, ndaj një personi fizik a 
juridik privat, në njërin nga këto raste: 

a) Ka një kusht ose kufizim që i ndalon atij tjetërsimin ose dhënien në përdorim. 
b) Prona është e domosdoshme për kryerjen e një funksioni të qeverisjes vendore. 
 

Neni 10 
Përdorimi i të ardhurave nga tjetërsimi ose dhënia në përdorim e pronës 

 
Të ardhura nga tjetërsimi ose dhënia në përdorim e pronës duhet të përdoren vetëm për 

realizimin e funksioneve të njësive të qeverisjes vendore. 
 

Neni 11 
Heqja e kushteve ose kufizimeve për pronën 

 
1. Njësitë e qeverisjes vendore mund t’i kërkojnë Këshillit të Ministrave heqjen e një kushti 

ose të një kufizimi të vendosur sipas këtij ligji për çdo pronë, që ato e kanë në pronësi, vetëm 3 vjet 
pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Këshilli i Ministrave, brenda 90 ditëve pas marrjes së kërkesës, 
shprehet për pranimin ose mospranimin e saj. Në rast se brenda këtij afati Këshilli i Ministrave nuk 
shprehet, kërkesa vlerësohet e pranuar. 

2. Në rastin e mospranimit të kërkesës nga Këshilli i Ministrave, njësia e qeverisjes vendore 
ka të drejtë t’ia kthejë pronën në pronësi pushtetit qendror, i cili është i detyruar ta pranojë. Në këtë 
rast, Këshilli i Ministrave, brenda 6 muajve pas njoftimit nga njësia e qeverisjes vendore, e 
kundërshpërblen atë për çdo përmirësim që mund t’i ketë bërë pronës me burimet e saj pas 
transferimit. Në rast të mosshlyerjes së detyrimit brenda afatit nga Këshilli i Ministrave, kushti ose 
kufizimi hiqet automatikisht. 

 
Neni 12 

 
Kushtet dhe/ose kufizimet e vendosura sipas këtij ligji mbi pronën e transferuar do të kenë 

fuqi derisa ato të hiqen me vendim të Këshillit të Ministrave. 
 

Neni 13 
E drejta e njësive të qeverisjes vendore mbi pronat e dhëna në përdorim 

 
1. Kur një njësie të qeverisjes vendore i jepet e drejta e përdorimit për një pronë, Këshilli i 

Ministrave, në aktin e transferimit, përcakton kushtet e përdorimit të saj. 
2. Kushtet e përdorimit të çdo prone respektojnë pavarësinë e njësive të qeverisjes vendore 

për përmbushjen e funksioneve me të cilat lidhet kjo pronë. 
 

Neni 14 
Shfuqizimi i së drejtës së përdorimit të pronës 

 
Këshilli i Ministrave vendos për shfuqizimin e së drejtës të përdorimit të një prone nga 

njësitë e qeverisjes vendore në këto raste: 
a) Kur funksioni i deleguar, për të cilin prona është transferuar, përfundon ose ndërpritet. 
b) Në çastin kur Këshilli i Ministrave vëren se prona nuk po përdoret nga njësia e qeverisjes 

vendore sipas kushteve dhe/ose kufizimeve të përdorimit të pronës në fjalë. 
 



47 
 

Neni 15 
Procedurat e dhënies në përdorim të pronës 

 
Këshilli i Ministrave do të ndjekë procedurën e mëposhtme për përfundimin e dhënies në 

përdorim sipas neneve 14(a) ose 14 (b): 
a) Në rastin kur vendimi, që i heq të drejtën e përdorimit të pronës njësive të qeverisjes, 

merret sipas nenit 14(a), atëherë vendimi do të ekzekutohet vetëm kur përmbushen dy kushtet e 
mëposhtme:  

- të kenë kaluar 90 ditë nga njoftimi i këtij vendimi njësive të qeverisjes vendore dhe  
- vetëm pas shlyerjes së detyrimeve që Këshilli i Ministrave u ka njësive të qeverisjes 

vendore për përmirësimet e bëra pronës me fondet e veta.  
Shlyerja e detyrimit bëhet jo më vonë se 6 muaj nga dita e njoftimit. Nëse pushteti qendror 

nuk shlyen detyrimet, njësitë e qeverisjes vendore kanë të drejtë ta përdorin pronën deri në shlyerjen 
e detyrimit për një periudhë trevjeçare. 

b) Në rastin kur vendimi, që i heq të drejtën e përdorimit të pronës njësive të qeverisjes 
vendore, merret sipas nenit 14(b), Këshilli i Ministrave ekzekuton vendimin e tij brenda 10 ditëve 
nga njoftimi i vendimit njësive të qeverisjes vendore, pavarësisht nga shlyerja ose jo e 
përmirësimeve të bëra pronës nga njësitë e qeverisjes vendore me fondet e veta.  

Këshilli i Ministrave do të shlyejë detyrimin për përmirësimet e bëra pronës nga njësitë e 
qeverisjes vendore jo më vonë se 6 muaj nga data e ekzekutimit të vendimit. Pas 6 muajsh, pushteti 
qendror paguan një kamatë 1 për qind në ditë të shumës së përgjithshme që u detyrohet njësive të 
qeverisjes vendore. 

 
Neni 16 

Përgjegjësia financiare mbi pronat që transferohen 
 
1. Në rast se Këshilli i Ministrave do të vendosë një kusht, që i shkakton njësive të 

qeverisjes vendore kosto për mirëmbajtjen ose për përmirësimin e pronës, ai do t’u sigurojë njësive 
të qeverisjes vendore fonde financiare për përballimin e këtyre shpenzimeve. 

2. Sa herë që Këshilli i Ministrave u jep të drejta përdorimi mbi një pronë njësive të 
qeverisjes vendore, ai do t’u sigurojë atyre mjete të nevojshme për shfrytëzim dhe mirëmbajtjen e 
kësaj prone. 

3. Kushtet e përdorimit shoqërohen me detyrimet përkatëse financiare të njësive të 
qeverisjes vendore dhe asaj qendrore për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e pronës. 

 
KREU IV 

PROCEDURAT E TRANSFERIMIT 
 

Neni 17 
Afatet dhe procedurat e transferimit 

(Ndryshuar paragrafi i parë me ligjin nr.9561, datë 12.6.2006, neni 1; 
ndryshuar shkronjat “a”, “b” dhe “ç” të paragrafit të dytë me ligjin nr.9561, datë 12.6.2006,  

neni 1) 
 

Transferimi i pronave përfundon sipas procedurave të këtij ligji. Transferime të tjera kryhen 
sa herë që do të ketë shtesa të funksioneve të njësive të qeverisjes vendore.  

Kryerja e transferimit do të bëhet si vijon:  
a) Nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, njësitë e qeverisjes vendore paraqesin në Këshillin 

e Ministrave listën e pronave, që kërkojnë t’u transferohen, në përputhje me krerët II dhe III të këtij 
ligji. 

b) Këshilli i Ministrave, pasi shqyrton kërkesat e paraqitura nga njësitë e qeverisjes vendore, 
sipas shkronjës “a” të këtij neni, merr vendimin paraprak për listën e pronave, që do t’ia transferojë 
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çdo njësie të qeverisjes vendore. Lista e pronave, që transferohen së bashku me kushtet dhe 
kufizimet që përcakton Këshilli i Ministrave, sipas këtij ligji, i njoftohet njësisë së qeverisjes 
vendore, e cila, brenda 10 ditëve nga data e njoftimit, e shpall atë publikisht. 

 c) Jo më vonë se 3 muaj nga data e marrjes së listës së pronave, çdo njësi e qeverisjes 
vendore mund t’i parashtrojë Këshillit të Ministrave kundërshtime për përmbajtjen e listës, sipas 
shkaqeve të caktuara në nenin 19 të këtij ligji. 

ç) Këshilli i Ministrave, jo më vonë se 3 muaj nga data e marrjes së kundërshtimeve, vendos 
përfundimisht për transferimin e pronës, për të cilën ka kundërshtim nga njësia e qeverisjes vendore 
përkatëse, së bashku me ndonjë kusht ose kufizim që duhet zbatuar për këto prona.  

d) Njësitë e qeverisjes vendore, të cilat fillimisht paraqesin listën e pronës sipas nenit 17(a), 
mund ta kundërshtojnë vendimin përfundimtar të Këshillit të Ministrave para gjykatës së rrethit 
gjyqësor (seksioni administrativ), sipas nenit 19 të këtij ligji. 

dh) Njësitë e qeverisjes vendore, të cilat nuk e parashtrojnë listën e pronave sipas nenit 
17(a), nuk kanë të drejtë të kundërshtojnë vendimin përfundimtar të Këshillit të Ministrave për 
transferimin e pronave. 

 
Neni 18 

Dokumentacioni i transferimit 
 
Të gjitha pronat, të cilat u kalohen në pronësi njësive të qeverisjes vendore sipas këtij ligji, 

do të regjistrohen në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, me pronar njësinë përkatëse të 
qeverisjes vendore, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore për procedurat e regjistrimit të 
pasurive të paluajtshme. Po kështu do të regjistrohen në kartelën e pasurisë së paluajtshme edhe 
kushtet dhe kufizimet e vendosura sipas këtij ligji. 

 
KREU V 

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE 
 

Neni 19 
 
1. Çdo njësi e qeverisjes vendore ka të drejtë të kundërshtojë listën e pronës së përgatitur 

nga Këshilli i Ministrave sipas nenit 17(c) të këtij ligji, për shkaqet e mëposhtme: 
a) Njësive të qeverisjes vendore u mungon aftësia financiare për mirëmbajtjen e pronave. 
b) Njësitë e qeverisjes vendore mendojnë se prona nuk është e nevojshme për kryerjen e një 

funksioni të tyre. 
c) Njësitë e qeverisjes vendore mendojnë se një pronë duhet t’i shtohet listës për 

përmbushjen e funksioneve të tyre në përputhje me nenin 3 dhe kreun III të këtij ligji. 
ç) Njësitë e qeverisjes vendore besojnë se një kusht ose kufizim, që rekomandohet për t’u 

vendosur mbi një pronë, nuk është në përputhje me parimet e caktuara në nenet 4, 5, 6, 7 dhe 8 të 
këtij ligji. 

2. Nëse bisedimet për zgjidhjen me mirëkuptim të mosmarrëveshjes ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe njësisë së qeverisjes vendore përkatëse nuk e zgjidhin atë brenda kohës së përcaktuar 
në nenin 17(ç), atëherë brenda 6 muajve palët kanë të drejtë t’i drejtohen gjykatës së rrethit gjyqësor 
(seksioni administrativ). 

3. Për mosmarrëveshjet që lidhen me përmbushjen e detyrimeve financiare, të parashikuara 
në nenin 16 të këtij ligji, si dhe në dokumentacionet e transferimit, palët kanë të drejtë t’i drejtohen 
gjykatës së rrethit gjyqësor (seksioni administrativ). 
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KREU VI 
DISPOZITA TË FUNDIT 

 
Neni 20  

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, ndërtesat administrative të bashkive dhe komunave dhe të 

gjitha mjediset në të cilat ushtrojnë veprimtaritë e tyre administratat vendore, që janë nën 
administrimin e njësive të qeverisjes vendore dhe kur nuk përbëjnë konflikt pronësie me të tretë, 
kalojnë në pronësi të komunave ose bashkive. 

Komunat dhe bashkitë, me miratimin e këshillave komunale, marrin masa dhe mbulojnë 
koston për regjistrimin e këtyre pronave sipas procedurave të përcaktuara me ligjin përkatës. 

 
Neni 21 

Organi përgjegjës për zbatimin e ligjit 
 
Këshilli i Ministrave, brenda 3 muajve pas datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, nxjerr aktet 

nënligjore për zbatimin e tij dhe ngarkon strukturat përkatëse për zbatimin e tij. 
Aktet nënligjore do të përfshijnë edhe formularët standard të propozimit dhe të transferimit 

të pronës. 
Neni 22  

 
Dispozitat ligjore, që bien në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen. 
 

Neni 23 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.2917, datë 9.3.2001 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep 
Meidani 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.9, faqe 259. 
Ligji nr.9561, datë 12.6.2006 shpallur me dekretin nr.4944, datë 27.6.2006 të 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 69, datë 
6.7.2006, faqe 1983 

Ligji nr.9797, datë 23.7.2007 shpallur me dekretin nr.5452, datë 31.7.2007 të 
Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare nr.104, datë 
6.8.2007, faqe 3044 
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VENDIM 
Nr.610, datë 12.9.2007 

 
PËR TRANSFERIMIN E PASURIVE, TROJE DHE OBJEKTE, ME INTERES VENDOR, 

NË PRONËSI TË BASHKISË SË TIRANËS  
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3,  shkronja “k”, 5, 8 e 17 të ligjit 
nr.8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e 
qeverisjes vendore”, të ndryshuar,  me propozimin e Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave  

 
VENDOSI: 

 
1. Transferimin e pasurive, truall dhe objekte, me nr.849, 864, 865, 898 e 983, në listën e 

pjesshme të inventarit (pjesa e parë), nr.2434 e 2863, në listën e pjesshme të inventarit (pjesa e 
dytë), dhe nr.100, në listën e pjesshme të inventarit (pjesa e tretë), në pronësi të Bashkisë së 
Tiranës, për ndërtimin e disa banesave sociale, në kuadër të strategjisë së strehimit, sipas 
formularëve, që i bashkëlidhen këtij vendimi.  

2. Bashkisë së Tiranës nuk i lejohet tjetërsimi ose ndërrimi i destinacionit të këtyre pasurive 
apo dhënia në përdorim të tretëve. 

3. Ngarkohen kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të 
Republikës së Shqipërisë të ndjekin procedurat e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali  Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.126, datë 28.9.2007, faqe 3577 
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VENDIM 
Nr.1619, datë 2.7.2008 

  
PËR KLASIFIKIMIN E FUNKSIONEVE, GRUPIMIN E NJËSIVE TË QEVERISJES 

VENDORE, PËR EFEKT PAGE, DHE CAKTIMIN E KUFIJVE TË PAGAVE TË 
PUNONJËSVE TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE 

(Ndryshuar me vendim të KM nr.693, datë 18.8.2010) 
   
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5/1 e 6 të ligjit nr.8487, datë 

13.5.1999 “Për kompetencat për caktimin e pagave të punës”, të ndryshuar, dhe të neneve 24, 32 e 
54 të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, të 
ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Financave, Këshilli i 
Ministrave 

  
VENDOSI: 

  
1. Nivelet e pagave për funksionarët e zgjedhur të organeve, përfaqësuese dhe ekzekutive, të 

njësive të qeverisjes vendore janë: 
a) Për Bashkinë e Tiranës: 
- Kryetari                                                                                 134 000 - 170 000 lekë; 
- Nënkryetari                                                                            127 000 - 134 000 lekë. 
  b) Për njësitë e qeverisjes vendore me mbi 100 000 banorë: 
- Kryetari                                                                                 90 000 - 134 000 lekë; 
- Nënkryetari                                                                            60 000 - 90 000 lekë. 
c) Për njësitë e qeverisjes vendore me 50 001-100 000 banorë: 
- Kryetari                                                                                 60 000 – 115 000 lekë; 
- Nënkryetari                                                                            49 000 – 90 000 lekë. 
ç) Për njësitë e qeverisjes vendore me 20 001-50 000 banorë:  
- Kryetari             51 000-90 000 lekë; 
- Nënkryetari             41 000-77 000 lekë. 
d) Për njësitë e qeverisjes vendore me 5 001-20 000 banorë: 
- Kryetari             41 000-77 000 lekë; 
- Nënkryetari             28 000-68 000 lekë. 
dh) Për njësitë e qeverisjes vendore me nën 5 000 banorë: 
- Kryetari            37 000-54 000 lekë; 
- Nënkryetari            27 000-42 000 lekë. 
e) Për këshillin e qarkut: 
- Kryetari                                                                               87 000 – 130 000 lekë; 
- Nënkryetari                                                                          57 000 – 90 000 lekë. 
2. Struktura dhe nivelet e pagave për nëpunësit civilë të Bashkisë së Tiranës janë sipas 

lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 
3. Struktura dhe nivelet e pagave për nëpunësit civilë të bashkive të tjera, të njësive 

bashkiake të Tiranës dhe për nëpunësit e komunave janë sipas lidhjes nr.2, që i bashkëlidhet këtij 
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

4. Struktura  dhe nivelet e pagave për nëpunësit civilë të këshillit të qarkut janë sipas lidhjes 
nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

5. Paga e grupit (kolona 2) - Diploma e shkollës së lartë- është 11 000 lekë në muaj. 
Paga e grupit (kolona 2) është sipas lidhjes nr.7 që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është 

pjesë përbërëse e tij. 
- Për nëpunësit, që kanë kryer vitet e plota të studimit të shkollës së lartë, e vërtetuar kjo me 

librezën e notave, por që nuk kanë mundur të mbrojnë diplomën - të jetë 9 000 lekë. 
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6. Shtesa për vjetërsi në punë (kolona 3) jepet në masën 2 për qind pas çdo viti pune, deri në 
25 vjet, dhe llogaritet mbi pagën e grupit. 

7. Funksionarët e zgjedhur e të emëruar, nëpunësit civilë/nëpunësit në administratën e 
organeve ekzekutive dhe të njësive të qeverisjes vendore përfitojnë shtesë për kualifikimin, gradën 
apo titullin shkencor, të përcaktuara në lidhjen nr.6, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë 
përbërëse e tij. Kriteret e përfitimit të shtesës janë: 

a) Kjo shtesë jepet në kushtet e përputhjes së fushës së kualifikimit, gradës apo titullit 
shkencor, me përshkrimin e punës së nëpunësit, pas miratimit, rast pas rasti, nga drejtoritë/njësitë e 
menaxhimit të burimeve njerëzore, në njësitë e qeverisjes vendore. 

b) Në rastin kur nëpunësi ka kualifikim, gradë apo titull më të lartë se ai i përcaktuar për 
pozicionin/funksionin e tij, sipas lidhjes nr.6, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë 
përbërëse e tij, ai do të përfitojë vetëm shtesën e përcaktuar për pozicion/funksion. 

c) Në rastin kur nëpunësi ka kualifikim, gradë apo titull më të ulët se ai i përcaktuar për 
pozicionin/funksionin e tij, sipas lidhjes nr.6, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë 
përbërëse e tij, ai do ta përfitojë shtesën, në përputhje me kualifikimin, gradën apo titullin, që ka. 

ç) Në çdo rast sa më sipër, pavarësisht nga kualifikimi, grada apo titulli, që ka nëpunësi, ai 
përfiton shtesën vetëm për gradën apo titullin shkencor, sipas shkronjave “a”, “b” e “c” të kësaj 
pike dhe jo shumën e tyre. 

Për aplikimin e kësaj shtese zbatohen rregullat e udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Financave dhe Departamentit të Administratës Publike. 

8. Shtesa për pozicion është, përkatësisht, sipas kolonës 5, të lidhjes nr.1 për Bashkinë e 
Tiranës, sipas kolonës 5 të lidhjes nr.3, për këshillin e qarkut, dhe sipas kolonave 3, 4, 5, 6 e 7 të 
lidhjes nr.2, për bashkitë e tjera, komunat dhe njësitë bashkiake të Tiranës. 

9. “Specialistët”, “Përgjegjësit e sektorit”  apo “Drejtorët” në institucionet e përcaktuara në 
pikën 1 të këtij vendimi, që punojnë në pozicione që lidhen me procesin e informatizimit të 
veprimtarisë së administratës publike vendore, dhe kërkojnë, në mënyrë të detyrueshme “Diplomë të 
nivelit të dytë” (DND) apo “Diplomë të integruar të nivelit të dytë” (DIND) apo të barasvlefshme 
me to sipas legjislacionit të arsimit të lartë, në degët “Inxhinieri elektronike” apo “Informatikë”, 
përfitojnë një shtesë për kushte pune, prej 10 000 (dhjetë mijë) lekësh mbi pagën mujore të 
kategorisë përkatëse. Miratimi i kësaj shtese do të bëhet, rast pas rasti, nga drejtoritë/njësitë e 
menaxhimit të burimeve njerëzore, në njësitë e qeverisjes vendore, në përputhje të plotë me 
përshkrimin e pozicionit të punës. 

10. Kategorizimi (kolona 1) brenda çdo klase bëhet në përputhje me lidhjen nr.4, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

11. Për emërtesën “Sekretar”, niveli i pagës do të jetë: 
- Sekretar i kryetarit të Bashkisë së Tiranës                              IV-a (Lidhja nr.1); 
- Sekretar i kryetarit të bashkive të tjera                                   IV-b (Lidhja nr.2); 
- Sekretar i kryetarit të këshillit të qarkut të Tiranës                   IV-b (Lidhja nr.3). 
12. Nivelet e pagave për funksionet e mëposhtme janë: 

             - Drejtori i kabinetit në Bashkinë e Tiranës dhe sekretari i këshillit bashkiak të Tiranës - 
Kategoria II-a (Lidhja nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi). 

- Këshilltari i kryetarit të Bashkisë së Tiranës dhe zëdhënësi -Kategoria II-b (Lidhja nr.1, që 
i bashkëlidhet këtij vendimi). 

- Drejtori i kabinetit dhe sekretari i këshillit të qarkut, - Kategoria I-b, (Lidhja nr.3, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi). 

- Këshilltari i kryetarit të këshillit të qarkut dhe zëdhënësi -Kategoria II-b (Lidhja nr.1, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi). 

- Drejtori i kabinetit dhe sekretari i këshillit bashkiak për bashkitë e tjera, njësitë bashkiake 
të Tiranës dhe komunat - Kategoria I-b (Lidhja nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi). 

- Këshilltari i kryetarit të bashkisë dhe zëdhënësi për bashkitë e tjera, njësitë bashkiake të 
Tiranës dhe komunat - Kategoria II-b (Lidhja nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi). 
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13. Kufijtë e pagave për punonjësit e policive bashkiake dhe të komunave, janë sipas lidhjes 
nr.5, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

14. Këshilli i qarkut, këshilli i bashkisë e këshilli i komunës miratojnë pagën për secilin 
funksion, të zgjedhur apo të emëruar, brenda kufijve të pagave të përcaktuara, përkatësisht në lidhjet 
nr.1, 2, 3 e 5, që i bashkëlidhen këtij vendimi. Këshilli i Bashkisë së Tiranës miraton pagën për 
funksionarët, e zgjedhur apo të emëruar, të njësive bashkiake të Tiranës. 

15. Këshillat e njësive të qeverisjes vendore, kur është e nevojshme të krijojnë funksione të 
reja, të cilat nuk janë përcaktuar në lidhjet, që i bashkëlidhen këtij vendimi, bëjnë njësimin e tyre, 
për efekt page, me klasifikimin e miratuar. 

16. Këshillat e njësive të qeverisjes vendore miratojnë shpërblimin mujor të këshilltarëve 
dhe të kryetarëve të fshatrave, në masën deri në 10 për qind të pagës, përkatësisht, të kryetarit të 
këshillit të qarkut, kryetarit të bashkisë, të njësisë bashkiake dhe të komunës. 

17. Këshillat e njësive të qeverisjes vendore miratojnë pagat e punonjësve të njësive 
ekonomike dhe të institucioneve të varësisë, me përjashtim të rasteve kur me ligj është parashikuar 
ndryshe, në mbështetje të akteve, ligjore e nënligjore, në fuqi, për pagat e punonjësve të 
ndërmarrjeve ekonomike. 

18. Pagat e nëpunësve, që punojnë në pozicione të shërbimit civil, por që nuk kanë arsimin 
e lartë, caktohen nga këshillat përkatës, në kufirin maksimal, deri në 31 000 (tridhjetë e një mijë) 
lekë në muaj. 

19. Pagat e punonjësve mbështetës të njësive të qeverisjes vendore të jenë në kufijtë nga 19 
000 (nëntëmbëdhjetë mijë) deri në 31 000 (tridhjetë e një mijë) lekë në muaj. 

20. Caktimi i grupit të qeverisjes vendore, për efekt page, bëhet nga prefekti, në bazë të 
numrit të banorëve të regjistruar në regjistrin e gjendjes civile, në fillim të çdo viti. 

 21. Vendimi nr.551, datë 7.11.2002 i Këshillit të Ministrave “Për klasifikimin e 
funksioneve dhe grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për efekt page, e për përcaktimin e 
kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, të ndryshuar, si dhe të gjitha 
dispozitat e tjera, që bien në kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohen. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga 
data 1 korrik 2010. 

 KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.196, datë 7.1.2009, faqe 10693  
Vendim i KM nr.693, datë 18.8.2010 botuar në Fletoren Zyrtare nr.127, datë 20.9.2010, 

faqe 6826 
 

Lidhja nr.1 
  

NIVELET E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVILË NË BASHKINË E TIRANËS 
 

 PAGA MUJORE (LEKË) 
KLASA KATEGORITË PAGA INDIVIDUALE SHTESA E POZICIONIT 
 1 2 3 4 5 
  Paga e grupit Shtesa për 

vjetërsi 
Shtesa për 
kualifikim 

Shtesa për pozicion 

      
I I-b 1 2%  Nga 69 000 deri 115 000 
II II-a 1 2%  Nga 66 000 deri 105 000 

II-b 1 2%  Nga 58 000 deri 88 000 
III III-a 1 2%  Nga 32 000 deri 71 000 

III-a/1 1 2%  Nga 29 000 deri 62 000 
III-b 1 ose 2 2%  Nga 27 000 deri 54 000 

IV IV-a 1 ose 2 ose 3 2%  Nga 25 000 deri 43 000 
IV-b 1 ose 2 ose 3 2%  Nga 23 000 deri 33 000 
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Lidhja nr.2 
 

NIVELET E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVILË NË BASHKITË E TJERA, NJËSITË 
BASHKIAKE TË TIRANËS DHE NËPUNËSIT E KOMUNAVE 

 
  PAGA MUJORE (LEKË) 
KLASA KATEGORITË PAGA 

INDIVIDUALE 
SHTESA E POZICIONIT 

    Njësi të 
qeverisjes 
vendore 
me  
100 000 
banorë 

Njësi të 
qeverisjes 
vendore 
me 
50001-
100000 
banorë 

Njësi të 
qeverisjes 
vendore 
me 
20001-
50000 
banorë 

Njësi të 
qeverisjes 
vendore 
me 5001-
20000 
banorë 

Njësi të 
qeverisjes 
vendore 
me më 
pak se 
5000 
banorë 

 1  2 4 5 6 7 7 
  Paga 

e 
grupit 

Shtesa 
për 
vjetërsi 
në punë 

Shtesa 
për 
pozicion 

Shtesa 
për 
pozicion 

Shtesa 
për 
pozicion 

Shtesa 
për 
pozicion 

Shtesa 
për 
pozicion 

I I-b 1 2% Nga 25 
000  
deri 65 
400 

Nga 22 
200  
deri 59 
000 

Nga 20 
600 deri 
48 000 

Nga 19 
600 deri 
33 500 

Nga 17 
000  
deri 28 
000 

II II-a 1 2% Nga 24 
000  
deri 62 
000 

- - - - 

II-b 1 2% Nga 20 
600  
deri 52 
800 

Nga 19 
600  
deri 48 
000 

Nga 17 
000 deri 
38 500  

Nga 16 
500 deri 
33 000 

Nga 16 
000  
deri 25 
300 

III III-a/1 1 2% Nga 20 
000  
deri 47 
000 

Nga 18 
600  
deri 42 
000 

Nga 16 
700 deri 
36 500 

Nga 15 
500 deri 
29 500 

Nga 15 
000  
deri 24 
500 

III-b 1 ose 
2 

2% Nga 19 
600  
deri 42 
800 

Nga 17 
000  
deri 39 
500 

Nga 16 
300 deri 
34 500 

Nga 15 
000 deri 
27 500 

Nga 14 
000  
deri 24 
000 

IV IV-a 1 ose 
2 ose 
3 

2% Nga 13 
000  
deri 30 
600 

Nga 13 
000  
deri 28 
500 

Nga 12 
000 deri 
27 500 

Nga 12 
000 deri 
26 000 

Nga 12 
000  
deri 20 
600 

IV-b 1 ose 
2 ose 
3 

2% Nga 12 
000  
deri 28 
000 

Nga 11 
500  
deri 25 
000 

Nga 11 
500 deri 
21 000 

- - 

 
Shënim. Këshilli i bashkisë dhe i komunës, në përcaktimin e shtesës në pagë për pozicion, sipas 
ndarjes në njësi vendore, bazohet në numrin e banorëve të Regjistrit të Gjendjes Civile në fillim të 
vitit kalendarik 
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Lidhja nr.3 
 
NIVELET E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVILË NË KËSHILLIN E QARKUT 

 
  PAGA MUJORE (LEKË) 
KLASA KATEGORITË PAGA INDIVIDUALE SHTESA E POZICIONIT 
 1 2 3 4 5 
  Paga e grupit Shtesa për 

vjetërsi 
Shtesa për 
kualifikim 

Shtesa për pozicion 

      
I I-b 1 2%  Nga 36 000 deri 71 000 
II II-a - -  - 

II-b 1 2%  Nga 23 500 deri 54 000 
III III-a/1 1 2%  Nga 23 500 deri 47 000 

III-b 1 ose 2 2%  Nga 19 000 deri 43 000 
IV IV-a 1 ose 2 ose 3 2%  Nga 13 000 deri 33 000 

IV-b 1 ose 2 ose 3 2%  Nga 12 500 deri 24 600 
 
   

                                                                                                         Lidhja nr. 4 
  

KLASIFIKIMI I VENDEVE TË PUNËS NË SHËRBIMIN CIVIL, PËR 
ORGANET E QEVERISJES VENDORE 

  
Vendet e punës në shërbimin civil grupohen në 4 klasa si më poshtë: 
 Klasa I: Ka përgjegjësinë për menaxhimin e institucionit, përcaktimin e programeve të 
përgjithshme në fushat që mbulon institucioni, koordinimin e këtyre programeve të përgjithshme dhe 
përdorimin efiçent të të gjitha burimeve financiare, njerëzore etj., për arritjen e rezultateve të 
përcaktuara, si dhe dhënien e këshillimit përfundimtar dhe të drejtpërdrejtë drejtuesit të institucionit. 
 Në këtë klasë bëjnë pjesë kategoritë: 
I-b Sekretar i Përgjithshëm (atje ku krijohet në bazë të strukturës) 
Klasa II: Është niveli më i lartë i menaxhimit të një institucioni dhe ka përgjegjësi për hartimin e 
programeve në fushën që mbulon dhe për arritjen e rezultateve të përcaktuara në këtë fushë. 
 Në këtë klasë bëjnë pjesë kategoritë: 
II-a  Drejtor i drejtorisë së përgjithshme 
II-b  Drejtor drejtorie 
 Klasa III: Bën të mundur koordinimin e mendimit dhe opsioneve të reja programore për një fushë 
të caktuar të specialitetit, zbatimin e programeve në këtë nivel, përgatitjen e propozimeve 
përfundimtare, të cilat duhen aprovuar nga niveli menaxhues më i lartë. Kjo klasë bën të mundur 
gjithashtu dhe zgjidhjen e problemeve komplekse që lidhen me menaxhimin e projekteve të mëdha 
ose sektorëve/njësive brenda institucionit. 
Në këtë klasë bëjnë pjesë kategoritë: 
III-a  Përgjegjës sektori, Kryeinspektor 
III-a/1  Përgjegjës sektori në Bashkinë e Tiranës  
III-b  Specialist i nivelit të lartë 
 Inspektor 
Klasa IV: Kjo klasë merret me zbatimin e programeve ekzistuese, koordinimin e aktiviteteve të 
stafit mbështetës, si dhe me formulimin dhe vlerësimin e opsioneve mbi një fushë të caktuar, duke u 
bazuar në eksperiencën profesionale të fushës, njohuritë e specialitetit, analizën e informacionit dhe 
kërkimin. 
Në këtë klasë bëjnë pjesë kategoritë: 
IV-a  specialist i nivelit të mesëm 
IV-b  specialist 
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  Lidhja nr.5 
 

STRUKTURA DHE KUFIJTË E PAGAVE PËR PUNONJËSIT E POLICISË SË BASHKIVE E 
TË KOMUNAVE 

 

Emërtesa Paga (lekëmuaj) 
 Nga deri 
Kryeinspektor i Policisë Bashkiake të Tiranës 72 000 82 000 
Kryeinspektor i Policisë në njësitë e qeverisjes vendore 
me mbi  50 000 banorë 

57 000 65 000 

Kryeinspektor i Policisë në njësitë e qeverisjes vendore 
nga 5001 deri në 50 000 banorë 

44 000 49 000 

Inspektor i Policisë Bashkiake të Tiranës 57 000 65 000 
Inspektor i Policisë në njësitë e qeverisjes vendore me 
mbi 50 000 banorë 

40 000 45 000 

Inspektor i Policisë në njësitë e qeverisjes vendore, nga 
5001 deri në 50 000 banorë 

34 000 39 000 

Punonjës i Policisë Bashkiake të Tiranës 44 000 49 000 
Punonjës i Policisë në njësitë e qeverisjes vendore, me 
mbi 50 000 banorë 

34 000 39 000 

Punonjës i Policisë në njësitë e qeverisjes vendore, nga 
5001 deri në 50 000 banorë 

32 000 37 000 

Punonjës i Policisë në njësitë e qeverisjes vendore, deri 
në 5001 banorë 

29 000 32 000 

 
 

Lidhja nr.6 
  

POZICIONI KUALIFIKIMI/GRADA/ 
TITULLI SHKENCOR 

SHTESA 
LEKË/MUAJ 

Titullar i institucionit Profesor 30.000 
Profesor i asociuar 25.000 

Zëvendëstitullar i institucionit 
Drejtor drejtorie 
Këshilltar 

Doktor i shkencave 20.000 
Doktor i shkencave 25.000 

Përgjegjës/Shef sektori 
Specialist 
  

Studime të thelluara 
Pasuniversitare/Master i 
nivelit të dytë. 
Studime specializuese 
afatgjata 

10.000 

  Studime të thelluara 
pasuniversitare/Master i 
nivelit të dytë 

20.000 

  
Shënim. Vlerat 20.000 lekë, për diplomat “Master i nivelit të dytë/studime të thelluara 
pasuniversitare” dhe 25.000 lekë, për gradën shkencore “Doktor i shkencave”, aplikohen për 
nëpunësit/titullarët, që i kanë përfituar diplomat përkatëse në universitetet, apo shkollat e larta të 
vendeve të përcaktuara sipas listës që do t’i bashkëlidhet udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Financave dhe Departamentit të Administratës Publike. 
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Lidhja nr.7  
 

VLERA E PAGËS SË GRUPIT PËR GRUPET E DIPLOMAVE TË ARSIMIT UNIVERSITAR 
 

Grupi i 
diplomës 

Lloji i diplomës Vlera 

1 Diplomë e Nivelit të Dytë (DIND) 
Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë (DIND) 
Të barazvlefshme me to sipas legjislasionit të arsimit të lartë 

12 000 lekë 

2 Diplomë e Nivelit të Parë (DNP) apo të barazvlefshme me to sipas 
legjislacionit të arsimit të lartë+Master i Nivelit të Parë (MNP) 

11 000 lekë 

3 Diplomë e Nivelit të Parë (DNP) 
Të barazvlefshme me to sipas legjislacionit të arsimit të lartë 

10 000 lekë 

 
 

LIGJ 
Nr.9869, datë 4.2.2008 

 
PËR HUAMARRJEN E QEVERISJES VENDORE 

 
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Objekti i ligjit 

 
Objekt i këtij ligji janë rregullat, sipas të cilave njësitë e qeverisjes vendore mund të marrin 

hua dhe çështjet e lidhura me të. 
 

Neni 2 
Qëllimi i ligjit 

 
Ky ligj synon zgjerimin e autonomisë vendore, nëpërmjet rregullimit të huamarrjes nga 

njësitë e qeverisjes vendore dhe krijimit të hapësirës e rregullave të përshtatshme, që sigurojnë një 
proces transparent huamarrjeje, në përputhje me politikat e zhvillimit në tërësi dhe që garanton 
stabilitetin makroekonomik dhe kredibilitetin e institucioneve publike në tregjet financiare. 

 
Neni 3 

Përkufizime 
 
1. Termat e përdorur në këtë ligj, me përjashtim të rasteve kur në këtë nen janë përkufizuar 

ndryshe, kanë të njëjtin kuptim me atë të të njëjtëve terma të përcaktuar në Kodin Civil dhe në ligjet 
që rregullojnë: 

a) organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore; 
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b) financat publike, hartimin dhe zbatimin e buxhetit, taksat dhe tarifat vendore, 
kontabilitetin, huamarrjen shtetërore; 

c) pronësinë shtetërore; 
ç) veprimtaritë bankare e financiare, titujt, barrët siguruese. 
2. "Hua" është një detyrim monetar apo çdo detyrim tjetër, që buron nga një marrëveshje 

financimi, emetim titujsh apo garanci për të tretë. 
3. "Borxh" është shuma e huave të marra në tregun bankar, financiar dhe nga palë të treta, 

persona fizikë, juridikë ose individë, me kusht kthimi, me ose pa interes, për financimin e 
projekteve të caktuara apo për arsye të mungesës së përkohshme të likuiditeteve dhe të deficitit fiskal 
buxhetor. 

4. "Shërbimi i borxhit" është pagesa, që duhet kryer në çdo vit fiskal për principalin, 
interesat, zbritjet dhe pagesat e tjera, që rrjedhin nga huatë, përfshirë edhe shpenzimet e lidhura me 
të. 

5. "Marrëveshje financimi" është një marrëveshje me shkrim, që parashikon kushtet dhe 
rregullat, sipas të cilave huamarrësi merr fonde nga një huadhënës dhe përmban parashikime për 
shlyerjen e tyre, përfshirë çdo marrëveshje kredie, qira financiare, linjë kredie, overdrafti, 
marrëveshje shitblerjeje me këste apo marrëveshje tjetër shitblerjeje, si dhe çdo dokument tjetër, 
sipas të cilit njësia e qeverisjes vendore merr përsipër të shlyejë kostot kapitale të pronave, 
impianteve dhe pajisjeve në një kohë të dhënë. 

6. "Hua afatshkurtër" është huaja, që duhet të shlyhet për një periudhë kohe më të shkurtër 
se një vit. 

7. "Hua afatgjatë" është huaja, që duhet të shlyhet për një periudhë kohe të barabartë ose më 
të gjatë se një vit. 

8. "Titull i njësisë së qeverisjes vendore" është çdo dëftesë huaje, obligacion, apo çdo provë 
tjetër huamarrjeje, e emetuar nga njësia e qeverisjes vendore, në formë fizike apo jofizike. 

9. "Garanci për të tretë" është një detyrim, kontingjent i njësisë së qeverisjes vendore, për 
t'u bërë përgjegjës, plotësisht apo pjesërisht, për detyrimet financiare të një personi tjetër juridik, në 
rast se pala, që ka përgjegjësinë parësore për shlyerjen e këtyre detyrimeve financiare, nuk arrin t'i 
paguajë ato në kohën dhe masën e duhur. 

10. "Rast mospërmbushjeje" është mosshlyerja nga njësia e qeverisjes vendore e principalit 
apo interesit mbi një hua në afatet e caktuara, apo çdo ngjarje tjetër e parashikuar si e tillë në kushtet 
dhe rregullat e marrëveshjes së huasë. 

11. "Regjistri i borxhit vendor" është regjistri i përgatitur nga Ministria e Financave, i cili 
përmban të dhëna për borxhet e njësive të qeverisjes vendore. 

12. "Huadhënës" është çdo person fizik, juridik apo individ që financon, nëpërmjet huasë, 
njësinë e qeverisjes vendore, përfshirë zotëruesit e titujve të njësisë së qeverisjes vendore, si dhe çdo 
përfaqësues të autorizuar të këtyre zotëruesve. 

13. "Koha e dobishme" është periudha e parashikuar në vite për përdorimin faktik të një 
investimi kapital, përfshirë mirëmbajtjen e zakonshme. 

14. "Borxhi publik" është borxhi që përbëhet nga borxhi shtetëror dhe borxhi vendor. 
 

KREU II 
KOMPETENCAT PËR HUAMARRJEN VENDORE 

 
Neni 4 

Qëllimi i huasë 
 
1. Njësia e qeverisjes vendore mund të marrë hua afatshkurtër, për të financuar mungesën e 

përkohshme të likuiditeteve. 
2. Njësia e qeverisjes vendore mund të marrë hua afatgjatë për të: 
a) financuar shpenzime kapitale, që shërbejnë për një funksion të njësisë së qeverisjes 

vendore; 
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b) rifinancuar hua afatgjatë ekzistuese, të marrë sipas shkronjës "a" të kësaj pike. Huaja e 
marrë sipas kësaj pike duhet të jetë me afat maturimi më të gjatë se huaja që rifinancon. 

3. Njësia e qeverisjes vendore mund të lëshojë garanci në favor të subjekteve të kontrolluara 
prej saj për hua, që merren prej këtyre subjekteve, për financimin e shpenzimeve kapitale, që 
shërbejnë për një funksion të njësisë së qeverisjes vendore. 

 
Neni 5 

Kushtet e huasë 
 
1. Huaja mund të ketë interes me normë fikse ose të ndryshueshme. 
2. Huaja mund të merret në monedhë vendase ose në monedhë të huaj. Huaja afatshkurtër 

merret vetëm në monedhë vendase. 
3. Huaja afatshkurtër maturohet dhe është e pagueshme deri në ditën e fundit të muajit 

nëntor të vitit fiskal, në të cilin merret dhe nuk mund të jetë objekt i rifinancimit apo i zgjatjes së 
afatit të maturimit përtej kësaj date. 

4. Huaja afatgjatë nuk mund të ketë maturim dhe nuk mund të bëhet e pagueshme përtej 
kohës së dobishme të investimit kapital, të financuar me të hyrat e kësaj huaje. 

5. Huaja mund të jetë subjekt i kushteve të parapagimit, në përputhje me kushtet e rregullat 
e parashikuara në marrëveshjen e saj. 

 
Neni 6 

Kompetenca për huamarrjen afatshkurtër 
 
1. Njësia e qeverisjes vendore merr hua afatshkurtër, në përputhje me vendimin në parim të 

këshillit të saj, për buxhetin e kësaj njësie për vitin aktual fiskal. Brenda kufizimit të lejuar nga ky 
ligj, për borxhin afatshkurtër këshilli përcakton kufirin konkret, brenda të cilit, gjatë zbatimit të 
buxhetit, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore është i autorizuar të marrë hua afatshkurtër, rast për 
rast. 

2. Huaja afatshkurtër përdoret nga njësia e qeverisjes vendore vetëm pas një përgjigjeje 
negative nga Ministria e Financave për mbulimin e nevojave për likuiditete me hua, pa ose me 
interes, nga Buxheti i Shtetit. Ministria e Financave përgjigjet brenda dhjetë ditëve nga data e 
marrjes së kërkesës për likuiditete. Vlerësohet se Ministria e Financave ka dhënë përgjigje negative, 
kur nuk shprehet brenda këtij afati dhe njësia e qeverisjes vendore mund të kërkojë hua afatshkurtër 
nga burime të tjera. 

3. Njësia e qeverisjes vendore, brenda dhjetë ditëve nga nënshkrimi i marrëveshjes së huasë 
afatshkurtër, njofton Ministrinë e Financave për marrjen e kësaj huaje dhe kushtet e saj, si dhe bën 
përshkrimin e respektimit të kufizimeve për borxhin afatshkurtër, sipas kreut IV të këtij ligji. 

4. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore, në mbledhjen më të afërt të këshillit të kësaj 
njësie, njofton për marrjen e borxhit afatshkurtër, kushtet dhe rregullat e tij, përfshirë marrëveshjen 
me huadhënësin, për kriteret dhe procesin e përzgjedhjes së huadhënësit, si dhe bën përshkrimin e 
respektimit të kufizimeve për borxhin afatshkurtër, të vendosur nga këshilli, sipas pikës 1 të këtij 
neni. 

Neni 7 
Kompetenca për huamarrjen afatgjatë 

 
1. Njësia e qeverisjes vendore merr hua me vendim të këshillit për huamarrjen, të miratuar 

me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit, në një mbledhje të hapur 
për publikun. 

2. Vendimi i këshillit autorizon kushtet e huamarrjes dhe përmban të dhënat e mëposhtme: 
a) shumën e principalit të huasë; 
b) normën e interesit; 
c) formën e huasë; 
ç) maturimin dhe kushtet e kthimit; 
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d) qëllimin për të cilin merret huaja; 
dh) garancitë për kthimin e huasë, përfshirë edhe përshkrimin e të ardhurave të vëna peng, 

nëse ka; 
e) përshkrimin e respektimit të kufizimeve të borxhit, sipas kreut IV të këtij ligji;  
ë) kohën e dobishme të aseteve, të financuara nga huaja. 
3. Njoftimi për mbledhjen e këshillit të njësisë së qeverisjes vendore, në të cilën do të 

shqyrtohet vendimi, duhet të botohet në një gazetë me tirazh të konsiderueshëm, jo më pak se 
pesëmbëdhjetë ditë para datës së mbledhjes. Ky njoftim duhet të përmbajë edhe të dhënat, sipas 
pikës 2 të këtij neni. 

4. Njësia e qeverisjes vendore, brenda dhjetë ditëve nga miratimi i vendimit, duhet të 
njoftojë Ministrinë e Financave për marrjen e kësaj huaje. Njoftimi duhet të përmbajë: 

a) vendimin që autorizon huanë; 
b) të ardhurat dhe shpenzimet operative të vitit të mëparshëm fiskal; 
c) koston e shërbimit të borxhit për vitin fiskal aktual, përfshirë edhe koston e parashikuar të 

huasë së re. 
Pavarësisht sa është thënë më lart, brenda datës 31 dhjetor të çdo viti, çdo njësi e qeverisjes 

vendore duhet të njoftojë Ministrinë e Financave për planet e huamarrjes për vitin e ardhshëm fiskal. 
5. Vendimi për huanë afatgjatë hyn në fuqi pas konfirmimit nga Ministri i Financave. 

Ministri i Financave kufizohet vetëm në konfirmimin e përputhshmërisë procedurale për autorizimin 
e huasë, në përputhje me këtë nen dhe verifikimin e respektimit të kufizimeve të borxhit, të 
parashikuara në kreun IV të këtij ligji. Vlerësohet se Ministri i Financave e ka konfirmuar huanë, në 
rast se nuk përgjigjet brenda njëzet ditëve nga data e marrjes së njoftimit, sipas pikës 4 të këtij neni. 

6. Pavarësisht pikës 5 të këtij neni, huaja: 
a) e marrë për rifinancimin e një huaje tjetër; 
b) e marrë në tregjet ndërkombëtare; 
c) e marrë nga një njësi e qeverisjes vendore, e cila ka pasur një rast të vështirësisë 

financiare, gjatë pesë viteve paraardhëse, është subjekt i miratimit të Ministrit të Financave. 
7. Miratimi nga Ministri i Financave, sipas pikave 5 e 6 të këtij neni, nuk përbën garanci 

dhe nuk krijon asnjë lloj detyrimi të Republikës së Shqipërisë për kthimin e huasë. 
 

Neni 8 
Titujt e njësisë së qeverisjes vendore 

 
1. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore, në përputhje me vendimin e këshillit për 

huamarrjen, emeton titujt e njësisë së qeverisjes vendore, në formën e regjistrimit në llogari apo në 
formë fizike. Kryetari autorizon krijimin e sistemit të regjistrimit kompjuterik për titujt e emetuar në 
formën e regjistrimit në llogari, si dhe administrimin e këtij sistemi, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose 
nëpërmjet një ndërmjetësi. 

2. Titujt e emetuar në formën e regjistrimit në llogari janë detyrime të njësisë së qeverisjes 
vendore dhe nuk ndryshojnë nga titujt e emetuar në formë fizike, megjithëse emetimi, mbajtja e 
llogarisë dhe transaksionet e tyre, përfshirë edhe pagesa në maturim, realizohen në mënyrë 
elektronike, duke përdorur të dhëna të ndërlidhura kompjuterike, të mbajtura nga/dhe nëpërmjet 
ndërmjetësve, të cilët veprojnë në cilësinë e agjentit apo të kujdestarit. 

3. Titujt e emetuar në formë të certifikuar apo fizike janë detyrime të njësisë së qeverisjes 
vendore, të cilat identifikohen nëpërmjet serive të emetimit, numrit përkatës serial dhe vlerës 
nominale dhe mund të jenë në formë të regjistruar ose të pagueshme për zotëruesin. Titujt e njësisë 
së qeverisjes vendore mund të emetohen në formë fizike, për të evidentuar në mënyrë kolektive një 
numër titujsh, që mbajnë të njëjtin përshkrim, por që emetohen në formën e regjistrimit në llogari. 

4. Titujt e njësisë së qeverisjes vendore mund të jenë të tregtueshëm ose të patregtueshëm, 
në varësi të kushteve të emetimit. 

5. Emetimi i titujve të njësisë së qeverisjes vendore bëhet në përputhje me ligjin në fuqi, që 
rregullon emetimin, transaksionet me titujt, si dhe subjektet e përfshira në këto transaksione. 
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Neni 9 
Natyra e detyrimit për të shlyer huanë 

 
1. Kthimi i huasë së njësisë së qeverisjes vendore, në përputhje me kushtet dhe afatet e 

përcaktuara, është përgjegjësi vetëm e kësaj njësie, përveçse kur garantohet shprehimisht nga një 
person tjetër. Huamarrja nga njësitë e qeverisjes vendore nuk përbën asnjë detyrim të drejtpërdrejtë 
apo të tërthortë të Republikës se Shqipërisë, përveçse kur Ministri i Financave ka nënshkruar 
marrëveshje të garancisë shtetërore për huanë. 

2. Buxheti i njësisë së qeverisjes vendore përfshin shumën e shërbimit të borxhit, që duhet të 
paguhet në atë vit. 

3. Marrëveshja e financimit apo titujt e njësisë së qeverisjes vendore përcaktojnë burimet e 
të ardhurave, që janë vendosur si garanci për shlyerjen e huasë, nëse ka, në përputhje me kreun III 
të këtij ligji. 

4. Përveç rasteve kur Ministria e Financave ka lëshuar një garanci shtetërore për huanë, 
marrëveshja e financimit apo titulli përmban dispozitën se huaja është e pagueshme vetëm nga 
burimet e parashikuara në dispozitat e saj dhe nuk përbën detyrim të Republikës së Shqipërisë. Çdo 
instrument huaje, që nuk përmban këtë përcaktim, është i pavlefshëm. 

5. Çdo hua e vlefshme e njësisë së qeverisjes vendore përbën përgjegjësi të vlefshme, 
detyruese dhe të ekzekutueshme për këtë njësi, me fuqi detyruese për organet ekzistuese dhe ato të 
ardhshme të kësaj njësie. 

Neni 10 
Të hyrat e huasë 

 
1. Të hyrat e huasë përdoren vetëm për qëllimin e autorizuar në vendimin e këshillit të 

njësisë së qeverisjes vendore. Në rast se këshilli, pas marrjes së huasë, vendos ta ndryshojë qëllimin 
e marrjes së saj, duhet të ndryshojë edhe vendimin, për të pasqyruar ndryshimin e qëllimit, sipas të 
njëjtave procedura, të kërkuara për vendimin fillestar, si dhe të marrë pëlqimin e huadhënësit për 
këtë ndryshim. Në rast se huaja është emetuar në formë titulli, merret pëlqimi i asaj përqindjeje të 
pronarëve të titujve, që është përcaktuar në kushtet fillestare të emetimit të huasë. 

2. Vendimi, që autorizon huanë, mund të parashikojë krijimin e një fondi rezervë veçmas 
dhe të ndarë nga fondet e tjera të njësisë së qeverisjes vendore dhe të përdoret vetëm për qëllimet e 
shërbimit të borxhit, në rast se njësia e qeverisjes vendore nuk është e aftë të kryejë këto pagesa, 
sipas kushteve e rregullave të huasë. 

Neni 11 
Investimi i fondeve të huasë 

 
Të hyrat e huasë, fondet e mbajtura rezervë për të kryer pagesat e borxhit, përfshirë çdo 

fond rezervë, sipas nenit 10 pika 2 të këtij ligji, si dhe çdo e ardhur e vënë garanci për shlyerjen e 
huasë mund: 

a) të mbahen në llogari të veçanta; 
b) të investohen vetëm në titujt e shtetit ose depozita me afat, në banka të miratuara nga 

Ministria e Financave, vetëm kur këto maturohen përpara datës së pritshme të kryerjes së shpenzimit 
të këtyre fondeve, për qëllimin e autorizuar. 

Çdo e ardhur nga investimi i këtyre fondeve përdoret, në radhë të parë, për të mbuluar 
shpenzimet që financohen nga huaja dhe për pagesën e shërbimit të borxhit. 

 
KREU III 

 
Neni 12 

Huaja me detyrim të përgjithshëm 
 
1. Huaja afatshkurtër dhe afatgjatë e njësisë së qeverisjes vendore përbën detyrim të 

përgjithshëm të kësaj njësie, i pagueshëm si shpenzim parësor nga të gjitha fondet, ligjërisht të 
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disponueshme, të njësisë së qeverisjes vendore, të cilat nuk janë vendosur si garanci për huadhënës 
të tjerë, sipas nenit 13 të këtij ligji. 

2. Të gjitha huatë me detyrim të përgjithshëm gëzojnë paritet dhe barazi statusi, pavarësisht 
nga koha kur janë krijuar dhe pavarësisht nëse janë në formë titujsh apo marrëveshjesh financimi. 
 

Neni 13 
Garanci të tjera të ardhurash 

 
1. Huaja me detyrim të përgjithshëm mund të garantohet nga të gjitha apo nga një pjesë e 

atyre të ardhurave, për të cilat njësia e qeverisjes vendore ka autoritet të plotë shpenzimi. 
2. Çdo vënie garancie e të ardhurave duhet të përshkruhet në vendimin e këshillit, që 

autorizon huanë. 
3. Të ardhurat e vëna garanci mund të identifikohen veçmas në sistemin e thesarit, të ndara 

nga fondet e tjera të njësisë së qeverisjes vendore. 
4. Të ardhurat e vëna garanci përdoren në përputhje me kushtet e huasë dhe huadhënësi 

gëzon përparësi mbi këto të ardhura, kundrejt çdo pale të tretë. 
5. Garancitë e dhëna nga njësia e qeverisjes vendore nuk e detyrojnë, në asnjë rast, 

pushtetin qendror për të bërë pagesa të tilla për llogari të kësaj njësie. 
 

Neni 14 
Interceptimi i financimit 

 
Njësia e qeverisjes vendore mund të japë garanci shtesë për huanë e garantuar, sipas nenit 

13 të këtij ligji, duke lidhur një marrëveshje që, në rast mospërmbushjeje, lejon pagesën e huasë 
drejtpërdrejt nga transfertat e pakushtëzuara ose taksat e ndara të pagueshme nga Buxheti i Shtetit 
për llogari të kësaj njësie. Këto fonde i paguhen huadhënësit, në përputhje me kushtet dhe rregullat e 
marrëveshjes së huasë. 

 
Neni 15 

Garanci me prona fizike 
 
Huaja me detyrim të përgjithshëm mund të garantohet edhe me pronë jopublike, fizike, të 

njësisë së qeverisjes vendore. 
 

Neni 16 
Lloje të tjera garancie 

 
Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore mund të ofrojë garanci të tjera, duke u angazhuar: 
a) të zbatojë taksa e tarifa në një nivel të caktuar, të lejuar nga ligji, për të vjelë një shumë të 

caktuar të ardhurash; 
b) të administrojë një ndërmarrje apo pronë tjetër, në përputhje me kushtet e huasë; 
c) të kryejë pagesat drejtpërdrejt nga fonde apo burime, që bëhen të disponueshme dhe të 

autorizojë akses të drejtpërdrejtë në këto burime, për të garantuar pagesën e huasë; 
ç) të depozitojë fonde apo të ardhura të vëna garanci pranë apo për llogari të huadhënësit; 
d) të pranojë procedura specifike pagimi, për të siguruar pagesën ekskluzive apo të dedikuar 

për huadhënësin, përfshirë interceptimin e të ardhurave, pagesat në llogari të veçanta, apo 
mekanizma ose procedura të tjera pagese; 

dh) të pranojë kufizime për hua të mëtejshme; 
e) të zgjidhë mosmarrëveshjet me anë të ndërmjetësimit, arbitrazhit apo mekanizmave të 

tjerë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve; 
ë) të pranojë marrëveshje të tjera, që i vlerëson të nevojshme dhe të dobishme për marrjen e 

huasë dhe ofrimin e garancisë për shlyerjen e saj. 
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KREU IV 
KUFIZIMET E BORXHIT 

 
Neni 17 

Kufizimet e borxhit afatshkurtër 
 
Shuma e përgjithshme e borxhit afatshkurtër në asnjë rast nuk mund të tejkalojë më shumë 

se dhjetë për qind të të ardhurave faktike, gjithsej, nga taksat dhe tarifat vendore dhe taksat e tatimet 
e ndara të vitit fiskal paraardhës. 

 
Neni 18 

Kufizimet e borxhit afatgjatë 
 
1. Raporti i tepricës operative të vitit fiskal paraardhës (të llogaritur si diferenca e të 

ardhurave operative, nga burimet e veta, taksat e ndara dhe transferta e pakushtëzuar me shpenzimet 
jo të kushtëzuara operative të njësisë së qeverisjes vendore) me shërbimin e borxhit, që duhet të 
paguhet çdo vit për borxhin afatgjatë, është jo më pak se 1,4 : 1. 

2. Raporti i stokut të borxhit ndaj të ardhurave operative, gjithsej, nga burimet e veta, taksat 
e ndara dhe transferta e pakushtëzuar, është jo më shumë se 1,3 : 1. 

3. Shërbimi i borxhit, që duhet të paguhet çdo vit për borxhin afatgjatë, nuk mund të 
tejkalojë njëzet për qind të buxhetit total të të ardhurave nga transferta e pakushtëzuar, taksat dhe 
tatimet e ndara dhe taksat e tarifat vendore të tri viteve fiskale paraardhëse të njësisë së qeverisjes 
vendore: 

a) përllogaritja e interesave, për efekt të respektimit të kufizimeve të borxhit, bazohet në 
normën zyrtare të interesit të ditës kur bëhet përllogaritja; 

b) përllogaritja e principalit dhe e interesave të pagueshëm për huanë në monedhë të huaj 
bëhet në bazë të kursit zyrtar të këmbimit, të shpallur nga Banka e Shqipërisë, në ditën kur bëhet 
përllogaritja; 

c) në rastin kur njësia e qeverisjes vendore garanton hua të marrë nga të tretë, përllogaritja, 
për qëllim të kufizimit të borxhit, e konsideron huanë sikur të jetë marrë nga ajo vetë në përpjesëtim 
me kushtet e garancisë; 

ç) respektimi i parashikimeve për kufizimet e borxhit përcaktohet nga njësia e qeverisjes 
vendore, sipas një njoftimi, që depozitohet në Ministrinë e Financave, në kohën e marrjes së huasë 
dhe ndryshimet e mëvonshme në normën e interesit apo në kursin e këmbimit, për shkak të të cilave 
shërbimi i borxhit tejkalon kufizimet, nuk përbëjnë shkelje të kufizimeve të borxhit apo nuk cenojnë 
vlefshmërinë e huasë, që ka qenë në përputhje në kohën e emetimit. 

 
Neni 19 

Kufizimet e linjës së kredisë 
 
Linja e kredisë kufizohet për qëllim të borxhit afatshkurtër apo afatgjatë, në bazë të tavanit 

të linjës së kredisë, pavarësisht nga masa e përdorimit të saj faktik. 
 

Neni 20 
Kufizimi shumator i borxhit 

 
1. Shuma e borxhit afatshkurtër dhe afatgjatë, për të gjitha njësitë e qeverisjes vendore, u 

nënshtrohet kufizimeve të përcaktuara në ligjin "Për menaxhimin e sistemit buxhetor" mbi kufijtë e 
borxhit publik. 

2. Kufizimi shumator për borxhin afatshkurtër dhe atë afatgjatë të njësisë së qeverisjes 
vendore është i barabartë me kufizimin për borxhin afatgjatë, sipas nenit 18 të këtij ligji. 
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KREU V  
SUBJEKTI ME KOMPETENCA TË PËRBASHKËTA 

 
Neni 21 

Huamarrja nga subjekti me kompetenca të përbashkëta 
 
Njësia e qeverisjes vendore mund t'i delegojë një subjekti me kompetenca të përbashkëta të 

drejtën për të krijuar borxh. Ky subjekt merr hua dhe krijon borxh në përputhje me këtë ligj dhe 
marrëveshjen për krijimin e tij. Kufizimi i borxhit për llogari të njësisë së qeverisjes vendore, 
themeluese e këtij subjekti, është në proporcion me angazhimin e saj në këtë marrëveshje. 

 
KREU VI 

MASAT KORRIGJUESE 
 

Neni 22 
Masat korrigjuese 

 
1. Në rast vazhdimësie të një rasti mospërmbushjeje për tridhjetë ditë të njëpasnjëshme, 

njësia e qeverisjes vendore dhe huadhënësi duhet të informojnë Ministrinë e Financave brenda pesë 
ditëve pune nga ky afat. Ministria e Financave bën një shënim në regjistrin e borxhit vendor, që 
identifikon detyrimin e huasë si të mospërmbushur. 

2. Në rast mospërmbushjeje, huadhënësit e huave të garantuara me të ardhura specifike janë 
të autorizuar të marrin në zotërim dhe të përdorin, në përputhje me termat dhe kushtet e huasë ose të 
marrëveshjes së interceptimit, të ardhurat e vëna garanci, derisa i gjithë principali dhe interesat e 
huasë të jenë paguar plotësisht. 

3. Në rast mospërmbushjeje, huadhënësit kanë të drejtë të marrin të gjitha masat e 
mundshme ligjore kundër njësisë së qeverisjes vendore. 

4. Në rast mospërmbushjeje, Ministria e Financave i kërkon njësisë së qeverisjes vendore të 
hartojë dhe të paraqesë një plan masash për korrigjimin e situatës dhe kthimin në normalitet të 
pagesave të borxhit. 
 

Neni 23 
Vështirësia financiare 

 
1. Njësia e qeverisjes vendore ndodhet në një rast të vështirësisë financiare kur: 
a) llogaritë e pashlyera, të cilave u ka kaluar afati me më shumë se nëntëdhjetë ditë, në fund 

të çdo tremujori të vitit fiskal, tejkalojnë tridhjetë për qind të buxhetit të njësisë së qeverisjes 
vendore për këtë tremujor; 

b) huaja afatshkurtër nuk është shlyer plotësisht deri në ditën e fundit të muajit nëntor të vitit 
buxhetor, kur është marrë kjo hua. 

2. Ministria e Financave, me marrjen e njoftimit nga njësia e qeverisjes vendore ose kur e 
vëren vetë, e shpall këtë njësi në vështirësi financiare dhe bën një shënim në regjistrin e borxhit 
vendor për këtë qëllim. 

3. Me shpalljen, sipas pikës 2 të këtij neni, njësia e qeverisjes vendore është subjekt i 
mbikëqyrjes financiare nga Ministria e Financave dhe nuk mund: 

a) të marrë asnjë vendim, që mund të çojë në shtimin e detyrimeve të saj financiare; 
b) të vendosë shërbime të reja publike, të themelojë sipërmarrje publike apo çdo institucion 

tjetër; 
c) të shlyejë asnjë detyrim financiar, të krijuar para shpalljes së rastit të vështirësisë 

financiare, përveç detyrimeve, të përcaktuara shprehimisht në planin e rehabilitimit financiar, sipas 
pikës 4 të këtij neni; 

ç) të marrë hua pa miratimin e Ministrisë së Financave. 
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4. Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore, brenda gjashtëdhjetë ditëve nga marrja e njoftimit 
për vështirësinë financiare, sipas pikës 2 të këtij neni, miraton një plan rehabilitimi financiar, të cilin 
ia dorëzon për miratim Ministrisë së Financave. Përgatitja e planit të rehabilitimit bëhet nga kryetari 
i njësisë së qeverisjes vendore, me asistencë nga Ministria e Financave. 

5. Në rast se njësia e qeverisjes vendore nuk e dorëzon planin e rehabilitimit brenda afatit të 
përcaktuar në pikën 4 të këtij neni, plani përgatitet nga Ministria e Financave. 

6. Zbatimi i planit të rehabilitimit është i detyrueshëm për njësinë e qeverisjes vendore. 
Njësia e qeverisjes vendore dorëzon pranë Ministrisë së Financave, me kërkesë të kësaj ministrie, 
por të paktën një herë në muaj, raporte të hollësishme për realizimin e masave, sipas këtij plani. 

 
Neni 24 

Dalja nga vështirësia financiare 
 
Ministria e Financave shpall se njësia e qeverisjes vendore pushon së qeni subjekt i masave, 

sipas nenit 23 të këtij ligji, në rast se kjo njësi: 
a) nuk ka deficit buxhetor për dy vite të njëpasnjëshme; 
b) bën kërkesë për çlirimin nga këto masa dhe Ministria e Financave vlerëson se njësia ka 

ndërmarrë masa, me të cilat mund të përmirësohet gjendja financiare e njësisë së qeverisjes vendore 
dhe të eliminohen kushtet, që kanë shkaktuar rastin e vështirësisë financiare; 

c) deklaron dhe argumenton se është në përputhje me planin e rehabilitimit dhe nuk ndodhet 
më në kushtet e një rasti të vështirësisë financiare.  

 
Neni 25 

Paaftësia paguese 
 
1. Rast i paaftësisë paguese shfaqet, kur njësia e qeverisjes vendore: 
a) nuk përmbush detyrimin për shlyerjen e principalit ose të interesit të një detyrimi huaje 

apo garancie për të tretë, të marrë dhe të njohur prej saj, apo është subjekt i një vendimi gjykate të 
formës së prerë, kur kjo mospërmbushje ka vazhduar për një periudhë prej gjashtëdhjetë ditësh e kur 
shuma tejkalon tridhjetë për qind të të ardhurave, gjithsej, të njësisë së qeverisjes vendore nga taksat 
e tarifat vendore, taksat e ndara dhe transferta e pakushtëzuar në vitin buxhetor paraardhës; 

b) ka llogari të pashlyera, që tejkalojnë shumën tridhjetë për qind të buxhetit të saj vjetor, 
për një periudhë prej nëntëdhjetë ditësh të njëpasnjëshme dhe kjo ka pasur një ndikim të dukshëm 
negativ në shërbimet bazë që ofron njësia. 

2. Procesi për administrimin e paaftësisë paguese dhe procedurat përkatëse përcaktohen me 
ligj të veçantë. 

 
KREU VII 

TË NDRYSHME 
 

Neni 26 
Regjistri i borxhit vendor 

 
Ministria e Financave mban një regjistër të të gjitha huave të njësive të qeverisjes vendore, i 

cili përditësohet në mënyrë të vazhdueshme nga kjo ministri dhe botohet një herë në gjashtë muaj. 
 

Neni 27 
Aneksi i borxhit në buxhetin vendor 

 
Çdo njësi e qeverisjes vendore mban një regjistër të veçantë për borxhin e saj, ku 

pasqyrohen të dhënat e përcaktuara në nenin 7 pika 2 të këtij ligji, si dhe çdo të dhënë tjetër, që 
lidhet me përdorimin dhe shlyerjen e huasë. Detyrimet e njësisë së qeverisjes vendore ndaj 
huadhënësve pasqyrohen në një aneks të veçantë të buxhetit vjetor të njësisë së qeverisjes vendore. 
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Neni 28 
Informacioni publik 

 
Të gjitha dokumentet e lidhura me huamarrjen vendore janë dokumente zyrtare dhe janë të 

lejueshme për publikun, në përputhje me ligjin për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare. 
 

Neni 29  
Librat dhe llogaritë 

 
Njësia e qeverisjes vendore ka detyrimin të mbajë regjistrat dhe informacionin e nevojshëm, 

për të lejuar verifikimin e kushteve të huave dhe të respektimit të kushteve të vendimit të këshillit 
për huamarrjen, përfshirë, por jo kufizuar në përdorimin e të hyrave të huasë, në përputhje me këtë 
vendim. Ky informacion do të jetë publik, sipas kuptimit të nenit 28 të këtij ligji. 

 
Neni 30 

Kompetencat e zyrtarëve të njësisë së qeverisjes vendore 
 
Kryetari dhe çdo zyrtar i njësisë së qeverisjes vendore, i autorizuar sipas vendimit të 

këshillit për huamarrjen, janë të autorizuar të ndërmarrin çdo veprim të nevojshëm për apo të lidhur 
me huamarrjen, në përputhje me kushtet dhe rregullat e këtij vendimi. 

 
Neni 31 

Trajtimi fiskal 
 
Interesi për borxhin e njësisë së qeverisjes vendore është subjekt i tatimit mbi të ardhurat në 

të njëjtën masë e mënyrë, si huaja e borxhit të shtetit. 
 

Neni 32 
Detyrimet e huave të marra para këtij ligji 

 
Çdo hua e njësive të qeverisjes vendore, e kontraktuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, 

mbetet në fuqi, sipas kushteve e termave të saj, megjithatë zbatohen kufizimet e borxhit, sipas kreut 
IV të këtij ligji. 

 
Neni 33 

Përparësia ligjore 
 
Në rast mospërputhjeje ndërmjet dispozitave të këtij ligji dhe të ligjeve të tjera në fuqi, që 

përmbajnë dispozita për ose kanë lidhje me huamarrjen nga njësitë e qeverisjes vendore, ky ligj ka 
epërsi. 

Çdo hua e njësive të qeverisjes vendore, e kontraktuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, 
mbetet në fuqi. 

Neni 34 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
Ngarkohet Ministri i Financave të nxjerrë akte nënligjore për: 
a) llojin e të dhënave, formën dhe standardet e mbajtjes së tyre në regjistrin e huasë, të 

borxhit vendor pranë Ministrisë së Financave, si dhe në regjistrin e borxhit të çdo njësie të 
qeverisjes vendore dhe raportimin e njësive të qeverisjes vendore pranë kësaj ministrie; 

b) rregullat e përdorimit të mekanizmit të interceptimit; 
c) investimin e fondeve të lidhura me huatë vendore dhe menaxhimin e llogarive në banka të 

nivelit të dytë për këtë qëllim; 
ç) mënyrën e përllogaritjes së kufizimeve të borxhit vendor. 
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Neni 35 
Dispozita kalimtare 

 
1. Njësitë e qeverisjes vendore mund të fillojnë të marrin hua nga data 1 mars 2008. 
2. Ngarkohet Ministri i Financave të nxjerrë të gjitha aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji. 
3. Ministria e Financave dhe Ministria e Brendshme, në bashkëpunim me shoqatat e njësive 

të qeverisjes vendore, organizojnë informimin dhe trajnimin e këtyre njësive, si dhe të subjekteve që 
operojnë në tregun bankar e financiar. 

 
Neni 36 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.5624, datë 18.2.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Bamir Topi 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.18, datë 19.2.2008, faqe 644 
 
 

LIGJ 
Nr.10 158, datë 15.10.2009 

 
PËR OBLIGACIONET E SHOQËRIVE AKSIONARE DHE TË QEVERISË VENDORE 

 
Në mbështetje të neneve 78 e 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  
KUVENDI 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

VENDOSI: 
 

PJESA I 
RREGULLA ME ZBATIM TË PËRGJITHSHËM 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Fusha e zbatimit 

 
1. Ky ligj zbatohet për obligacionet: 
a) e shoqërisë aksionare, me zyrë qendrore në Republikën e Shqipërisë; 
b) e qeverisë vendore. 
2. Ky ligj nuk zbatohet në rastet e obligacioneve të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë apo 

të Bankës së Shqipërisë. 
 

Neni 2 
Përkufizime 

 
1. Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 
a) “Agjent i zotëruesit të obligacioneve” është subjekti që përfaqëson grupin e zotëruesve të 

obligacioneve përkundrejt emetuesit dhe palëve të treta. 
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b) “AMF” ose “Autoriteti” është Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, krijuar në përputhje 
me ligjin “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”. 

c) “Certifikatë obligacioni” është certifikata  e një obligacioni të vetëm. 
ç) “Certifikatë shumëfishe obligacioni” është certifikata e obligacionit, e cila përmban më 

shumë se një obligacion.  
d) “Program huaje” është programi, që përmban kushtet dhe afatet e marrjes hua të 

fondeve, nëpërmjet emetimit të obligacioneve. 
dh) “Kujdestar” është subjekti, sipas përcaktimit të ligjit për titujt, i cili ka hapur një llogari 

titujsh pranë Regjistrarit dhe administron titujt, sipas porosisë së zotëruesit të obligacioneve. 
e) “Obligacion” është një titull afatgjatë borxhi, që detyron emetuesin t’i paguajë zotëruesit 

të obligacionit vlerën nominale dhe interesin, me një apo disa këste, në një datë të caktuar. 
ë) “Obligacion i konvertueshëm” është obligacioni, që konvertohet në aksion të shoqërisë, 

apo obligacioni, që i jep zotëruesit të tij të drejtën ekskluzive për blerjen e aksioneve. 
f) “Obligacion me pjesëmarrje” është obligacioni, që  i jep zotëruesit të drejta  shtesë për të 

përfituar dividendë. 
g) “Obligacion i këmbyeshëm” është obligacioni, që  i jep zotëruesit të drejtën shtesë t’i 

kërkojë emetuesit, nëpërmjet një deklarimi, që përmbushja e plotë apo e pjesshme e detyrimeve të 
pagimit të principalit të kryhet nëpërmjet transferimit të titujve, të parashikuara në kushtet e 
programit të huasë së obligacioneve. 

gj) “Obligacioni i dematerializuar” është regjistrimi elektronik në llogarinë, në sistemin 
kompjuterik të Regjistrarit. 

h) “Obligacioni afatgjatë” është obligacioni me afat maturimi më të gjatë se dymbëdhjetë 
muaj. 

i) “Regjistrari” është subjekti i licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, objekti i 
veprimtarisë së të cilit përfshin organizimin dhe administrimin e të dhënave për titujt, sipas 
përcaktimit të ligjit për titujt.  

j) “Zotërues i obligacionit”, në rastin e obligacioneve të dematerializuara, është subjekti, në 
emër të të cilit hapet llogaria pranë Regjistrarit dhe regjistrohet obligacioni i dematerializuar.   

 
Neni 3 

Llojet dhe seritë e obligacioneve 
 
 1. Obligacionet emetohen në formë të dematerializuar në rastin kur ofrohen nëpërmjet 

ofertës publike. Obligacionet mund të emetohen në formë të materializuar, në letër, në rastin kur 
ofrohen nëpërmjet ofertës private.  

 2. Përveç llojeve të obligacioneve të përkufizuara në ligjin për titujt, Autoriteti ka të drejtë 
të përcaktojë, me anë të një rregulloreje, lloje të tjera obligacioni, të cilat emetohen dhe tregtohen në 
Republikën e Shqipërisë. 

 3. Obligacionet emetohen në disa seri dhe vlera nominale e obligacionit mund të jetë e 
ndryshme në çdo seri.  

 4. Lejohet lëshimi i certifikatës së obligacionit apo i certifikatës shumëfishe të obligacionit. 
 

Neni 4 
Obligacionet në letër 

 
1. Certifikata e obligacionit në letër përfshin elementet e mëposhtme: 
a) emrin e emetuesit, adresën e zyrës qendrore, numrin e regjistrimit në QKR; 
b) llojin, garanci nëse ka, vendin dhe datën e emetimit të obligacionit dhe të regjistrimit të 

tij në QKR; 
c) vlerën nominale të çdo obligacioni; 
ç) vlerën totale nominale të obligacionit; 
d) emrin e zotëruesit të obligacionit; 
dh) vendin, kohën dhe mënyrën e ripagimit të obligacionit; 
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e) nënshkrimin e përfaqësuesve ligjorë të emetuesit; 
ë) të dhënat e nevojshme për përcaktimin e të drejtave të zotëruesit të obligacioneve dhe, në 

veçanti, të garancive për obligacionet, të së drejtës së konvertimit apo të drejtën për të marrë pjesë 
në fitimet e emetuesit; 

f) numrin e serive të obligacioneve; 
g) nivelin e interesit, nëse obligacioni mbart interes, si dhe mënyrën e kohën e pagesës së 

tij; 
gj) çdo të drejtë të emetuesit për përfundimin para afatit (ripagimit të borxhit) të 

obligacionit; 
h) vlerën e kapitalit themeltar të emetuesit dhe vlerën, që rezulton në datën e emetimit, në 

rastin kur emetuesi është shoqëri aksionare. 
 2. Për transferimin e obligacioneve në letër nga një zotërues në një tjetër zbatohen 

dispozitat e Kodit Civil dhe të ligjit për titujt. 
3. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare miraton një limit për shumën e përgjithshme të 

obligacioneve, që mund të emetojë shoqëria aksionare. 
 

Neni 5 
Obligacionet e dematerializuara 

 
1. Obligacionet e dematerializuara regjistrohen, sipas dispozitave të parashikuara në ligjin 

për titujt, pranë Regjistrarit të zgjedhur nga emetuesi. Llogaritë e obligacioneve të dematerializuara 
mbahen në përputhje me ligjin për titujt. 

2. Kujdestari përgjigjet për regjistrimet hyrëse, regjistrimet e dhënies, të veprimeve dhe 
pagesave të obligacioneve,  për llogari të emetuesit. 

3. Asetet, që përdoren për përmbushjen e detyrimeve, të cilat rrjedhin nga obligacioni, 
transferohen nga kujdestari te zotëruesit e obligacioneve, menjëherë pas marrjes së këtyre aseteve 
nga emetuesi. 

4. Regjistrari lëshon për zotëruesit e obligacioneve, të cilët kanë një llogari me të, certifikata 
dhe vërtetime për çdo ndryshim në llogari. 

 
Neni 6 

Tregtimi i obligacioneve të dematerializuara 
 
Tregtimi i obligacioneve të dematerializuara kryhet në përputhje me ligjin për titujt.  
 

Neni 7 
Kalimi i të drejtave të obligacioneve të dematerializuara 

 
1. Përveçse kur përcaktohet ndryshe në nenin 8 të këtij ligji, ndryshimi apo regjistrimi në 

llogari i titullit është i pavlefshëm, nëse ndërmjetësi përkatës nuk është autorizuar, nga kujdestari 
apo me vendim gjykate, të kryejë ndryshimin apo regjistrimin e mësipërm. 

2. Të gjitha pagesat nga emetuesi te zotëruesi i obligacionit, që rrjedhin nga obligacioni i 
dematerializuar, duhet të kryhen nga kujdestari, nëpërmjet Regjistrarit. 

 
Neni 8 

Blerja e obligacioneve të dematerializuara në mirëbesim 
 
1. Nëse obligacionet e dematerializuara kreditohen në llogari në kohën kur një palë e tretë 

ka të drejta mbi këta tituj dhe zotëruesi i këtij titulli ka dijeni apo, nga pakujdesia, nuk merr 
parasysh të drejtat e palës së tretë dhe kreditimi i mësipërm mund të cenojë të drejtat e palës së 
tretë, për këtë interesim/pretendim: 

a) kujdestari nuk cenohet nga të drejtat e palës së tretë; 
b) kujdestari nuk mban përgjegjësi para palës së tretë;  
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c) kreditimi është i vlefshëm dhe nuk anulohet me arsyetimin se të drejtat e palës së tretë 
shkaktojnë pavlefshmërinë e çdo debitimi apo kreditimi të mëparshëm të një llogarie tjetër titujsh. 

2. Pika 1 e këtij neni zbatohet edhe për pengun mbi obligacionet e dematerializuara. 
 

Neni 9 
Çështje të veçanta 

 

1. Obligacionet e prurësit, që  paguhen me dorëzim, emetohen për një afat të përcaktuar. 
2. Me përjashtim të dispozitave të këtij kreu mbi obligacionet e dematerializuara, emetuesi 

detyrohet t’u lëshojë dhe dorëzojë certifikatë obligacioni zotëruesve të obligacioneve. Në rast se janë 
lëshuar certifikata shumëfishe të obligacioneve, me kërkesë të zotëruesit të tyre, emetuesi detyrohet 
të zëvendësojë certifikatat e mëparshme me certifikata të reja, që përmbajnë një numër më të vogël 
obligacionesh.  

3. Emetuesi ka të drejtë të emetojë certifikata të përkohshme, deri në lëshimin e certifikatave 
përfundimtare të obligacioneve. 

 

KREU II 
KUJDESTARI 

 
Neni  10 

Veprimtaria e kujdestarit 
 

Kujdestari, në përputhje me ligjin për titujt, përgjigjet për kleringun dhe shlyerjen e 
transanksioneve për titujt, që mbahen në llogari.  

 
Neni 11 

Licencimi i kujdestarit 
 
1. Ushtrimi i veprimtarisë së kujdestarit licencohet nga autoriteti, në përputhje me aktet 

ligjore në fuqi.  
2. AMF-ja përcakton, me rregullore, afatet, kushtet dhe procedurën për licencimin e 

kujdestarit. 
Neni 12 

Informimi nga kujdestari 
 
1. Kujdestari informon me shkrim, përpara kryerjes së transanksionit, zotëruesit e 

obligacioneve, që tregtojnë obligacione të dematerializuara në tregjet mbi banak, për çmimin e 
blerjes dhe të shitjes së obligacioneve. Në mënyrë të veçantë, njoftimi përcakton çdo komision, 
tarifë, shpenzim apo diferencën ndërmjet çmimit të shitjes dhe atij të blerjes, si dhe diapazonin e 
luhatjes së çmimit të këtyre obligacioneve  në ditën paraardhëse të tregtimit.  

2. Autoriteti mund të përcaktojë, me rregullore,  detyrime të tjera specifike për kujdestarët, 
në lidhje me informacionin që i jepet zotëruesve të obligacioneve, për obligacionet e tregtuara në 
tregjet mbi banak. 

 
Neni 13 

Mbikëqyrja, sanksionet, konfidencialiteti 
 
1. Autoriteti mbikëqyr veprimtarinë e kujdestarit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi. 
2. AMF-ja e tërheq licencën e kujdestarit nëse ky i fundit nuk i përmbush më kërkesat e 

përcaktuara nga ky ligj. 
3. Në rast se kujdestari shkel detyrimet e parashikuara në ligj, Autoriteti vendos gjobë, në 

përputhje me ligjin për titujt. AMF-ja mund të miratojë, me rregullore, masa ndëshkuese shtesë në 
rastin e shkeljes së detyrimeve nga ana e kujdestarit. 
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4. Kujdestari është i liruar nga detyrimi ndaj klientit për ruajtjen e konfidencialitetit, në 
lidhje me veprimet në llogari, kreditimin dhe debitimin e llogarisë, me kleringun dhe shlyerjen e 
transaksioneve me titujt e regjistruar në llogari apo në lidhje me çdo çështje tjetër të rëndësishme për 
kryerjen e funksioneve mbikëqyrëse të Autoritetit, kur informacioni konfidencial kërkohet nga ky i 
fundit. 
 

KREU III 
PROGRAMI I HUASË ME OBLIGACIONE 

 
Neni 14 

Përmbajtja e programit 
 
1. Çdo obligacion shoqërohet nga një program huaje. 
2. Programi i huasë përmban me hollësi kushtet dhe afatet e obligacionit. Programi është i 

detyrueshëm për t’u zbatuar për emetuesin, zotëruesin e obligacioneve dhe pasardhësit e tyre, si dhe 
nga çdo palë e tretë përfituese.  

3. Programi i huasë miratohet nga organi vendimmarrës i emetuesit, i cili është përgjegjës 
për emetimin e obligacionit. 

4. Programi i huasë hartohet me një gjuhë të qartë dhe të kuptueshme dhe përfshin 
informacionin e përmendur në nenin 17 të ligjit për titujt dhe çdo informacion tjetër të nevojshëm, 
që mund të përdoret nga investitorët, për të bërë vlerësime objektive për pritshmërinë dhe rreziqet e 
investimeve.  

 
Neni 15 

Ndryshimi i programit të huasë 
 
1. Çdo ndryshim në programin e huasë miratohet, paraprakisht, nga grupi i zotëruesve të 

obligacioneve, siç përcaktohet në nenet 16 e 22 të këtij ligji.  
2. Grupi i zotëruesve të obligacioneve, me vendim të posaçëm, autorizon agjentin e 

zotëruesve të obligacioneve për të negociuar dhe rënë dakord me emetuesin, për ndryshimin e 
programit të huasë. Vendimi për autorizimin merret në përputhje me nenin 22 të këtij ligji. 

3. Vendimi i grupit të zotëruesve të obligacioneve përcakton çështjet, për të cilat agjenti i 
zotëruesve të obligacioneve mund të bëjë negocim dhe marrëveshje, duke përfshirë, gjithashtu, 
udhëzime të veçanta për negociatat. Agjenti i zotëruesve të obligacioneve duhet ta zbatojë këtë 
vendim dhe mban përgjegjësi për çdo dëm, të shkaktuar nga shkelja e porosive të zotëruesve të 
obligacioneve.  

4. Vendimi për autorizim i grupit të zotëruesve të obligacioneve i njoftohet menjëherë 
emetuesit nga agjenti i zotëruesve të obligacionit. 

 
KREU IV 

GRUPI I ZOTËRUESVE TË OBLIGACIONEVE 
 

Neni 16 
Organizimi i zotëruesve të obligacioneve në grup 

 
1. Organizimi i zotëruesve të obligacioneve në grup është i detyrueshëm në çdo rast të 

emetimit të obligacioneve, ku marrin pjesë, të paktën, dy zotërues obligacionesh. Grupi i zotëruesve 
të obligacioneve nuk ka personalitet juridik. Në rastin kur vetëm një zotërues obligacioni është pjesë 
e obligacionit, ai ushtron, në mënyrë të barabartë, të drejtat e të gjithë grupit. 

2. Data dhe vendi për mbledhjen e parë përcaktohen nga emetuesi menjëherë pas emetimit të 
obligacioneve dhe, në çdo rast, jo më vonë se 30 ditë nga data e mbarimit të procesit të emetimit të 
tyre. Për emërimin e agjentit të zotëruesit të obligacioneve në mbledhjen e parë të zotëruesve të 
obligacioneve zbatohet neni 26 i këtij ligji. Në rast të pamundësisë apo të refuzimit, pa shkak ligjor, 
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të emetuesit, për të organizuar mbledhjen e zotëruesve të obligacioneve, çdo zotërues obligacionesh, 
me nismën e vet, mund të kërkojë, nëpërmjet gjykatës, zhvillimin e kësaj mbledhjeje. 

3. Në rastet e emetimit të obligacioneve me seri të ndryshme, zotëruesit e obligacioneve të 
një serie formojnë grup të veçantë. Grupet e veçanta të zotëruesve të obligacioneve kanë të drejtë të 
grupohen në një grup të vetëm, kur kushtet dhe afatet e serive të obligacioneve janë të njëjta. 

 
Neni 17 

Vendimet e grupit të zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Grupi i zotëruesve të obligacioneve merr vendime për çdo çështje të përcaktuar nga ky 

ligj dhe programi i huasë. Grupi i zotëruesve të obligacioneve nuk mund të marrë vendime, që 
trajtojnë, në mënyrë të pabarabartë, zotëruesit e obligacioneve. 

2. Grupi i zotëruesve të obligacioneve nuk merr vendime, të cilat krijojnë detyrime shtesë 
për zotëruesit e obligacioneve, për sa kohë që këto detyrime nuk bëhen në interesin e tyre të 
përbashkët.  

3. Në rastin e emetimeve, që nuk i përkasin grupit të zotëruesve të obligacioneve, sipas 
kushteve dhe afateve të obligacionit, të përfshira në programin e huasë apo të këtij ligji e që kanë 
efekt tek të drejtat e zotëruesve të obligacioneve,  për kushtet dhe afatet e programit të huasë, të 
drejtat përkatëse mund të ushtrohen individualisht nga secili zotërues. 

4. Vendimi i grupit të zotëruesve të obligacioneve duhet të jetë në përputhje me  kushtet dhe 
afatet e programit të huasë, sipas kreut III të këtij ligji, përveç rasteve të parashikuara ndryshe në 
nenin 22 të këtij ligji. 

 
Neni 18 

Përgjegjësitë e veçanta të grupit të zotëruesve të obligacioneve 
 
Vetëm grupi i zotëruesve të obligacioneve ka të drejtën për të vendosur për: 
a) heqjen dorë të çdo zotëruesi të obligacioneve nga e drejta për përdorimin e mjeteve apo të 

instrumenteve ligjore;  
b) paraqitjen e kërkesës për deklarimin e falimentimit të emetuesit; 
c) arritjen e marrëveshjeve për pretendimet e zotëruesve të obligacioneve ndaj emetuesit, që 

rrjedhin nga programi i huasë dhe ligji; 
ç) çlirimin e kolateraleve apo të garancive, të dhëna për të siguruar obligacionin; 
d) pëlqimin në lidhje me propozimin e emetuesit për të emetuar obligacione të tjera, 

pretendimet e të cilave përmbushen në mënyrë të privilegjuar ose kushtet e të cilave u japin 
zotëruesve të rinj të obligacioneve të drejta të tilla, që cenojnë statusin e zotëruesve ekzistues; 

dh) ndryshimin e vlerës nominale të obligacionit, interesit apo të mënyrës së llogaritjes së 
këtij interesi; 

e) zgjatjen e afatit të maturimit  të obligacionit apo të afatit të pagimit të interesit; 
ë) shkarkimin dhe zëvendësimin e agjentit të zotëruesve të obligacioneve; 
f) përfundimin e huasë së marrë, duke emetuar obligacione; 
g) autorizimin e agjentit të zotëruesve të obligacionit për negocimin e kushteve dhe të 

afateve të obligacionit, sipas programit të huasë, në përputhje me nenin 15 të këtij ligji. 
 

Neni 19 
Mbledhja e grupit të zotëruesve të obligacioneve 

 
1. Mbledhja e grupit të zotëruesve të obligacioneve thirret nga agjenti i zotëruesve të 

obligacioneve ose, në mungesë të  agjentit të tyre, nga vetë emetuesi, apo në rast likuidimi a 
falimentimi të emetuesit, nga likuiduesi apo administratori i falimentimit të emetuesit. Rendi i 
mbledhjes përgatitet nga njëri prej personave të mësipërm, që thërret mbledhjen. 

2. Personi, i përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, është i detyruar të thërrasë, gjithashtu, 
mbledhjen e grupit të zotëruesve të obligacioneve me kërkesën e zotëruesve të obligacioneve, të cilët 
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përfaqësojnë të paktën 1/20 e vlerës totale të obligacionit (apo serive përkatëse). Kërkesa e 
zotëruesve të obligacioneve  përmban, gjithashtu, rendin e mbledhjes. Mbledhja thirret jo më parë se 
10 ditë pune dhe jo më vonë se 20 ditë pune nga data e marrjes së kërkesës nga zotëruesit e 
obligacioneve. Në rast se mbledhja nuk realizohet brenda afatit të përcaktuar, zotëruesit e 
obligacioneve kërkojnë thirrjen e mbledhjes nëpërmjet gjykatës. Gjykata përcakton vendin dhe 
kohën e mbledhjes. Shpenzimet mbulohen nga emetuesi. 

3. Kërkesa për thirrjen e mbledhjes, sipas pikës 2 të këtij neni, përpara se të kenë kaluar 6 
muaj nga mbledhja e fundit, ku u vendos për të njëjtat çështje, për të cilat kërkohet të thirret edhe 
takimi i ri, vlerësohet si kërkesë abuzive dhe refuzohet, në rast se nuk ka një shkak dhe ndonjë arsye 
për justifikimin e mbledhjes së re. 

4. Në rast se ky ligj apo programi i huasë nuk përmbajnë dispozita për mbledhjen  e 
zotëruesve të obligacioneve, atëherë zbatohen, respektivisht, dispozitat e ligjit për tregtarët dhe 
shoqëritë tregtare, që rregullojnë thirrjen e asamblesë së përgjithshme të aksionarëve të një shoqërie 
aksionare. 

 
Neni 20 

Ftesa drejtuar zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Në rastet e emetimit të obligacioneve të regjistruara, të cilat shpërndahen nëpërmjet 

ofertës private, dhe për sa kohë këto obligacione nuk janë listuar, në përputhje me nenin 35 të këtij 
ligji, kushtet e obligacionit, sipas programit të huasë, mund të parashikojnë që zotëruesit e 
obligacioneve të thirren në mbledhje nëpërmjet postës. 

2. Me listimin e obligacioneve në ndonjë treg të rregulluar titujsh në Republikën e 
Shqipërisë, thirrja për zotëruesit e obligacioneve bëhet edhe përmes njoftimit në buletinin ditor të 
tregut të titujve, ku janë listuar obligacionet. 

 
Neni 21 

Të drejtat e votës së zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Çdo obligacion mbart të drejtën e një vote në mbledhjen e zotëruesve të obligacioneve. 

Në rastin e certifikatës shumëfishe të obligacionit,  zotëruesi i obligacionit ka të drejtën e aq votave 
sa është edhe numri i obligacioneve, që përfshihen në këtë certifikatë.  

2. Kur mbi obligacionet është vendosur peng, e drejta e votës ushtrohet nga penglënësi i 
obligacioneve, përveçse kur përcaktohet ndryshe në marrëveshjen e pengut ose në kushtet dhe afatet 
e huasë me obligacione, sipas programit të huasë. Për sa u takon elementeve civile, që rrjedhin nga 
obligacionet, zbatohen dispozitat përkatëse të Kodit Civil mbi pengun.  

3. Zotëruesi i obligacioneve ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjen e zotëruesve të 
obligacioneve edhe nëpërmjet përfaqësimit. Në rast se obligacioni është në bashkëpronësi të disa 
personave, e drejta e votës ushtrohet nëpërmjet një përfaqësuesi. 

4. Emetuesi nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës për obligacionet që ai vetë zotëron ose 
për obligacionet, mbi të cilat është vendosur pengu në favor të tij. 

5. Përveçse kur ligji apo kushtet dhe afatet e obligacionit, sipas programit të huasë, 
përmbajnë dispozita të ndryshme për të drejtat e votës së zotëruesve të obligacioneve, dispozitat e 
ligjit  për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, për asamblenë e përgjithshme të aksionarëve, zbatohen, 
respektivisht, për të drejtat e votës së zotëruesve të obligacioneve, në përputhje me natyrën dhe 
qëllimin e obligacionit. 

 
Neni 22 

Vendimmarrja në mbledhjet e zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Vendimet e grupit të zotëruesve të obligacioneve janë të vlefshme kur në mbledhje marrin 

pjesë zotëruesit e obligacioneve, të cilët përfaqësojnë 1/4 e vlerës totale të huasë me obligacione. 
Vendimet e zotëruesve të obligacioneve merren me shumicën absolute të votave, që përfaqësohen në 
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mbledhje. Në rast se kuorumi i mësipërm prej 1/4 nuk arrihet, atëherë mbledhja shtyhet me 20 ditë 
pune nga data e mbledhjes të anuluar. Mbledhja e re quhet e mbledhur dhe mund të marrë vendime 
të vlefshme pavarësisht nga përfaqësimi i vlerës së obligacioneve. 

2. Për çështjet, që parashikohen në nenin 18 të këtij ligji, vendimet e grupit të zotëruesve të 
obligacioneve quhen të vlefshme kur në mbledhje marrin pjesë zotëruesit e obligacioneve, që 
përfaqësojnë 2/3 e vlerës totale të obligacioneve. Në rast se kuorumi prej 2/3 nuk plotësohet,  
mbledhja shtyhet me 20 ditë pune nga data e mbledhjes të anuluar. Për të qenë e vlefshme mbledhja 
e re është e nevojshme të jenë të pranishëm zotëruesit e obligacioneve, të cilët përfaqësojnë 1/2 e 
vlerës totale të obligacioneve. Në rast se edhe ky kuorum nuk plotësohet, mbledhja rishtyhet për 20 
ditë pune nga data e anulimit të mbledhjes së dytë dhe mbledhja e re, quhet e mbledhur dhe mund të 
merren vendime të vlefshme kur janë të pranishëm zotëruesit e obligacioneve, të cilët përfaqësojnë 
1/4 e vlerës totale të obligacioneve. Në të gjitha rastet e sipërpërmendura, vendimet janë të vlefshme 
me shumicën  e 2/3 të votave të pjesëmarrësve në mbledhje.  

3. Programi i huasë mund të parashikojë kuorum dhe shumicë votash më të larta për marrjen 
e vendimeve në mbledhjet e zotëruesve të obligacioneve.  

 
Neni 23 

Rendi i ditës dhe procesverbali i mbledhjes 
 
1. Zotëruesit e obligacioneve nuk vendosin për çështje, të cilat nuk janë përfshirë në rendin 

e ditës, me përjashtim të rasteve kur të gjithë zotëruesit e obligacioneve janë të pranishëm dhe 
asnjëri prej tyre nuk kundërshton shqyrtimin e çështjes në fjalë. 

2. Zotëruesit e obligacioneve, që përfaqësojnë të paktën 1/20 e vlerës totale të 
obligacioneve, mund t’i kërkojnë personit, që ka thirrur mbledhjen e zotëruesve të obligacioneve, 
sipas nenit 19 të këtij ligji, ta përfshijë çështjen në rendin shtesë të mbledhjes. Personi, që  thërret 
mbledhjen e zotëruesve të obligacioneve, sipas nenit 19 të këtij ligji, e pranon kërkesën për shtesë në 
rendin e ditës, në rast se kërkesa është paraqitur të paktën 10 ditë pune para datës së mbledhjes të 
thirrur. Përfshirja dhe njoftimi i çështjeve shtesë bëhen të paktën 5 ditë pune para mbledhjes të 
thirrur të zotëruesve të obligacioneve dhe është përgjegjësi e personit që ka thirrur mbledhjen. 

3. Emetuesi mban procesverbalin, ku regjistrohen të gjitha vendimet e mbledhjeve të 
zotëruesve të obligacioneve. 

 
Neni 24 

Zbatimi i dispozitave plotësuese nga ligji për tregtarët dhe shoqëritë tregtare 
 
Përveç kur ligji apo kushtet e afatet e obligacionit, sipas programit të huasë, përmbajnë 

dispozita të ndryshme për vendimmarrjen e zotëruesve të obligacioneve, zbatohen dispozitat e ligjit 
për tregtarët dhe shoqëritë tregtare për asamblenë e përgjithshme të aksionarëve, në përputhje me 
natyrën dhe qëllimin e obligacionit. 

 
Neni 25 

Mbulimi i shpenzimeve për zhvillimin e mbledhjes së zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Shpenzimet për veprimet përgatitore për mbledhjen dhe vendimet nga zotëruesit e 

obligacioneve, si dhe shpenzimet për publikimin e këtyre vendimeve mbulohen nga emetuesi.  
2. Të gjitha shpenzimet e mbetura për veprimtarinë e grupit të zotëruesve të obligacioneve 

zbriten nga pagesa që emetuesi kryen për zotëruesit e obligacioneve, në përputhje me dispozitën 
përkatëse, të parashikuar, në kushtet dhe afatet e obligacionit, sipas programit të huasë. 
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KREU V 
AGJENTI I ZOTËRUESVE TË OBLIGACIONEVE 

 
Neni 26 

Emërimi i agjentit të zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Kushtet e obligacionit me ofertë publike, sipas programit të huasë, parashikojnë emërimin 

e agjentit të zotëruesve të obligacioneve dhe të zëvendësit të tij. Ky agjent dhe zëvendësi i tij 
zgjidhen nga lista e kandidatëve (minimumi 5 persona), e cila përgatitet nga emetuesi. Emetuesi 
thërret mbledhjen e grupit të zotëruesve të obligacioneve brenda 30 ditëve nga data e miratimit të 
listës së kandidatëve nga Autoriteti, në përputhje me nenin 27 të këtij ligji. Kriteret për hartimin e 
listës jepen me hollësi në kushtet e obligacionit, sipas programit të huasë. Në rastin e obligacionit  
me ofertë publike, si agjent  i zotëruesve të obligacioneve mund të caktohet vetëm një shoqëri 
komisionere ose një bankë, pasi është bërë verifikimi i licencës së saj, nga Banka e Shqipërisë, për 
të kryer veprimtari bankare dhe pasi është licencuar nga AMF-ja për të kryer transaksione me tituj.  

2. Agjenti i zotëruesve të obligacioneve apo zëvendësi i tij  emërohen nga emetuesi, në 
rastet kur obligacioni është emetuar me ofertë private. Në këtë rast zbatohen dispozitat përkatëse të 
këtij kreu, me përjashtim të dispozitave të neneve 27 e 28 të këtij kreu, përkatësisht pikat 2, 3 e 4.  

3. Agjenti vepron ekskluzivisht në interes të zotëruesve të obligacioneve dhe nuk mund të 
jetë edhe nënshkruesi i obligacioneve.  

4. Dispozitat për sekretin bankar nuk zbatohen kundrejt agjentit të zotëruesve të 
obligacioneve,  në lidhje me transaksionet me obligacione dhe me veprimet në llogaritë e kujdestarit. 

 
Neni 27 

Miratimi i listës së kandidatëve nga Autoriteti 
 
1. Autoriteti miraton listën e kandidatëve, të hartuar nga emetuesi, në përputhje me pikën 1 

të nenit 26 të këtij ligji, në rastin kur obligacionet shiten me ofertë publike dhe përpara marrjes së 
vendimit nga grupi i zotëruesve të obligacioneve për emërimin e agjentit të zotëruesve të 
obligacioneve. 

2. Lista miratohet kur personat e propozuar janë licencuar nga Autoriteti. Në paraqitjen për 
miratim të kërkesës për kandidaturën e tyre në pozicionin e agjentit të zotëruesit të obligacioneve, 
personat e përfshirë në listën e sipërpërmendur duhet të dorëzojnë pranë AMF-së një deklaratë 
konfidenciale, nëpërmjet së cilës sigurojnë Autoritetin se nuk ekziston një konflikt interesash për 
ushtrimin e përgjegjësive të tyre, si agjentë të zotëruesve të obligacioneve dhe mbrojtjen e interesave 
të zotëruesve. 

3. Lista vlerësohet e miratohet nga Autoriteti, nëse brenda periudhës 30-ditore nuk refuzohet 
shprehimisht. 

4. Në rast se lista nuk miratohet, Autoriteti duhet të paraqesë arsyet për vendimin e marrë, 
duke specifikuar cilët kandidatë nuk përmbushin kërkesat e parashikuara në ligj dhe emetuesi duhet 
të hartojë një listë të re kandidatësh dhe t’ia dorëzojë përsëri AMF-së për miratim. 

5. Në rastet kur shoqëritë komisionere apo bankat e licencuara nga AMF-ja për të kryer 
transaksione me tituj bëjnë deklaratë të rreme për konfliktin e interesit, të përmendur në pikën 2 të 
këtij neni, AMF-ja vendos një gjobë nga 1 000 000 deri në 2 000 000 lekë.   

 
Neni 28 

Shkarkimi dhe zëvendësimi i agjentit të zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Nëse obligacionet emetohen me ofertë private, zëvendësimi i agjentit të zotëruesve të 

obligacioneve kryhet vetëm nga emetuesi. 
2. Nëse obligacionet emetohen me ofertë publike, agjenti i zotëruesve të obligacioneve dhe 

zëvendësi i tij mund të shkarkohen në çdo kohë, me vendim të grupit të zotëruesve të obligacioneve. 
Emetuesi thërret mbledhjen e grupit të zotëruesve të obligacioneve, në përputhje me dispozitat e  
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nenit 20 të këtij ligji, me kërkesën e zotëruesve të obligacioneve, të cilët përfaqësojnë të paktën 1/20 
e vlerës së obligacioneve apo serive respektive. Rendi i ditës së mbledhjes përmban listën e 
kandidatëve, të hartuar nga emetuesi, në përputhje me nenin 19 të këtij ligji. Emetuesi thërret 
mbledhjen e grupit të zotëruesve të obligacioneve brenda 10 ditëve pune nga data e miratimit të 
listës së kandidatëve nga Autoriteti. Në vijim, grupi i zotëruesve të obligacioneve emëron agjentin e 
ri dhe zëvendësin e tij, të cilin e zgjedh nga kandidatët e listës.  

3. Në rast se agjenti i zotëruesve të obligacioneve apo zëvendësi i tij humbasin aftësinë për 
të vepruar, si rezultat i mospërputhjes me kërkesat e parashikuara nga ky ligj, atëherë ata detyrohen 
të japin dorëheqjen menjëherë, pas konstatimit të këtij fakti dhe të njoftojnë emetuesin. Në rast se 
ata kundërshtojnë dorëheqjen, emetuesi, me nismën e vet apo nëpërmjet kërkesës së zotëruesve të 
obligacioneve, të cilët përfaqësojnë të paktën 1/20 e vlerës së obligacioneve apo të serive respektive, 
mbledh grupin e zotëruesve të obligacioneve dhe i shkarkon ata nga detyra.  

Rendi i ditës i mbledhjes përmban listën e re të kandidatëve, të përgatitur nga emetuesi, në 
përputhje me nenin 26 të këtij ligji. Emetuesi detyrohet të thërrasë mbledhjen e grupit të zotëruesve 
të obligacioneve jo më vonë se 10 ditë pune nga data e miratimit të listës së re të kandidatëve nga 
Autoriteti dhe grupi i zotëruesve të obligacioneve emëron agjentin e ri nga kjo listë.  

4. Shkarkimi i agjentit të zotëruesve të obligacioneve apo të zëvendësit të tij hyn në fuqi kur 
agjenti i ri apo zëvendësi janë emëruar nga grupi i zotëruesve të obligacioneve. Deri në përfundimin 
e shkarkimit të tij, agjenti i zotëruesve të obligacioneve mund të kryejë vetëm ato veprime, të cilat 
janë absolutisht të nevojshme dhe kanë lidhje me zëvendësimin e tij. 

5. Pas emërimit, agjenti i ri i zotëruesve të obligacioneve njofton menjëherë emetuesin për 
këtë emërim.  

 
Neni 29 

Përgjegjësitë e agjentit të zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Përgjegjësitë e agjentit të zotëruesve të obligacioneve përcaktohen nga ligji, nga kushtet e 

obligacionit, sipas programit të huasë, si dhe nga vendimet e grupit të zotëruesve të obligacioneve.  
2. Grupi i zotëruesve të obligacioneve mund të vendosë t’i japë përgjegjësi shtesë agjentit 

pasi merr miratimin e emetuesit. Vendimi përkatës i grupit të zotëruesve të obligacioneve duhet të 
specifikojë me përpikëri përgjegjësitë shtesë, që i jepen agjentit të zotëruesve të obligacioneve. 

3. Përgjegjësitë, të cilat, me anë të këtij ligji, i janë dhënë grupit të zotëruesve të 
obligacioneve, nuk mund t’i ngarkohen, në asnjë mënyrë, agjentit. 

4. Agjenti është përgjegjës për përfaqësimin në gjykatë dhe jashtë saj të grupit të zotëruesve 
të obligacioneve, përkundrejt emetuesit dhe personave të tretë.  

 
Neni 30 

Përfaqësimi i grupit të zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Veprimet e agjentit të zotëruesve të obligacioneve, edhe kur ato janë kryer përtej 

kompetencave të dhëna, janë të detyrueshme për zotëruesit e obligacioneve dhe për pasardhësit e 
tyre, përkundrejt emetuesit dhe personave të tretë, përveç rasteve kur emetuesi ose personat e tretë 
ishin në dijeni se agjenti po vepronte përtej kompetencave të veta. Në këtë rast, agjenti i zotëruesve 
të obligacioneve është përgjegjës për çdo dëm, që u shkaktohet atyre nga veprimet e tij. 

 2. Agjenti i zotëruesve të obligacioneve ka fuqinë për të paraqitur në gjykatë kërkesë për 
fillim procedure penale apo procedure ekzekutimi.  

 3. Në rast se nuk parashikohet ndryshe në kushtet e obligacionit, sipas programit të huasë, 
agjenti i kryen veprimet e parashikuara në pikën e mësipërme, në emrin e vet, pa qenë i nevojshëm 
një autorizim i veçantë nga grupi i zotëruesve të obligacioneve. 
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Neni 31 
Pezullimi i veprimeve individuale të zotëruesve të obligacioneve 

 
1. Zotëruesit e obligacioneve nuk mund t’i kundërvihen individualisht emetuesit, duke kryer 

veprime, të cilat janë përgjegjësi e agjentit, përveç rasteve kur ata janë autorizuar, në mënyrë 
specifike, nga grupi i zotëruesve të obligacioneve, për të vepruar në këtë mënyrë.  

2. Dispozitat e pikës së mësipërme nuk cenojnë ushtrimin e të drejtave nga zotëruesi i 
obligacioneve përkundrejt kujdestarit, në llogaritë e të cilit mbahen titujt e zotëruesit të 
obligacioneve. 

3. Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në kushtet e obligacionit, sipas programit të 
huasë, pas maturimit të huasë, çdo mbajtës i obligacioneve mund të ushtrojë individualisht të drejtat 
e veta, që rrjedhin nga kushtet e obligacionit dhe të veprojë kundër emetuesit.  

 
Neni 32 

Përgjegjësia e agjentit të zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Në përputhje me kushtet e obligacionit, sipas programit të huasë, agjenti është përgjegjës 

kundrejt zotëruesve të obligacioneve për çdo veprim të kryer me keqbesim dhe neglizhencë. 
Përgjegjësia e agjentit të zotëruesit të obligacioneve përkundrejt emetuesit nuk mund të kufizohet 
vetëm nëpërmjet kushteve të përmbajtura në programin e huasë, për veprimet kryera me dashje ose 
nga pakujdesia.  

2. Agjenti i zëvendësuar mban përgjegjësi për të gjitha veprimet apo mosveprimet deri në 
çastin e zëvendësimit nga agjenti i ri.  

 
Neni 33 

Tarifat e agjentit të zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Tarifat dhe çdo lloj tjetër shpenzimi i kryer nga agjenti, në interes të zotëruesve të 

obligacioneve, i vihen në ngarkim emetuesit. 
2. Në rastin e ekzekutimit të detyrueshëm, tarifat dhe çdo lloj tjetër shpenzimi i agjentit të 

zotëruesve të obligacioneve, të kryera në interes të zotëruesve të obligacioneve,  nga fillimi i 
procedurës së ekzekutimit të detyrueshëm deri në mbledhjen e detyrimit, vlerësohen si shpenzime të 
ekzekutimit të detyrueshëm.  

 
Neni 34 

Përfundimi i marrëdhënies së përfaqësimit ndërmjet agjentit 
dhe grupit të zotëruesve të obligacioneve 

 
1. Marrëdhënia ndërmjet agjentit dhe grupit të zotëruesve të obligacioneve përfundon në 

rastin kur vdes agjenti apo kur jep dorëheqjen, në rast të anulimit të emërimit ose të përfundimit të 
afatit të emërimit të agjentit.  

2. Kushtet  e obligacionit, të përcaktuara në programin e huasë, mund të përfshijnë edhe 
shkaqe të tjera për përfundimin e kësaj marrëveshjeje. 

 
KREU VI 

SHPËRNDARJA E OBLIGACIONEVE 
 

Neni 35 
Mënyra dhe rregullat e shpërndarjes 

 
1. Shpërndarja e obligacioneve kryhet nëpërmjet ofertës private apo publike.  
2. Në rast të shpërndarjes së obligacioneve nëpërmjet ofertës publike zbatohen dispozitat e 

ligjit për titujt. 
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3. Emetuesi, i cili shpërndan obligacionet nëpërmjet ofertës publike, brenda 30 ditëve nga 
data e përfundimit të shpërndarjes, duhet të depozitojë kërkesën për listimin e obligacioneve në një 
treg të licencuar apo të rregulluar titujsh në Republikën e Shqipërisë.  

4. Neglizhenca e emetuesit për listimin e obligacioneve, në përputhje me  pikën 3 të këtij 
neni, nuk sjell pavlefshmërinë e obligacioneve të emetuara. Emetuesi i kompenson çdo dëm 
zotëruesit të obligacioneve, për shkak të moskryerjes së veprimeve apo të pakujdesisë. Autoriteti 
vendos gjobë nga 150 000 deri në 5 000 000 lekë, në varësi të vlerës, kushteve dhe numrit të 
zotëruesve të obligacioneve. 

  
Neni 36 

Transferimi i obligacioneve 
 
1. Obligacionet mund të transferohen lirisht, përveç kur parashikohet ndryshe në kushtet  e 

obligacionit, sipas programit të huasë.  
2. Obligacionet e listuara në një treg titujsh mund të tregtohen edhe në tregjet mbi banak, 

përmes kujdestarit, në përputhje me dispozitat e ligjit për titujt.  
3. Kujdestari nuk krediton vlerën e obligacioneve në llogarinë e titujve të dematerializuar të 

përfituesit, pa debituar njëkohësisht llogarinë e obligacioneve të transferuesit, në përputhje me këtë 
ligj.  

 
Neni 37 

Blerja e obligacioneve të veta nga emetuesi 
 
1. Emetuesi blen obligacionet e veta para maturimit, në përputhje me kushtet dhe afatet e 

huasë me obligacione, sipas programit të huasë me obligacione, ose me dispozitat e këtij ligji apo të 
legjislacionit në fuqi.   

2. Blerja e obligacioneve të veta vendoset nga organi kompetent i emetuesit, i cili është 
përgjegjës për marrjen e vendimeve për emetimin e obligacioneve. Vendimi i mësipërm mund të jetë 
i përgjithshëm dhe të autorizojë disa blerje, në shuma dhe kohë të ndryshme, qëllimin e blerjes së 
obligacioneve, shumën maksimale, që do të shpenzojë emetuesi për të realizuar blerjen, si dhe kohën 
e mënyrën e shpërndarjes së re të obligacioneve.  

3. Për obligacionet e emetuara nëpërmjet ofertës publike, vendimi për blerjen e 
obligacioneve të veta nga emetuesi i njoftohet Autoritetit dhe publikohet menjëherë.  

4. Emetuesi ka të drejtë të anulojë, në çdo kohë, obligacionet, të cilat i ka emetuar dhe blerë 
vetë, për sa kohë që këto obligacione janë të lira nga çdo barrë  apo peng, në favor të një pale të 
tretë.  

5. Emetuesi, me blerjen e obligacioneve të veta, nuk ushtron të drejtat e lidhura me këto 
obligacione.  

Neni 38 
Krijimi i garancive 

 
Principali, interesi dhe shpenzimet e obligacioneve mund të sigurohen me çdo mjet sigurimi 

a garancie nga emetuesi apo nga persona të tretë, në përputhje me programin e huasë. 
 

KREU VII 
MATURIMI I HUASË SË OBLIGACIONEVE 

 
Neni 39 

Rrethanat e maturimit 
 
Huaja e obligacionit maturohet me pagimin e tij ose me përfundimin e huasë.  
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Neni 40 
Shlyerja e obligacioneve 

 
1. Shlyerja e obligacioneve bëhet në datën e maturimit. 
2. Përveç kur është parashikuar ndryshe në kushtet e obligacionit, sipas programit të huasë, 

shlyerja e obligacioneve bëhet e plotë për të gjithë shumën. Shlyerja e parakohshme e obligacioneve 
është e mundur vetëm nëse përcaktohet në kushtet e obligacionit, sipas programit të huasë. 

3. Në datën e maturimit, emetuesi është i detyruar të shlyejë vlerën nominale të 
obligacioneve. Nëse zotëruesi i obligacioneve e ka blerë obligacionin me çmim më të ulët se vlera 
nominale e tij, diferenca e krijuar nuk vlerësohet si interes për obligacionet.  

4. Ushtrimi i të drejtave të konvertimit ose të këmbimit për obligacionet e konvertueshme a 
të këmbyeshme me aksione është shlyerje e obligacionit. 

 
Neni 41 

Çështje, të cilat lidhen me obligacionet që mbartin interes 
 
1. Llogaritja e interesit përfundon me shlyerjen e obligacionit ose me pagimin e principalit 

të borxhit.  
2. Paaftësia paguese e emetuesit nuk ndërpret llogaritjen e interesit për obligacionet. 
 

Neni 42 
Procedura për pagimin e obligacioneve në letër 

 
1. Përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë ligj apo në kushtet e obligacionit, sipas 

programit të huasë, pagesa e obligacionit në letër kryhet në datën e maturimit, nëpërmjet dorëzimit 
të pakushtëzuar të certifikatës së obligacionit tek emetuesi dhe me evidentimin e pagesës në 
certifikatën e obligacionit. 

2. Pagesa e pjesshme e obligacionit është e mundur nëpërmjet evidentimit në certifikatën e 
obligacionit ose nëpërmjet anulimit të certifikatës së parë të obligacionit dhe emetimit të një 
certifikate të re, për pjesën e mbetur, për t’u paguar nga principali.  

 
Neni 43 

Procedura për pagimin e obligacioneve të dematerializuara 
 
1. Në datën e maturimit, zotëruesi i obligacioneve ka të drejtë t’i kërkojë kujdestarit pagesën 

e obligacionit. Kujdestari nuk paguan principalin dhe interesin, për aq kohë sa emetuesi nuk ka 
përmbushur, përkundrejt tij, çdo detyrim, që rrjedh nga programi i huasë.  

2. Emetuesi lirohet nga çdo detyrim për t’ua paguar shumat përkatëse, për programin e 
huasë, zotëruesve të obligacioneve, kur këto detyrime ia paguan kujdestarit, në shumën dhe në 
kohën e duhur. Kujdestari është përgjegjës për pagimin e këtyre shumave te zotëruesit e 
obligacioneve apo te përfituesit e tjerë. 

 
Neni 44 

Veprimet e kujdestarit në rast të mospërmbushjes së detyrimeve nga emetuesi 
 
1. Në rast se emetuesi nuk përmbush detyrimet përkundrejt kujdestarit, në mënyrën dhe 

kohën e duhur, sipas programit të huasë, atëherë zotëruesi i obligacioneve ka të drejtë të ngrejë 
pretendime vetëm ndaj emetuesit.  

2. Kujdestari njofton menjëherë zotëruesit e obligacioneve dhe agjentin e tyre, si dhe 
Autoritetin pas njoftimit për mospërmbushjen, nga ana e emetuesit, të detyrimeve, të pagesës së 
shumave, në lidhje me huanë e obligacioneve. Kujdestari i jep agjentit të zotëruesve të obligacioneve 
informacionin e nevojshëm për ushtrimin e të drejtave të zotëruesve të obligacioneve përkundrejt 
emetuesit.  
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Neni 45 
Përfundimi i programit të huasë me obligacione 

 
1. Programi i huasë duhet të përcaktojë, shprehimisht dhe qartë, afatet, kushtet dhe 

procedurat për ushtrimin e së drejtës së përfundimit të huasë, si nga emetuesi, edhe nga zotëruesi i 
obligacioneve.  

2. Përfundimi i huasë lejohet në çdo kohë, kur ka arsye thelbësore.  
3. Përveçse kur parashikohet ndryshe në kushtet e obligacionit, sipas programit të huasë, për 

obligacionet e emetuara nëpërmjet ofertës publike, e drejta për përfundimin e huasë ushtrohet nga 
agjenti i zotëruesve të obligacioneve me vendim të grupit të zotëruesve të obligacioneve. Kjo e drejtë 
nuk ushtrohet individualisht nga zotëruesit e obligacioneve.  

4. Në rast se agjenti nuk ushtron të drejtën e përfundimit të huasë brenda afatit të përcaktuar 
nga grupi i zotëruesve të obligacioneve, atëherë zotëruesit e obligacioneve kanë të drejtë të fillojnë 
procedurën e zëvendësimit të agjentit, gjë për të cilën detyrimisht njoftojnë Autoritetin. AMF-ja 
vendos gjobë deri në 500 000 lekë ndaj agjentit të zotëruesve të obligacioneve, në rast shkeljeje të 
detyrimeve të tij.  
 

KREU VIII 
REGJIMI TATIMOR I OBLIGACIONEVE 

 
Neni 46 

Përjashtimi nga taksat 
 
1. Transaksionet e parashikuara në pikën 2 të këtij neni, i nënshtrohen tatimit mbi të 

ardhurat. 
2. Përjashtohen nga çdo taksë tjetër apo tatim i drejtpërdrejtë ose i tërthortë, përfshirë 

tatimin mbi vlerën e shtuar, transaksionet apo veprimet e mëposhtme:  
a) emetimi i obligacionit, sipas këtij ligji;  
b) vendosja e garancive në favor të zotëruesve të obligacioneve;  
c) të gjitha marrëveshjet e parashikuara në këtë ligj, si dhe çdo marrëveshje shtesë apo çdo 

veprim e regjistrim i këtyre akteve në regjistrat publikë, sa herë është e nevojshme; 
ç) emetimi i përkohshëm apo i përhershëm i titujve të obligacioneve;  
d) shpërndarja dhe qarkullimi i obligacioneve;  
dh) pagimi i pricipalit të obligacioneve dhe i pretendimeve tregtare, që lidhen me këto 

obligacione; 
 e) në përgjithësi, ushtrimi i të drejtave, që rrjedhin nga obligacionet e lëshuara në përputhje 

me ligjin në fuqi, ose nga pretendimet tregtare, që lidhen me këto obligacione; 
 ë) transferimi i obligacioneve, i kryer brenda apo jashtë një tregu të   licencuar titujsh; 
 f) vendosja e barrëve dhe e pengjeve për obligacionet. 

 
PJESA II 

OBLIGACIONET E EMETUARA NGA SHOQËRITË AKSIONARE 
 

KREU I 
VENDIMI PËR EMETIMIN E OBLIGACIONEVE 

 
Neni 47 

Kompetenca e këshillit mbikëqyrës për emetimin e obligacioneve 
 
1. Përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë ligj, vendimi për emetimin e obligacioneve 

merret nga organet përkatëse të shoqërisë aksionare, në përputhje me ligjin për tregtarët dhe 
shoqëritë tregtare. 
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2. Vendimi për emetimin e obligacioneve depozitohet në Qendrën Kombëtare të 
Regjistrimit, në përputhje me ligjin për tregtarët dhe shoqëritë tregtare. 

 
Neni 48 

Kompetenca e asamblesë së përgjithshme të aksionarëve, për emetimin e obligacioneve 
 
Asambleja e përgjithshme e aksionarëve të emetuesit ka të drejtën ekskluzive të emetimit: 
a) të obligacioneve të konvertueshme; 
b) të obligacioneve me pjesëmarrje;   
c) të obligacioneve të këmbyeshme. 
 

Neni 49 
Elementet thelbësore të vendimit për emetimin e obligacioneve 

 
Përveçse kur përcaktohet ndryshe në dispozitat e ligjit për titujt, vendimi për emetimin e 

obligacioneve duhet të përmbajë, të paktën, elementet e mëposhtme: 
a)  shumën valutore të obligacioneve; 
b) llojin, vlerën nominale dhe numrin e obligacioneve; 
c) asetet e përdorura për mbulimin e obligacioneve; 
ç) normën e interesit të huasë dhe mënyrën e llogaritjes të saj; 
d) përfitimet dhe mjetet për sigurimin apo garancitë e ofruara në favor të pretendimeve të 

zotëruesve të obligacioneve, që rrjedhin obligacionet; 
dh) emërimin e kujdestarit ose caktimin e çdo personi tjetër, të autorizuar për të kryer 

pagesat, kur është e nevojshme; 
e) kohën dhe procedurën për shlyerjen e obligacioneve dhe përmbushjen e detyrimeve, që 

rrjedhin nga obligacionet;  
ë) procedurën e përfundimit dhe kushtet për shpërndarjen e obligacioneve. 

 
Neni 50 

Zbatimi i dispozitave plotësuese të ligjit për tregtarët dhe shoqëritë tregtare 
 
Përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë ligj, për çështjet, që kanë të bëjnë me vendimin e 

këshillit mbikëqyrës apo të asamblesë së përgjithshme të aksionarëve, për emetimin e obligacioneve, 
zbatohen dispozitat e ligjit për tregtarët dhe shoqëritë tregtare. 
 

Neni 51 
Zbatimi i dispozitave për anëtarët e drejtorisë 

 
Çdo dispozitë e këtij ligji, për të drejtat, detyrat dhe autorizimet e këshillit mbikëqyrës 

zbatohet edhe për anëtarët e drejtorisë, kur emetuesi ka sistemin e drejtimit me dy nivele, sipas 
neneve përkatëse të ligjit për tregtarët dhe shoqëritë tregtare.  

 
KREU II 

GRUPI I ZOTËRUESVE TË OBLIGACIONEVE 
 

Neni 52 
Kufijtë e përgjegjësive të zotëruesve të obligacioneve 

 
Grupi i zotëruesve të obligacioneve nuk ka të drejtë të vendosë për t’i konvertuar 

obligacionet në aksione. 
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Neni 53 
Rregulla për parandalimin e konfliktit të interesit 

 
1. Personi apo subjekti, i cili zotëron, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, të paktën 

1/4 e kapitalit aksionar të emetuesit, nuk ka të drejtë të votojë në mbledhjen e zotëruesve të 
obligacioneve. 

2. Zotëruesi i obligacionit nuk mund të përfaqësohet në mbledhjen e zotëruesve të 
obligacioneve nga: 

a) emetuesi apo një filial i tij, sipas kuptimit të ligjit për tregtarët dhe shoqëritë tregtare; 
b) një person, i cili vepron për llogari të shoqërive të përmendura në shkronjën “a” të kësaj 

pike; 
c) një person, i cili ka dalë garant apo ka vendosur garanci a mjet tjetër sigurimi për  

obligacionet, si dhe bashkëshorti/bashkëshortja  apo të afërmit, deri në brezin e dytë; 
ç) administratorët dhe punonjësit e emetuesit a të filialeve të tij, apo çdo person i autorizuar 

të përfaqësojë a të mbikëqyrë emetuesin a filialet e tij, si dhe bashkëshorti/bashkëshortja dhe të 
afërmit, deri në brezin e dytë; 

d) administratorët dhe punonjësit e emetuesit a të filialeve të tij, apo çdo person i autorizuar 
të përfaqësojë a të mbikëqyrë personat e përcaktuar në shkronjën “c” të kësaj pike, si dhe 
bashkëshorti/bashkëshortja dhe të afërmit, deri në brezin e dytë. 

3. Personat e përmendur në pikën 2 të këtij neni mund të marrin pjesë, me të drejtë vote, në 
mbledhjen e zotëruesve të obligacioneve, nëse janë zotërues të obligacioneve, si dhe nuk zotërojnë, 
në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, 1/4 e kapitalit aksionar të emetuesit. 

4. Emetuesi nuk ka të drejtë të ushtrojë të drejtën e votës për obligacionet që ai zotëron, si 
dhe për obligacionet, për të cilat është vendosur peng në favor të tij. 

5. Filiali i emetuesit nuk ka të drejtë të ushtrojë të drejtën e votës për obligacionet, për të 
cilat është vendosur peng në favor të tij. Ndalimi i mësipërm është i vlefshëm edhe për personat e 
përmendur në shkronjat “b”, “c” e “ç” të pikës 2 të këtij neni për obligacionet, për të cilat është 
vendosur peng në favor të tyre. 
 

KREU III 
AGJENTI I ZOTËRUESVE TË OBLIGACIONEVE 

 
Neni 54 

Kufizime për agjentin e zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Nuk mund të emërohen agjentë të zotëruesve të obligacioneve personat e mëposhtëm: 
a) emetuesi apo filial i tij, sipas kuptimit të ligjit për tregtarët dhe shoqëritë tregtare; 
b) personi, i cili ka dhënë mjete për sigurimin e ekzekutimit të detyruar të detyrimit për 

obligacionet; 
c) personi, i cili vepron në emër të subjektit të përmendur në   shkronjën  “a” të kësaj pike; 
ç) administratorët dhe punonjësit e emetuesit a të filialeve të tij apo çdo person i autorizuar 

të përfaqësojë a të mbikëqyrë emetuesin apo filialet e tij, si dhe bashkëshorti/bashkëshortja dhe të 
afërmit, deri në brezin e dytë;  

d) administratorët dhe punonjësit apo çdo person tjetër, i autorizuar të përfaqësojë a të 
mbikëqyrë personat e përmendur në shkronjën “b” të kësaj pike, si dhe bashkëshorti/bashkëshortja 
apo të afërmit, deri në brezin e dytë;  

dh) shoqëria, e cila ka emetuar aksione, obligacione ose tituj të tjerë të transferueshëm, të 
cilët janë të këmbyeshëm brenda kuadrit të obligacioneve, përveçse kur shuma e vlerës së 
obligacioneve dhe e titujve të transferueshëm, të emetuar nga ky subjekt, i cili do të emërohet si 
agjent i zotëruesve të obligacioneve, nuk tejkalon kufirin 5 për qind të vlerës totale të aksioneve, 
obligacioneve dhe të titujve të tjerë të transferueshëm, që ofrohen në kuadër të këmbimit. Për 
përcaktimin e kufirit të mësipërm, mbahet parasysh vlera e titujve të transferueshëm, në çastin e 
emërimit të agjentit. 
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2. Agjenti i zotëruesve të obligacioneve duhet të japë dorëheqjen në rast se, pas emërimit të 
tij, ndodhet në njërën nga rrethanat sipërpërmendura. Zëvendësimi i tij kryhet në përputhje me nenin 
28 të këtij ligji. 

 
Neni 55 

Pjesëmarrja në asamblenë e përgjithshme të aksionarëve 
 
1. Agjenti i zotëruesve të obligacioneve merr pjesë, pa të drejtë vote, në mbledhjen e 

asamblesë së përgjithshme të aksionarëve të emetuesit, në rast se rendi i ditës përmban çështje që 
lidhen me interesat e grupit të zotëruesve të obligacioneve. Për këtë qëllim, emetuesi njofton 
agjentin për rendin e ditës të të gjitha mbledhjeve të kësaj asambleje.  

2. Agjenti i kërkon këshillit mbikëqyrës të emetuesit informacionin e nevojshëm, për të 
shqyrtuar dhe vlerësuar çështjet e mësipërme, sipas të njëjtave kushte dhe afate, të zbatueshme për 
aksionarët. Këshilli mbikëqyrës i emetuesit mund të refuzojë dhënien e informacionit vetëm për 
shkaqe thelbësore. Refuzimi jepet me shkrim dhe argumentohet në mënyrë të mjaftueshme. 

 
KREU IV 

OBLIGACIONET E KONVERTUESHME 
 

Neni 56 
Vendimi për emetimin e obligacioneve të konvertueshme në aksione 

 
1. Vendimi i asamblesë së përgjithshme të emetuesit merret me shumicë prej 2/3 të votave të 

aksionarëve, të pranishëm ose të përfaqësuar, të cilët zotërojnë 2/3 e kapitalit të paguar të emetuesit. 
Në rast se kuorumi prej 2/3 nuk plotësohet, atëherë mbledhja e asamblesë së përgjithshme caktohet 
brenda 20 ditëve pune nga data e mbledhjes së anuluar dhe mbledhja e re është e vlefshme kur janë 
të pranishëm aksionarët, të cilët përfaqësojnë 1/2 e kapitalit të paguar. Në rast se edhe kuorumi i 
mësipërm nuk plotësohet, atëherë mbledhja e asamblesë së përgjithshme caktohet brenda 20 ditëve 
pune nga data e mbledhjes të anuluar dhe mbledhja e re vlerësohet e vlefshme kur janë të pranishëm 
aksionarët, të cilët përfaqësojnë 1/4 e kapitalit të paguar. Në të gjitha rastet, vendimet merren me 
shumicën e 2/3 të votave të aksionarëve të pranishëm apo të përfaqësuar në mbledhjen e asamblesë 
së përgjithshme të aksionarëve.  

2. Përveç përcaktimeve të nenit 49 të këtij ligji, vendimi i asamblesë së përgjithshme të 
aksionarëve për emetimin e obligacioneve të konvertueshme duhet të përfshijë edhe elementet e 
mëposhtme:  

a) mënyrën e ushtrimit të së drejtës së konvertimit; 
b) çmimin ose raportin e konvertimit të obligacioneve apo kufijtë e konvertimit të tyre. 
3. Në rast se ekzistojnë disa lloje aksionesh, atëherë vendimi i asamblesë së përgjithshme të 

aksionarëve për emetimin e obligacioneve të konvertueshme  duhet të miratohet nga aksionarët, 
llojet e aksioneve të të cilëve preken nga vendimi i mësipërm. Kuorumi, që miraton vendimin për 
llojin apo llojet e aksionarëve, të cilët preken nga vendimi i mësipërm, merret me kuorumin dhe 
shumicën e votave, të parashikuar në pikën 1 të këtij neni. 

4. Vendimi për emetimin e obligacioneve të konvertueshme regjistrohet në Qendrën 
Kombëtare të Regjistrimit, në përputhje me ligjin për tregtarët dhe shoqëritë tregtare. 

 
Neni 57 

Rregulla për pagimin e vlerës së obligacioneve të konvertueshme 
 
1. Obligacionet e konvertueshme, të përbëra nga aksione, nuk mund të emetohen në vlerë 

më të ulët se vlera nominale e aksionit të emetuesit. 
2. Vlera e obligacioneve të konvertueshme në shpërndarje paguhet plotësisht përpara 

konvertimit të obligacionit. 
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3. Kur ushtrohet e drejta e konvertimit, aksionet e përfituara kanë vlerë nominale të 
barabartë ose më të vogël se çmimi i emetimit.  

 
Neni 58 

Vërtetimi i pagimit të vlerës së obligacionit dhe çmimit të konvertimit 
 
Për rritjen e kapitalit aksionar të emetuesit, nëpërmjet konvertimit të obligacioneve në 

aksione, këshilli mbikëqyrës vërteton nëse është kryer pagesa e vlerës së obligacioneve dhe e çdo 
çmimi të konvertimit. Për sa më sipër, zbatohen dispozitat e ligjit për tregtarët dhe shoqëritë 
tregtare, për rritjen e kapitalit aksionar, në mënyrë të ngjashme me natyrën dhe qëllimin e 
obligacionit. 

 
Neni 59 

Të drejtat e parablerjes 
 
1. Në rast të emetimit të obligacioneve të konvertueshme në aksione apo të obligacioneve 

me pjesëmarrje, aksionarët e emetuesit gëzojnë të drejtën e parablerjes së këtyre obligacioneve.  
2. E drejta e parablerjes ushtrohet në përputhje me dispozitat e ligjit për tregtarët dhe 

shoqëritë tregtare, që rregullojnë të drejtën e parablerjes së aksioneve, në rastet e rritjes së kapitalit 
aksionar, me emetimin e aksioneve të reja.  

3. Asambleja e përgjithshme vendos për përjashtimet nga e drejta e parablerjes, në përputhje 
me dispozitat e ligjit për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, të cilat rregullojnë përjashtimet në 
ushtrimin e së drejtës së parablerjes, në emetimin e aksioneve të reja.  

 
Neni 60 

Të drejtat e konvertimit 
 
1. Të drejtat e konvertimit ushtrohen nëpërmjet mënyrave të mëposhtme: 
a) për obligacionet e prurësit, nga zotëruesi i titullit;  
b) për obligacionet e regjistruara në letër, nga zotëruesi i titullit, i cili është regjistruar në 

regjistrin e emetuesit;  
c) për obligacionet e dematerializuara, nga përfituesi i llogarisë së titujve të dematerializuar, 

që mbahet nga kujdestari, me të cilën mbahen obligacionet e konvertueshme. Në përputhje për sa më 
sipër, kujdestari i lëshon emetuesit një vërtetim.  

2. Të drejtat e konvertimit nuk mund të transferohen të ndara nga obligacionet, por vetëm së 
bashku me to. 

3. Asnjë organ i emetuesit nuk mund të revokojë të drejtat e konvertimit.  
 

KREU V 
OBLIGACIONET E KËMBYESHME 

 
Neni 61 

Ushtrimi i së drejtës së këmbimit nga zotëruesi i obligacioneve 
 
Programi i huasë duhet të përshkruajë saktë dhe qartë llojin dhe sasinë e titujve të 

transferueshëm, të cilët këmbehen, si dhe çdo çështje tjetër, që lidhet me përmbajtjen e procedurën e 
ushtrimit të së drejtës së këmbimit nga zotëruesi i obligacioneve. 

 
Neni 62 

Vlera e obligacioneve dhe detyrimet e emetuesit 
 
1. Përveçse kur përcaktohet ndryshe në statutin e emetuesit, emetimi i obligacioneve të 

këmbyeshme nuk është objekt  kufizimi sasior.  
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2. Emetuesi detyrohet të sigurojë, se me ushtrimin e së drejtës së këmbimit nga zotëruesi i 
obligacioneve, titujt, që do të transferohen te këta të fundit, janë të disponueshëm, në përputhje me 
kushtet e obligacionit, sipas programit të huasë dhe të lirë nga çdo barrë. 

3. Kushtet e obligacionit, sipas programit të huasë, përshkruajnë saktë dhe qartë masat, që 
janë marrë nga emetuesi, për të siguruar përmbushjen e detyrimeve për transferimin te zotëruesit e 
obligacioneve të titujve që do të këmbehen. Veçanërisht ato përshkruajnë nëse titujt që transferohen, 
në përmbushje të ushtrimit të së drejtës së këmbimit nga zotëruesit e obligacioneve, zotërohen 
tashmë apo do të zotërohen nga emetuesi a nga ndonjë person i tretë, si dhe mënyrën e kohëzgjatjen 
e zotërimit të tyre. 

 
KREU VI 

OBLIGACIONET ME PJESËMARRJE 
 

Neni 63 
Kuptimi dhe përmbajta e obligacioneve me pjesëmarrje 

 
1. Asambleja e përgjithshme e aksionarëve të emetuesit vendos për emetimin e 

obligacioneve me pjesëmarrje, sipas dispozitave të ligjit për tregtarët dhe shoqëritë tregtare. 
Vendimi i asamblesë së përgjithshme të aksionarëve të emetuesit merret sipas kuorumit të anëtarëve 
dhe me shumicën e votave, të parashikuar në nenin 49 të këtij ligji.  

2. Obligacionet me pjesëmarrje u japin zotëruesve të obligacioneve të drejtën për të marrë, 
përveç interesit, edhe përqindje të caktuar të fitimit të emetuesit ose  përfitim shtesë, të cilat 
kushtëzohen nga masa e prodhimit, e fitimeve apo e rezultatit ekonomik, në përgjithësi, të 
emetuesit, sipas një përcaktimi specifik dhe të qartë, në obligacionet, sipas programit të huasë me 
obligacione. Kushtet e obligacionit sipas programit të huasë përcaktojnë edhe çështjet përkatëse për 
përparësinë e pjesëmarrjes në fitime të zotëruesve të obligacioneve. 

 
PJESA III 

DISPOZITA TË VEÇANTA PËR OBLIGACIONET E EMETUARA NGA QEVERIA VENDORE 
KREU I 

EMETIMI I OBLIGACIONIT, DETYRIMET E EMETUESIT 
 

Neni 64 
Obligacionet afatshkurtra dhe afatgjata 

 
1. Qeveria vendore ka të drejtë të emetojë obligacione afatshkurta dhe afatgjata, në 

përputhje me dispozitat e ligjit për huamarrjen e qeverisjes vendore. 
2. Përveç dispozitave përkatëse të ligjit për huamarrjen e qeverisjes vendore, obligacionet e 

emetuara nga qeveria vendore duhet të përmbajnë edhe elementet e përcaktuara në pikën 1 të nenit 4 
të këtij ligji. 

 
Neni 65 

Kompetencat për emetimin e huasë së obligacioneve 
 
Vendimi për emetimin e obligacioneve merret nga organet kompetente vendimmarrëse të 

qeverisë vendore, në përputhje me ligjin për huamarrjen e qeverisjes vendore. 
 

Neni 66 
Detyrimet e emetuesit 

 
1. Qeveria vendore, e cila ka emetuar obligacione, i nënshtrohet për çdo vit financiar 

auditimit të detyrueshëm nga auditi i jashtëm, i autorizuar. 
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2. Raporti i auditit të jashtëm, të autorizuar për auditimin e mësipërm, hartohet për çdo vit 
financiar, deri në datën 30 prill të vitit financiar pararendës dhe vihet në dispozicion të zotëruesve të 
obligacioneve me shpenzimet dhe nën përgjegjësinë e emetuesit.  
 

KREU II 
PARANDALIMI I KONFLIKTIT TË INTERESIT, TË DREJTAT E AGJENTIT TË 

ZOTËRUESVE TË OBLIGACIONIT 
 

Neni 67 
Rregulla për parandalimin e konfliktit të interesit 

 
1. Zotëruesi i obligacioneve nuk mund të përfaqësohet në mbledhjen e zotëruesve të 

obligacioneve nga: 
a) emetuesi apo sipërmarrja, e cila drejtohet nga emetuesi apo autoritete bashkëqeverisëse; 
b) personi, i cili vepron për llogari të personave të përmendur në shkronjën “a” të kësaj 

pike;  
c) personi, i cili ka dhënë garanci apo mjete të tjera sigurimi për obligacionet, si dhe 

bashkëshorti/bashkëshortja apo të afërmit e tij, deri në brezin e dytë; 
ç) punonjës të emetuesit apo çdo person tjetër, i autorizuar për ta përfaqësuar a mbikëqyrur 

emetuesin, ose sipërmarrje e drejtuar nga emetuesi, si dhe  bashkëshorti/bashkëshortja apo të afërmit 
e tij, deri në brezin e dytë. 

 2. Personat e përmendur në pikën 1 të këtij neni mund të marrin pjesë, me të drejtë vote, në 
mbledhjen e zotëruesve të obligacioneve, nëse ata janë vetë zotërues të obligacioneve. 

 3. Emetuesi nuk ka të drejtë të ushtrojë të drejtën e votës për obligacionet, që ai zotëron, si 
dhe për obligacionet, mbi të cilat është vendosur peng në favor të tij. 

 4. Sipërmarrja, e drejtuar nga emetuesi apo nga një autoritet bashkëqeverisës, pjesë e të 
cilit është emetuesi, nuk ka të drejtë të ushtrojë të drejtën e votës për obligacionet, mbi të cilat është 
vendosur peng në favor të tij. Kufizimi i mësipërm është i vlefshëm edhe për ushtrimin e së drejtës 
së votës për personat e përshkruar në shkronjat “b”, “c” e “ç” të pikës 1 të këtij neni, për 
obligacionet, mbi të cilat është vendosur peng në favor të tyre.  

 
Neni 68 

Kufizime për agjentin e zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Në përputhje me dispozitat e nenit 26 të këtij ligji, nuk mund të emërohen agjentë të 

zotëruesve të obligacioneve, personat e mëposhtëm: 
a) emetuesi ose sipërmarrja e drejtuar nga emetuesi a nga një autoritet bashkëqeverisës, 

pjesë e të cilit është emetuesi; 
b) personi, i cili vepron për llogari të personave të përmendur në shkronjën “a” të pikës 1 të 

nenit 67 të këtij ligji;  
c) punonjës të emetuesit apo çdo person tjetër, i autorizuar për të përfaqësuar apo 

mbikëqyrur emetuesin, ose një sipërmarrje e drejtuar nga emetuesi, si dhe  
bashkëshorti/bashkëshortja e tij apo të afërmit e tij, deri në brezin e dytë. 

2. Agjenti detyrohet të dorëhiqet, në rast se pas emërimit të tij gjendet në ndonjërën nga 
rrethanat e mësipërme. Zëvendësimi i tij kryhet në përputhje me nenin 28 të këtij ligji.  

 
Neni 69 

Të drejtat e agjentit të zotëruesve të obligacioneve 
 
1. Agjenti i zotëruesve të obligacioneve ka të drejtë të marrë pjesë, pa të drejtë vote, në 

organet e administrimit të emetuesit, në rast se rendi i ditës përmban çështje, që lidhen me interesat 
e grupit të zotëruesve të obligacioneve. Për këtë arsye, emetuesi njofton agjentin për rendin e ditës 
të të gjitha mbledhjeve të organeve të administrimit dhe e fton atë të marrë pjesë në mbledhje. 
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2. Agjenti i zotëruesve të obligacioneve ka të drejtë të kërkojë informacionin e nevojshëm, 
për të shqyrtuar e vlerësuar çështjet e përmendura në pikën 1 të këtij neni, sipas të njëjtave kushte 
dhe afate për përdorimin e informacionit nga anëtarët e organeve të administrimit të qeverisë 
vendore. 

 
Neni 70 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 
Shpallur me dekretin nr.6306, datë 28.10.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Bamir Topi 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.149, datë 5.11.2009, faqe 6650 
 
 

VENDIM 
Nr.18, datë 19.1.2007 

 
PËR DHËNIEN E FONDIT PËR SUBJEKTET, PJESËMARRËSE NË ZGJEDHJE, PËR 

FINANCIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE  
TË VITIT 2007 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 21 e 27 të ligjit nr.8379, datë 

29.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë” dhe të nenit 
12 të ligjit nr.9645, datë 27.11.2006 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2007”, me propozimin e 
Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Dhënien e fondit prej 60 000 000 (gjashtëdhjetë milionë) lekësh, për subjektet, 

pjesëmarrëse në zgjedhje, për financimin e fushatës zgjedhore për organet e qeverisjes vendore të 
vitit 2007. 

2. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga fondi 
rezervë i Këshillit të Ministrave. 

3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zbatimin e 
këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.8, datë 31.1.2007, faqe 111 
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VENDIM 
Nr.660, datë 12.9.2007  

 
PËR TRANSFERIMIN E AKSIONEVE TË SHOQËRIVE TË UJËSJELLËSVE DHE 

KANALIZIMEVE NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve  8, pika 1.II, shkronja “a”, 10, pika 

3.I, shkronjat “a” e “b”, dhe 72, pika 5.I , shkronjat “a” e “b” të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 
“Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, të neneve 3, shkronja “e”, 4, 6, shkronja 
“a”, 7, 8 e 16, pika 1 të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme 
publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, 
Transportit dhe Telekomunikacionit, të Ministrit të Brendshëm, Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjetikës dhe Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Transferimin e aksioneve të shoqërive shtetërore të ujësjellësve dhe kanalizimeve në 

pronësi të njësive të qeverisjes vendore, sipas lidhjeve 1 e 2, që i bashkëlidhen këtij vendimi. 
2. Kur shoqëria e ujësjellësve dhe kanalizimeve mbulon më shumë se një njësi qeverisjeje 

vendore, bazuar në shitjen me pakicë, në marrëdhëniet tregtare me përdoruesit finalë, aksionet e 
shoqërisë, që transferohen, u kalojnë njësive të qeverisjes vendore përkatëse në bashkëpronësi, ku 
pjesa takuese e aksioneve të çdo njësie është në përpjesëtim të drejtë me numrin e popullsisë së asaj 
njësie, që mbulohet nga shoqëria e ujësjellësit dhe kanalizimeve. 

3. Njësitë e qeverisjes vendore, të cilave u transferohen aksionet e shoqërive të ujësjellësve 
dhe kanalizimeve sipas këtij vendimi, janë të detyruara, që, për një periudhë kohore prej jo më pak 
se dy (2) vjetësh nga data e bërjes efektive të transferimit të aksioneve. 

a) të mos shesin aksionet e tyre te persona, fizikë ose juridikë, të tjerë, shtetërorë a privatë; 
b) të mos kryejnë ndarje të shoqërisë, por ta mbajnë atë si një njësi ligjore të vetme 

operuese. 
4. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në bashkëpunim me njësitë e 

qeverisjes vendore, të cilat përfitojnë prona sipas këtij vendimi, të përgatisë të gjithë 
dokumentacionin e nevojshëm, në përputhje me ligjin nr.8744, datë 22.2.2001, të cilin e paraqet për 
regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. 

5. Detyrimet e prapambetura të shoqërive të ujësjellësve dhe kanalizimeve, deri në çastin e 
transferimit, sipas përcaktimeve të bëra në lidhjen 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi, të shlyhen nga 
Buxheti i Shtetit dhe bilancet e shoqërive, aksionet e të cilave transferohen, të zhvishen nga 
detyrimet e prapambetura përpara se të kryhet transferimi i aksioneve të tyre  në njësitë e qeverisjes 
vendore. 

6. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Ministria e 
Brendshme, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Ministria e Financave për 
përgatitjen e ndryshimeve të nevojshme të dokumenteve ligjore dhe të udhëzuesve bazë, të 
nevojshëm (statuti i shoqërisë së transferuar dhe vendimit nr.642, datë 11.10.2005 të Këshillit të 
Ministrave “Për këshillat mbikëqyrëse të shoqërive anonime shtetërore”), të cilët do të bëjnë të 
mundur rregullimin e marrëdhënieve të bashkëpronësisë, ndërmjet njësive të qeverisjes vendore, si 
bashkëpronarë dhe të marrëdhënieve, ndërmjet këtyre të fundit me shoqëritë, që menaxhojnë 
sistemet e ujësjellësve dhe të kanalizimeve të transferuara. 

7. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të programojë dhe të ndjekë 
zbatimin e udhëzimeve dhe të akteve nënligjore, për ngritjen e asambleve të ortakëve të njësive të 
qeverisjes vendore, bashkëpronarë të shoqërive të ujësjellësve dhe kanalizimeve, të transferuara 
sipas lidhjes 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

8. Pika 3, e lidhjes 2, dhe pikat 1,3,4, sistemet 12 e 13, 5,6 e 7 të lidhjes 3 të vendimit 
nr.81, datë 12.2.2004 të Këshillit të Ministrave “Për transferimin e pronave të paluajtshme 
shtetërore të sistemit të ujësjellës-kanalizimeve, në pronësi të njësive të qeverisjes vendore”, pika 2 
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e lidhjes 3 të vendimit nr.173, datë 26.3.2004 të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin e pronave 
të paluajtshme shtetërore të sistemit të ujësjellës-kanalizimeve, në pronësi të njësive të qeverisjes 
vendore”, pikat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 e 12 të lidhjes 2 dhe pikat 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 të lidhjes 3 të vendimit nr.809, datë 26.11.2004 të Këshillit të 
Ministrave “Për transferimin e pronave të paluajtshme shtetërore të sistemit të ujësjellës-
kanalizimeve, në pronësi të njësive të qeverisjes vendore”, si dhe vendimi nr.711, datë 18.10.2006, 
të Këshillit të Ministrave “Për transferimin e pronave të paluajtshme shtetërore të sistemit të 
ujësjellës-kanalizimeve, në pronësi të njësive të qeverisjes vendore”, shfuqizohen. 

9. Ngarkohet Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Ministria e 
Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Ministria e Financave, Ministria e Brendshme dhe njësitë e 
qeverisjes vendore, të cilave u transferohen aksionet e shoqërive të ujësjellësve dhe kanalizimeve, 
për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.141, datë 24.10.2007, faqe 3917 
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UDHËZIM 
Nr.965, datë 11.12.2007 

                                                                                          
PËR ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR TRANSFERIMIN 

E AKSIONEVE TË SHOQËRIVE TË UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE NË NJËSITË  
E QEVERISJES VENDORE” 

 
Në zbatim të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës, të ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 “Për 

shoqëritë tregtare”, të ligjit nr. 7926, datë 20.4.1995 “Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore 
në shoqëri tregtare”, i ndryshuar dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.660, datë 12.9.2007 
“Për transferimin e aksioneve të shoqërive të ujësjellësve dhe kanalizimeve në njësitë e qeverisjes 
vendore”, Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës 

 
UDHËZON: 

 
I. Transferimi i aksioneve dhe mbledhja e parë e asamblesë 
1. Me hyrjen në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.660, datë 12.09.2007 Ministri 

i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës nxjerr urdhrin për transferimin e aksioneve të shoqërive të 
ujësjellës-kanalizimeve te njësitë e qeverisjes vendore. 

2. Urdhri do të përmbajë të gjitha ndryshimet në aktet e themelimit të këtyre shoqërive. 
3. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës kryen procedurën e depozitimit të këtij 

urdhri në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, së bashku me aktet e themelimit të ndryshuara të 
shoqërisë. 

4. Rendi i ditës për zhvillimin e mbledhjes së asamblesë do të përcaktohet nga drejtori i 
shoqërisë për probleme të cilat nuk janë kompetencë e Këshillit Mbikëqyrës. Drejtori i shoqërisë do 
t’i njoftojë aksionarët 15 ditë përpara zhvillimit të mbledhjes dhe do t’u vërë në dispozicion 
dokumentacionin e nevojshëm për zhvillimin e mbledhjes. Në mbledhjen e parë të asamblesë së 
aksionarëve do të marrë pjesë një përfaqësues i Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës 
(anëtari i METE-s në Këshillin Mbikëqyrës të kësaj shoqërie). I gjithë dokumentacioni i mbledhjes 
do t’i vihet në dispozicion aksionarëve të shoqërisë 15 ditë përpara datës së zhvillimit të mbledhjes, 
duke i përcaktuar mënyrën e përfaqësimit të tyre në mbledhje (aktin e përfaqësimit). Qëndrimi që do 
të mbajë përfaqësuesi i aksionarëve në këtë mbledhje do të jetë me shkrim dhe i miratuar nga organi 
të cilin ai përfaqëson. 

II. Procedurat e mbledhjes së asamblesë së aksionarëve të shoqërive 
1. Mbledhjet e asamblesë së aksionarëve, e zakonshmja dhe e jashtëzakonshmja, zhvillohen 

në selinë e shoqërisë. Ajo thirret nga Këshilli Mbikëqyrës apo Drejtori i Përgjithshëm. Në mungesë 
ajo mund të thirret, gjithashtu nga: a) eksperti kontabël i autorizuar, b) një mandatmbajtës, i caktuar 
nga gjyqi, me kërkesën e çdo personi të autorizuar për një rast urgjent ose c) nga likuiduesi, si dhe 
me kërkesë të aksionarëve që zotërojnë të paktën 10% të aksioneve të shoqërisë. 

2. Thirrja e asamblesë së aksionarëve bëhet nëpërmjet lajmërimit që botohet në një gazetë të 
autorizuar për publikimin e njoftimeve ligjore. Në rast se të gjitha aksionet janë nominative apo në 
rast se shoqëria ka një aksionar të vetëm, përveç botimeve të parashikuara në paragrafin e mësipërm 
duhet të dërgohet dhe një njoftim i dërguar me letër rekomande në adresën e çdo aksionari me 
shpenzimet e shoqërisë. 

3. Njoftimi duhet të bjerë në dorën e aksionarëve apo të njihet prej tyre, të paktën 15 ditë 
përpara mbledhjes së asamblesë përcakton ditën, orën dhe vendin ku bëhet mbledhja, si dhe natyra e 
jashtëzakonshme, të zakonshme apo të veçantë të rendit të ditës. Në rast nevoje, ai tregon vendin ku 
duhet të depozitohen aksionet për prurësin ose certifikata e depozitimit të këtyre aksioneve, për të 
lejuar të drejtën e pjesëmarrjes në asamble dhe afatin e fundit të këtij depozitimi. 

Çdo mbledhje asambleje që thirret në mënyrë të parregullt, mund të anulohet. 
Megjithatë veprimi i anulimit nuk pranohet, kur të gjithë aksionarët janë prezentë apo të 

përfaqësuar. 
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Mënyra dhe forma e njoftimit të aksionarëve dhe e zhvillimit të mbledhjes së asamblesë 
është ajo e përcaktuar nga legjislacioni shqiptar për shoqëritë tregtare. 

4. Në thirrjen e mbledhjes së asamblesë duhet të jetë përcaktuar dhe rendi i ditës, i cili 
përcaktohet nga autori i thirrjes së saj. Megjithatë një apo disa aksionarë që përfaqësojnë të paktën 
5% të kapitalit, u njihet e drejta për të futur në rendin e ditës disa projektrezoluta. Këto 
projektrezoluta dërgohen në selitë e shoqërisë të shoqëruara me shkresë përcjellëse dhe me 
dokumentin ku vërtetohet zotërimi apo përfaqësimi i pjesës së kapitalit të kërkuar, sipas paragrafit të 
dytë të këtij neni.  

Rendi i ditës i mbledhjes së asamblesë nuk mund të ndryshohet në lajmërimin e dytë. 
5. Asambleja e zakonshme merr çdo vendim, përveç atyre që në bazë të ligjit apo këtij 

statuti duhen marrë nga asambleja e jashtëzakonshme. Asambleja e zakonshme thirret në mbledhje të 
paktën një herë në vit, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar. Ajo merr vendime të 
vlefshme në mbledhjen e parë, vetëm në qoftë se aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar 
zotërojnë të paktën 1/2 e aksioneve me të drejtë vote. Në rast se kjo mbledhje nuk realizohet, në të 
dytën duhet të marrin pjesë aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar, që zotërojnë të paktën 1/4 e 
aksioneve me të drejtë vote. 

Asambleja e zakonshme merr vendim me shumicën e votave, që zotërojnë aksionarët e 
pranishëm ose të përfaqësuar. 

6. Vetëm asambleja e jashtëzakonshme ka kompetenca të ndryshojë statutin me të gjitha 
dispozitat e tij. Çdo klauzolë e kundërt konsiderohet e pavlefshme. 

Asambleja e jashtëzakonshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm në rast se 
aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë në mbledhjen e parë të paktën 2/3 e aksioneve 
dhe në të dytën 1/2 e aksioneve me të drejtë vote. Në mungesë të këtij kuorumi mbledhja e dytë e 
asamblesë mund të shtyhet për një datë të mëvonshme, jo më larg se dy muaj nga data e thirrjes së 
parë. 

Ajo merr vendim me një shumicë votash prej 4/5 që u përkasin aksionarëve të pranishëm 
ose të përfaqësuar. 

7. Në mbledhjet e aksionarëve përfaqësuesit e bashkive/komunave, paraqiten me autorizimin 
dhe qëndrimin për rendin e ditës të dhënë nga këshilli komunal/bashkiak. Çdo përfaqësim pa këtë 
autorizim dhe qëndrimin përkatës të këshillit komunal/bashkiak është i pavlefshëm. Vendimet në 
asamble merren në bazë të rregullave të përcaktuara në statut dhe në mungesë të përcaktimit të tyre 
në ligjin për shoqëritë tregtare. 

8. Asambleja e aksionarëve drejtohet nga kryetari i Këshillit Mbikëqyrës apo në mungesë të 
tij nga një person i autorizuar nga kryetari. 

Kryetari i asamblesë asistohet nga një sekretar i emëruar nga asambleja e aksionarëve. 
Procesverbali i çështjeve të shqyrtuara në mbledhjen e asamblesë tregon datën dhe vendin e 

mbledhjes, mënyrën e thirrjes, rendin e ditës, emrat e drejtuesit dhe sekretarit të asamblesë, numrin 
e aksioneve me të cilat është votuar dhe kuorumi i arritur, dokumentet dhe raportet e shqyrtuara në 
mbledhjen e asamblesë, një përmbledhje të debateve, tekstin e vendimeve të kaluara për votim dhe 
rezultatin e votimit. Procesverbali firmoset nga kryetari dhe sekretari i asamblesë dhe duhet 
noterizuar nga një noter i pranishëm në mbledhjen  e asamblesë. 

III. Zgjedhja e anëtarëve të Këshillave Mbikëqyrës dhe mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës. 
1. Anëtarët e Këshillave Mbikëqyrës zgjidhen në bazë të statutit të shoqërisë. Anëtarët e 

Këshillit Mbikëqyrës janë persona fizikë. Ata duhet të kenë: 
- të paktën eksperiencë 5-vjeçare pune në degë të njëjta ose të përafërta me objektin e 

veprimtarisë së shoqërisë; 
Preferohen profesionet inxhinier, ekonomist, jurist, mundësisht me formim pasuniversitar. 
Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të zgjedhur nga asambleja, mund të shkarkohen në çdo 

moment nga kjo e fundit për shkaqe të përligjura. Pavarësisht parashikimeve të kësaj pike, anëtarët e 
Këshillit Mbikëqyrës të përcaktuar nga aksionarët që zotërojnë më pak se 1/2 e aksioneve të 
shoqërisë, nuk mund të shkarkohen pa propozimin e këtyre aksionarëve. 

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës përfitojnë shpërblim për pjesëmarrje në Këshill në bazë të 
akteve nënligjore në fuqi. 
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2. Në rastin e vendeve bosh që krijohen nga vdekja apo dorëheqja e një apo disa anëtarëve 
të Këshillit Mbikëqyrës, ky Këshill mundet, për periudhën midis dy mbledhjeve të asamblesë, të 
bëjë emërtime të përkohshme duke pasur parasysh parashikimet e nenit 15 të statutit. 

3. Kur numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës ka zbritur nën minimumin ligjor, drejtori i 
përgjithshëm duhet të thërrasë urgjentisht mbledhjen e zakonshme të asamblesë për të plotësuar 
numrin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. 

4. Emërimet e bëra nga Këshilli Mbikëqyrës, në bazë të paragrafit 1 të këtij neni, i 
nënshtrohen ratifikimit në mbledhjen e radhës së asamblesë së zakonshme. Në mungesë të 
ratifikimit, shqyrtimet e bëra dhe vendimet e marra më parë nga Këshilli Mbikëqyrës mbeten 
gjithmonë të vlefshme. 

5. Nëse një ose disa vende të Këshillit Mbikëqyrës mbeten bosh për shkak vdekjeje, 
shkarkimi ose dorëheqje të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, zëvendësimi i tyre duhet të kryhet jo 
më vonë se 3 (tre) muaj nga koha në të cilën vendi ka mbetur bosh. 

6. Anëtari i Këshillit Mbikëqyrës i emëruar në zëvendësim të një anëtari tjetër, përfundon 
mandatin e paraardhësit. 

7. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të emëruar nga asambleja, nuk mund të jenë nga të 
punësuarit në shoqëri. 

8. Asnjë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të bëjë pjesë në më shumë se 2 (dy) 
këshilla mbikëqyrës të shoqërive anonime që kanë seli në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

9. Këshilli Mbikëqyrës zgjedh ndërmjet anëtarëve të tij një kryetar dhe një zëvendëskryetar, 
të cilët thërrasin mbledhjen e Këshillit dhe drejtojnë diskutimet. Ata emërohen për të gjithë kohën e 
mandatit të tyre në Këshillin Mbikëqyrës dhe mund të jenë të rizgjedhshëm. 

10. Këshilli Mbikëqyrës mund të emërojë një sekretar jashtë anëtarëve të tij dhe i cakton 
këtij dhe pagën. 

11. Në rast mungese ose pengimi të kryetarit, mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës drejtohen 
nga zëvendëskryetari. 

12. Këshilli Mbikëqyrës mblidhet jo më vonë se një herë në tre muaj dhe sa herë e kërkon 
interesi i shoqërisë anonime, me thirrjen e kryetarit ose në mungesë të tij të zëvendëskryetarit. 

13. Kryetari dhe në mungesë të tij zëvendëskryetari duhet të thërrasë mbledhjen e Këshillit 
Mbikëqyrës brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, kur drejtori i përgjithshëm ose 1/3 (një  e treta) e 
anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës i paraqesin atij një kërkesë të motivuar për këtë qëllim. 

14. Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë anëtarët kërkues mund të thërrasin Këshillin 
duke e përcaktuar rendin e ditës. 

15. Në parim, thirrja duhet të bëhet 3 (tre) ditë përpara me letër, telegram, teleks ose 
telefaks, por thirrja mund të jetë e vlefshme edhe me gojë dhe pa afat, në qoftë se anëtarët e 
Këshillit Mbikëqyrës e pranojnë atë. 

16. Çdo thirrje duhet të tregojë çështjet kryesore të rendit të ditës. 
17. Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës zhvillohet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër 

të treguar në thirrje. 
18. Këshilli Mbikëqyrës mund të marrë një vendim të vlefshëm, në qoftë se janë të 

pranishëm jo më pak se gjysma e anëtarëve të tij. 
19. Vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm. Në rast 

votash të barabarta, ajo e kryetarit është përcaktuese. 
20. Këshilli Mbikëqyrës mban një regjistër të pjesëmarrjes në mbledhjen e tij, i cili 

nënshkruhet nga anëtarët e Këshillit të pranishëm në mbledhje. 
21. Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës evidentohen në procesverbalet e hartuara në parim me 

dispozitat ligjore në fuqi, nga sekretari i Këshillit Mbikëqyrës. 
22. Kopje të këtyre procesverbaleve vërtetohen nga kryetari (ose në mungesë të 

zëvendëskryetari) dhe sekretari. 
23. Këshilli Mbikëqyrës emëron dhe shkarkon drejtorin e përgjithshëm të shoqërisë me votat 

e 5 anëtarëve të tij në rast se Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga 6 anëtarë dhe me votat e 2/3 të 
numrit të përgjithshëm të anëtarëve të tij, në rast se numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës është i 
ndryshëm nga 6. 
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24. Këshilli Mbikëqyrës ushtron kontroll të përhershëm për administrimin e shoqërisë nga 
drejtoria dhe i jep kësaj të fundit autorizimin për kryerjen e operacioneve që nuk mund të kryhen 
nga drejtoria pa autorizimin e Këshillit Mbikëqyrës. 

25. Me emërimin e drejtorit të përgjithshëm Këshilli Mbikëqyrës lidh kontratë me të për 
detyrimet që rrjedhin në administrimin e shoqërisë. 

IV. Drejtori i përgjithshëm 
1. Shoqëria administrohet nga drejtori i përgjithshëm. 
2. Drejtori i përgjithshëm ka të drejtë që brenda kompetencave të tij t’u japë një ose disa 

punonjësve të kompanisë, të drejtën për të kryer veprime të veçanta apo kategori veprimesh, me të 
drejtën e nëndelegimit. 

3. Drejtori i Përgjithshëm është person fizik, në të kundërt emërimi i tij është i pavlefshëm. 
Për t’u zgjedhur drejtor i përgjithshëm, personi duhet të plotësojë kushtet e parashikuara në 
vendimin e Këshillit të Ministrave nr.400, datë 19.8.1999. Ai mund të zgjidhet edhe jashtë të 
punësuarve në shoqëri. Nëse një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës emërohet drejtor i përgjithshëm 
mendati i tij në Këshillin Mbikëqyrës përfundon. Një person nuk mund të emërohet drejtor i 
përgjithshëm në më shumë se një shoqëri. Ai nuk mund të jetë mbi moshën 65 vjeç. 

4. Drejtori i përgjithshëm mund të shkarkohet nga Këshilli Mbikëqyrës për shkaqe të 
përligjura. Drejtori i përgjithshëm emërohet për një periudhë kohe prej katër vjetësh, por mbi baza 
kontratash të rinovueshme vjetore. Drejtori i përgjithshëm mund të riemërohet. 

5. Paga e drejtorit të përgjithshëm caktohet nga Këshilli Mbikëqyrës në aktin e emërimit të 
tij. 

6. Drejtori i përgjithshëm ka kompetenca të plota për të vepruar në emër të shoqërisë. 
7. Në marrëdhëniet me të tretët shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e 

nënshkruara nga drejtori i përgjithshëm edhe kur këto akte e tejkalojnë objektin e veprimtarisë së 
shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretët e dinin që akti i drejtorit të përgjithshëm 
kapërcen objektin e veprimtarisë së Shoqërisë dhe vepronte me keqbesim ose, kur të tretët nuk mund 
ta injoronin këtë akt, duke pasur parasysh faktin se shpallja e Statutit nuk është provë e 
mjaftueshme. Klauzolat e statutit që kufizojnë kompetencat e drejtorit të përgjithshëm duhet të 
respektohen nga të tretët. 

8. Aktet me të cilat shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tretëve, duhet të nënshkruhen 
nga drejtori i përgjithshëm ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këto akte. 

9. Lidhja e kontratave me afat mbi 2 (dy) vjet apo me vlerë mbi 2 (dy) milionë lekë bëhet 
me autorizim të Këshillit Mbikëqyrës. Në rastet emergjente dhe pamundësie për të mbledhur 
Këshillin Mbikëqyrës, për kontratat që i kalojnë limitet e mësipërme duhet marrë miratimi me 
shkrim i Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës dhe në mungesë të tij të zëvendëskryetarit. Këta të fundit 
njoftojnë në mbledhjen e parë të Këshillit Mbikëqyrës, këtë të fundit, për autorizimin e dhënë. 

10. Marrëdhëniet brenda shoqërisë përcaktohen me rregullore që miratohet nga Këshilli 
Mbikëqyrës. 

11. Drejtori i përgjithshëm bën strukturën e organizimit të shoqërisë të cilën e miraton 
Këshilli Mbikëqyrës. 

V. Miratimi i programeve të zhvillimit të këtyre shoqërive 
1. Projektprograme të zhvillimit ekonomik hartojnë të gjitha shoqëritë publike ujësjellës- 

kanalizime me kapital shtetëror. 
2. Hartimi i projektprogrameve të zhvillimit ekonomik të shoqërive bëhet për periudha 12 

vjeçare, afatmesme dhe afatgjata, në përputhje me objektivat e caktuara nga organet drejtuese të 
tyre. 

3. Hartimi i projektprogrameve të zhvillimit ekonomik mbështetet në strategjinë kombëtare 
të zhvillimit ekonomik e social, në strategjinë sektoriale dhe aktet ligjore në fuqi. Për hartimin e 
projektprogrameve kërkesat, afatet dhe mënyra e paraqitjes së treguesve parashtrohen duke 
respektuar afatet kohore të hartimit të Projektbuxhetit të Shtetit për të njëjtat periudha programimi. 

4. Projektprogramet vjetore të zhvillimit ekonomik hartohen nga drejtoria e shoqërisë dhe 
miratohen nga organet vendimmarrëse të saj, sipas treguesve të kërkuar nga asambleja e aksionarëve 
si përfaqësuese e pronarit. 
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5. Drejtoritë e shoqërive ujësjellës-kanalizime për të cilat njësitë e qeverisjes vendore 
përfaqësojnë pronarin, dërgojnë një kopje të projektprogramit të zhvillimit ekonomik për vitin 
pasardhës dhe relacion shpjegues, fillimisht në Këshillin Mbikëqyrës të shoqërisë brenda datës 30 
gusht të çdo viti. Dërgojnë, gjithashtu në këtë afat për mendim një kopje të projektprogramit në 
ministrinë e linjës administrative, e cila ka kompetencën të monitorojë nevojat për fonde buxhetore 
në këto shoqëri dhe të programojë miratimin analitik të tyre, në përputhje me mundësitë për 
financime buxhetore. 

6. Mbi bazën e tabelave të projektprogramit të ripunuar dhe relacionit të përgatitur prej 
drejtorisë së shoqërisë (në të cilat reflektohen sugjerime të mundshme të Ministrisë së linjës 
administrative), Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë merr vendimin për miratimin e këtij 
projektprogrami. Vendimi miratues i këshillit mbikëqyrës të shoqërisë duhet të pasqyrojë detyrimisht 
në shifra nivelet e programuara të treguesve kryesore të zhvillimit të shoqërisë dhe propozime të 
tjera që ndikojnë në rritjen e performancës së saj. 

7. Projektprogrami për vitin pasardhës dërgohet prej drejtorisë së shoqërisë për miratim 
përfundimtar në asamblenë e aksionarëve të shoqërisë brenda datës 1 dhjetor të çdo viti. Në këtë 
rast, praktika e projektprogramit që dërgohet për miratim përfundimtar përmban: 

- Relacionin shpjegues të drejtorisë së shoqërisë për projektprogramin. 
- Tabelat e projektprogramit të shoqërisë, ku reflektohen sugjerimet që disponohen prej 

drejtorisë së shoqërisë. 
- Një kopje të sugjerimeve që mund të jenë paraqitur prej ministrisë së linjës administrative 

lidhur me projektprogramin e shoqërisë. 
- Një kopje të vendimit miratues të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë për këtë 

projektprogram. 
8. Të gjithë treguesit e miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë duhet të bazohen në 

përllogaritje analitike të specialistëve, të kontrolluara prej drejtorisë së shoqërisë. 
Përpiluesit e projektprogramit të zhvillimit dhe drejtoria e shoqërisë mbajnë përgjegjësi për 

bazueshmërinë në aktet ligjore e nënligjore në fuqi të përllogaritjeve analitike, mbi bazën e të cilave 
janë hartuar treguesit e propozuar për miratim. 

9. Vetëm për raste të veçanta, kur ndryshimet e pjesshme gjatë vitit në programin e miratuar 
të shoqërisë diktohen nga faktorë të pamundur të parashikohen në projektprogram nga organet 
drejtuese të shoqërisë dhe janë objektivisht të pashmangshme, ndiqet e njëjta procedurë ndryshimi i 
programit të zhvillimit, si në rastin e miratimit të programit fillestar të shoqërisë. 

10. Shoqëritë e ujësjellës-kanalizimeve raportojnë tek organet drejtuese të shoqërisë mbi 
realizimin operativ të treguesve kryesorë të programit vjetor të zhvillimit ekonomik dhe financiar. 
Afati i dërgimit të materalit të raportimit është sa herë që e gjykojnë të nevojshme ose t’u kërkohet 
prej tyre, por jo më rrallë se një muaj pas mbylljes së çdo 3-mujori. 

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS 
Genc Ruli 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.172, datë 21.12.2007, faqe 5281  
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URDHËR 
Nr.209, datë 19.12.2007 

  
PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR REALIZIMIN E 

STUDIMIT TË THELLUAR TË PAKETËS FISKALE TË PUSHTETIT VENDOR 
   

Në mbështetje të pikës 3 të nenit 102 të Kushtetutës dhe të nenit 12 të ligjit nr.9000, datë 
30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave 

  
URDHËROJ: 

  

1. Ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës, për realizimin e studimit të thelluar të paketës 
fiskale të pushtetit vendor. 

2. Grupi i punës të kryesohet nga këshilltari i Kryeministrit për çështjet e financave publike, 
z.Petraq Milo dhe, në përbërje të ketë: 

- z.Skënder Uku                                  specialist në Ministrinë e Financave; 
- znj. Arjana Dyrmishi                         specialiste në Ministrinë e Financave. 
Në mbledhjet e grupit të punës, në cilësinë e ekspertit, të përfshihen sipas propozimeve të 

ardhura nga shoqata e kryetarëve të bashkive edhe këta përfaqësues: 
- znj.Albana Dhimitri                          nënkryetare e bashkisë Tiranë; 
- z.Juli Cani                                       specialist, nga shoqata e kryetarëve të bashkive; 
- znj.Belinda Ikonomi                          specialiste, bashkia Tiranë. 
3. Grupi i punës të shqyrtojë praktikat e ndjekura deri tani, në kuadër të autonomisë 

financiare të pushtetit vendor, për decentralizimin e taksave vendore, si dhe të studiojë mundësitë e 
mëtejshme të këtij decentralizimi fiskal, në bazë të përvojës së vendeve të Europës Juglindore dhe 
Qendrore, që janë integruar apo synojnë të integrohen në Bashkimin Europian. 

4. Studimi i plotë i paketës fiskale t’i paraqitet Kryeministrit dhe shoqatave të të zgjedhurve 
vendorë brenda 2 muajve nga data e ngritjes së grupit ndërinstitucional të punës. 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë. 
  

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.176, datë 28.12.2007, faqe 5465 
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LIGJ 
Nr.8653, datë 31.7.2000 

 
PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES 

VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 
(Ndryshuar me ligjin nr.9123, datë 29.7.2003) 

        I përditësuar 
 
Në mbështetje të neneve 81, 83 pika 1 dhe 108 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave, 
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
Neni 1 

(Ndryshuar pika 2 me ligjin nr.9123, datë 29.7.2003, neni 1) 
 
Ndarja administrativo-territoriale e njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë 

është si më poshtë: 
1. Qarqe…………………………12 
- Nënndarja e qarqeve, rrethe  36, sipas pasqyrës, që i bashkëlidhet këtij ligji. 
2. Komuna………………………308 
3. Bashki………………. ………65 
- Bashkia e Tiranës ka 11 njësi bashkiake. 
 

Neni 2 
 
Shtrirja, emri dhe qendra e çdo njësie të qeverisjes vendore është sipas pasqyrës, që i 

bashkëlidhet këtij ligji. 
 

Neni 3 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Ligji nr.8653, datë 31.7.2000 është shpallur me dekretin nr.2723, datë 3.8.2000 të 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.26, faqe 1307. 
 
Ligji nr.9123, datë 29.7.2003 është shpallur me dekretin nr.3931, datë 14.8.2003 të 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfed Moisiu. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.71, faqe 321.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120

      I. QARKU BERAT 
        
     Njësi të qeverisjes vendore       Qytetet dhe  
      Emri i    Emërtimi i Nr fshatrat në 
Nr  Qarku Nr  Bashkisë/ Rrethi Qëndrës   përbërje  
      Komunës       të saj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Berat       Berat     
        Berat Berat     
    1 B/Berat   Berat   Q/Berat 
    2 B/Ura Vajgurore   Ura Vajgurore  1 Q/Ura Vajgurore 
.          2 Bistrovicë 
           3 Guri i Bardhë 
           4 Konisbaltë 
           5 Pashalli 
           6 Vokopolë 
            7 Skrevan 
    3 K/Poshnjë   Poshnjë 1 Poshnjë 
            2 Polizhan 
            3 Çiflik 
            4 Arrëz 
            5 Agim 
            6 Banaj 
            7 Gajdë 
            8 Malas Gropë 
            9 Syzez 
            10 Sheqe Gajdë 
            11 Hingë 
            12 Kuç 
    4 K/Velabisht   Velabisht 1 Malinat 
            2 Bilçë 
            3 Drobonik 
            4 Bardha i Ri 
            5 Starovë 
            6 Velabisht 
            7 Veternik 
            8 Remanicë 
            9 Gjoroven 
            10 Palikesht 
            11 Veleshnjë 
            12 Duhanas 
            13 Kodras 
    5 K/Kutalli   Kutalli 1 Kutalli 
            2 Sqepur 
            3 Drenovicë 
            4 Samaticë 
            5 Pobrat 
            6 Rërës Komarak 
            7 Protoduar 
            8 Goriçan 
            9 Goriçan Çlirim 
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            10 Malas Bregas 
1 2 3 4 5 6 7 8 
    6 K/Cukalat   Cukalat 1 Donofrosë 
            2 Slanicë 
            3 Cukalat 
            4 Allambres 
            5 Krotinë 
            6 Çetë 
    7 K/Otllak   Otllak 1 Lapardha 1 
            2 Lapardha 2 
            3 Qershnik 
            4 Balibardhë 
            5 Dushnik 
            6 Moravë 
            7 Ullinjas 
            8 Vodës e Sipërme 
            9 Orizaj 
            10 Otllak 
    8 K/Lumas   Lumas 1 Lumas 
            2 Luzaj 
            3 Pëllumbas 
            4 Katundas 
            5 Zelevizhdë 
            6 Belesovë 
            7 Mëndrak 
            8 Sheqës 
            9 Bardhaj 
            10 Pashtraj 
            11 Vodëz 
            12 Krekëz 
            13 Koritëz 
    9 K/Vërtop   Vërtop 1 Mbrakull 
            2 Vërtop 
            3 Kapinovë 
            4 Zgerbonjë 
            5 Vodicë 
            6 Fushë Peshtan 
            7 Peshtan 
            8 Drenovë 
            9 Lybeshë 
            10 Tomor 
            11 Bregas 
    10 K/Sinjë   Sinjë 1 Sinjë 
            2 Mbolan 
            3 Mbjeshovë 
            4 Mbreshtan 
            5 Galinë 
            6 Sadovicë 
            7 Paftal 
            8 Kamcisht 
            9 Levan 
            10 Velçan 
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            11 Osmenzezë1 
            12 Osmenzezë 2 
            13 Plashnik i Vogël 
            14 Molisht 
    11 K/Tërpan   Tërpan 1 Tërpan 
            2 Teman 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            3 Paraspuar 
            4 Tozhar 
            5 Vokopol 
            6 Dodovec 
            7 Rehovë 
            8 Zhapokikë 
            9 Corogjaf 
            10 Panarit 
            11 Plashnik i Madh 
            12 Lugas 
            13 Zhitom i Madh 
            14 Zhitom i Vogël 
    12 K/Roshnik   Roshnik 1 Bogdan i Poshtëm 
            2 Bogdan i Sipërm  
            3 Dardhë 
            4 Karkanjoz 
            5 Kostren i Madh 
            6 Kostren i Vogël 
            7 Mimias 
            8 Perisnk 
            9 Qafë Dardhë 
            10 Roshnik 
            11 Roshnik i Vogel 
            12 Vojnik 
            13 Rabjak 
        Kuçovë Kuçovë     
    13 B/Kuçovë   Kuçovë     
    14 K/Kozare   Kozare 1 Havalehas 
            2 Kozare 
            3 Feras Kozare 
            4 Salcë Kozare 
            5 Vlashuk 
            6 Demollarë 
            7 Fier Mimarë 
            8 Zdravë 
            9 Gegë 
            10 Drizë 
            11 Frashër 
    15 K/Perondi   Perondi 1 Perondi 
            2 Magjatë 
            3 Tapi 
            4 Goraj 
            5 Velagosht 
            6 Rreth Tapi 
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            7 Polovinë 
        Skrapar Çorovodë     
    16 B/Çorovodë   Çorovodë   Çorovodë 
.   17 B/Poliçan   Poliçan   Poliçan 

    18 K/Qëndër   Poliçan 1 Zogas 
            2 Kalanjas 
            3 Dhorës 
            4 Veseshtë 
            5 Polenë 
            6 Osojë 
            7 Grepcka 
            8 Liqeth 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            9 Rehovicë 
            10 Orizaj 
            11 Cerovë 
            12 Veleshnjë 
            13 Nishicë 
            14 Sharovë 
            15 Cerenishte 
            16 Buzuq 
            17 Munushtir 
            18 Radesh 
            19 Koritë 
            20 Mollas 
            21 Gradec 
            22 Vërzhezhë 
            23 Slatinjë 
            24 Strore 
    19 K/Bogovë   Bogovë 1 Bogovë 
            2 Kakrukë 
            3 Dobruzhë 
            4 Përparim 
            5 Bargullas 
            6 Novaj 
            7 Nishovaj 
            8 Jaupas 
            9 Selan 
    20 K/Vëndreshë   Vëdreshë 1 Lavdar 
            2 Spathar 
            3 Therepel 
            4 Vale 
            5 Vëndreshë e Madhe1 
            6 Vëndreshë e Vogël 2 
            7 Vëndreshë e Malit 3 
            8 Ibro 
    21 K/Çepan   Çepan 1 Çepan 
            2 Muzhak 
            3 Rogu 
            4 Zabërzan i Ri 
            5 Zabërzan 
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            6 Blezencë 
            7 Malind 
            8 Muzhenckë 
            9 Sevrani madh 
            10 Sevran i Vogël 
            11 Qeshibas 
            12 Strenec 
            13 Kakos 
            14 Prishtë 
    22 K/Potom   Potom 1 Potom 
            2 Gjergjovë 
            3 Koprenckë 
            4 Germenjë 
            5 Visoçë 
            6 Qafa 
            7 Helmësi 
            8 Backë 
            9 Melskë 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            10 Nikollarë 
            11 Dyrmish 
            12 Staraveckë 
    23 K/Leshnjë   Leshnjë 1 Turbohovë 
            2 Kapinovë 
            3 Krastë 
            4 Krushovë 
            5 Faqekuqe 
            6 Gostrenskë 
            7 Leshnjë 
            8 Vlushë 
    24 K/Gjerbës   Gjerbës 1 Melovë 
            2 Zaloshnjë 
            3 Gjerbës 
            4 Ujanik 
            5 Gradeci 
            6 Strafickë 
            7 Vishanji 
            8 Barci 1 
            9 Barci 2 
            10 Kuci 
            11 Rehovë 
            12 Gremsh 
            13 Gjergovicë 
            14 Floq 
    26 K/Zhepë   Konak 1 Grevë 
            2 Posten 
            3 Kovaçanj 
            4 Gurazez 
            5 Çorrotat 
            6 Cericë 
            7 Zhepë 
            8 Leskovë 
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            9 Trebël 
            10 Dunckë 
            11 Rromas 
            12 Terrovë 
            13 Dobrenjë 
            14 Buranje 
            15 Luadh 
            16 Shpatanj 

 

      II. QARKU  DIBER 

        

     Njësi të qeverisjes vendore       Qytetet dhe  
      Emri I    Emërtimi i  fshatrat në 
Nr  Qarku Nr  Bashkisë/ Rrethi Qëndres Nr përbërje të saj 
      Komunës        
1 2 3 4 5 6 7 8 
II. Dibër       Peshkopi     
        Dibër Peshkopi     
    1 B/Peshkopi   Peshkopi 1 Q/Peshkopi 
    2 K/Tomin   Tomin 1 Tomin 
            2 Brezhdan 
            3 Cetush 
            4 Dohoshisht 
            5 Pilafe 
            6 Pollozhan 
            7 Rashnopojë 
            8 Selanë 
            9 Ushtelenzë 
            10 Bahute 
            11 Staravec 
            12 Shimçan 
            13 Zimur 
            14 Zdojan 
    3 K/Melan   Melan 1 Melan 
            2 Cerian 
            3 Rabdisht 
            4 Zagrad 
            5 Begjunec 
            6 Trepçe 
            7 Grevë 
            8 Ilnicë 
            9 Bellovë 
            10 Pejkë 
            11 Pjecë 
            12 Tren 
    4 K/Kastriot   Kastriot 1 Kastriot 
            2 Brest i Sipërm 
            3 Brest i Poshtëm 
            4 Kishavec 
            5 Kander 
            6 Kukej 



 126

            7 Vakuf 
            8 Fushë-Kastriot 
            9 Borovjan 
            10 Deshat 
            11 Limjan 
            12 Sohodoll 
            13 Sohodoll i Vogël 
            14 Vrenjt 
            15 Përgjegjë 
    5 K/Lurë   Fushë - Lurë 1 Fushë-Lurë 
            2 Borie-Lurë 
            3 Arth 
            4 Gurë-Lurë 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            5 Lurë e Vjetër 
            6 Arëmollë 
            7 Krej-Lurë 
            8 Pregj-Lure 
            9 Sumej 
            10 Vlashej 
    6 K/Maqellarë   Maqellarë 1 Maqellarë 
            2 Bllatë e Poshtme 
            3 Bllatë e Sipërme 
            4 Burim 
            5 Çernen 
            6 Fushë e Vogël 
            7 Katund i Vogël 
            8 Kërçisht i Sipërm 
            9 Kërçisht i Poshtëm 
            10 Kllopçisht 
            11 Kovashicë 
            12 Majtare  
            13 Pocestë 
            14 Pesjakë 
            15 Podgorc 
            16 Vojnik 
            17 Dovolan 
            18 Erebarë 
            19 Grezhdan 
            20 Herbel 
            21 Popinat 
            22 Gradec 
    7 K/Muhurr   Muhurr 1 Muhurr 
            2 Bulaq 
            3 Fushë-Muhurr 
            4 Hurdhë-Muhurr 
            5 Rreth-Kale 
            6 Shqarth 
            7 Vajmëdhej 
    8 K/Luzni   Katundi i Ri 1 Katund i Ri 
            2 Hotesh 
            3 Lishan i Poshtëm 
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            4 Lishan i Sipërm 
            5 Arap i Sipërm 
            6 Arap i Poshtëm 
    9 K/Selishtë   Selishtë 1 Selishtë 
            2 Kacni 
            3 Lukan 
            4 Murrë 
            5 Qafë-Murrë 
            6 Selishtë e Sipërme 
    10 K/Sllovë   Sllovë 1 Sllovë 
            2 Kalle  
            3 Vleshë 
            4 Zall-Kalis 
            5 Dypjakë 
            6 Palaman 
            7 Sllatinë 
            8 Shumbat 
            9 Venisht 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            10 Trojak 
    11 K/Kala e Dodës   Çeren 1 Çeren 
            2 Kullas 
            3 Ploshtan 
            4 Radomirë 
            5 Shullan 
            6 Tejz 
            7 Ujë-Mirë 
            8 Vasie 
    12 K/Zall-Dardhë   Zall-Dardhë 1 Zall-Dardhë 
            2 Lashkizë 
            3 Lugjej 
            4 Mënesh 
            5 Nezhaj 
            6 Qa 
            7 Soricë 
            8 Shënlleshën 
            9 Tartaj 
    13 K/Zall-Reç   Zall-Reç 1 Zall-Reç 
            2 Bardhaj Reç 
            3 Draj Reç 
            4 Gjur Reç 
            5 Hurdh Reç 
            6 Kraj Reç 
            7 Ndërshen 
            8 Qaf Draj 
            9 Tharkë 
    14 K/Fushë Çidhën   Fushë Çidhën 1 Fushë Çidhën 
            2 Bllice 
            3 Lace 
            4 Renz 
     15 K/Arras   Arras 1 Arras 
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            2 Gur i Zi 
            3 Lazrej 
            4 Kodër Leshaj 
            5 Mustafë 
            6 Sinë e Sipërme 
            7 Sinë e Poshtme 
            8 Çidhën 
            9 Grykë Nokë 
        Bulqize Bulqize     
    16 B/Bulqizë   Bulqizë 1 Q/Bulqizë  
            2 Fshati Vajkal nr1 
            3 Vajkal nr 2 
    17 K/Martanesh   Krastë 1 Q/Krastë 
            2 Gjon 
            3 Lenë 
            4 Peshk 
            5 Val 
            6 Stavec 
            7 Melcu 
            8 Ndërfushas 
    18 K/Fushë-Bulqizë   Fushë - Bulqizë 1 Fushë - Bulqizë 
            2 Dushaj 
            3 Dragua-Bulqizë 
            4 Koçaj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
    19 K/Zerqan   Zerqan 1 Zerqan 
            2 Krajke 
            3 Peladhi 
            4 Smollik 
            5 Sofraçan 
            6 Sopot 
            7 Strikçan 
            8 Tërnovë e Madhe 
            9 Tërnovë e Vogël 
            10 Valikardhë 
            11 Zall- Sopot 
            12 Zall- Strikçan 
            13 Godri 
    20 K/Shupenzë   Shupenzë 1 Shupenzë 
            2 Vlashaj 
            3 Boçovë 
            4 Homesh 
            5 Okshtinë 
            6 Kovashicë 
            7 Zogjaj 
            8 Shtushaj 
            9 Topojan 
            10 Mazhicë 
            11 Gjuras 
            12 Bllacë 
    21 K/Gjoricë   Gjoricë 1 Gjoricë e Sipërme 
            2 Gjoricë e Poshtme 
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            3 Çerenic i Sipërm 
            4 Çerenec i Poshtëm 
            5 Viçisht 
            6 Lubalesh 
    22 K/Ostren   Ostren 1 Ostren i Madh 
            2 Radovesh 
            3 Kojavec 
            4 Lajçan 
            5 Orzhanovë 
            6 Okshtun i Madh 
            7 Oreshnjë 
            8 Okshtun i Vogël 
            9 Ostren i Vogël 
            10 Tuçep 
            11 Lladomericë 
            12 Pasinkë 
            13 Tërbaç 
    23 K/Trebisht   Klenjë 1 Klenjë 
            2 Gjinovec 
            3 Trebisht- Balaj 
            4 Trebisht- Çelebi 
            5 Trebisht- Mucinë 
            6 Vernicë 
        Mat Burrel     
    24 B/Burrel   Burrel 1 Q/Burrel 
    25 B/Klos   Klos 1 Q/Klos 
            2 Bejnë 
            3 Klos Katund 
            4 Shëngjun 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            5 Plani i Bardhë 
            6 Fullqet 
            7 Dars 
            8 Fshat 
            9 Bel 
            10 Unjatë 
            11 Pleshë 
            12 Cerrujë 
            13 Patin 
            14 Bersh 
    26 K/Baz   Baz 1 Baz  
            2 Fushë - Baz 
            3 Rreth Baz 
            4 Karicë 
            5 Drita 
    27 K/Xibër   Xibër -Murriz 1 Xibër Murriz 
            2 Petralbë 
            3 Shkallë 
            4 Xibër Hanë 
            5 Gur i Bardhë 
            6 Ketë 
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    28 K/Derjan   Derjan 1 Derjan 
            2 Urxullë 
            3 Barbulloj 
            4 Dukagjin 
            5 Gjocaj 
            6 Lam i Madh 
            7 Zall Gjocaj 
    29 K/Rukaj    Bruç 1 Bruç 
            2 Prellë 
            3 Rremull 
            4 Rukaj 
            5 Laç 
            6 Urakë 
    30 K/Macukull   Macukull 1 Macukull 
            2 Dej Macukull 
            3 Shell 
            4 Vig 
            5 Shqefën 
    31 K/Komsi   Komsi 1 Komsi 
            2 Kodër Qerre 
            3 Frankth 
            4 Selixë 
            5 German 
            6 Batër e Vogël 
            7 Batër e Madhe 
            8 Midhë 
            9 Fushë-Burrel 
            10 Zall - Shoshaj 
    32 K/Suç   Kurdari 1 Kurdari 
            2 Kurqelaj 
            3 Skënderaj 
            4 Suç 
            5 Kujtim 
    33 K/Lis   Lis 1 Lis 
            2 Vinjoll 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            3 Gjallish 
            4 Burgajet 
            5 Zenisht 
            6 Shoshaj 
            7 Mallunxë 
    34 K/Ulëz   Ulëz 1 Qyteti Ulëz 
            2 Kokërdhok 
            3 Stojan 
            4 Madhesh 
            5 Lundër 
            6 Bushkash 
    35 K/Gurrë   Rripë 1 Rripë 
            2 Gurrë e Vogël 
            3 Mishter 
            4 Shulbatër 
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            5 Dom 
            6 Gurrë e Madhe 

 

     III. QARKU DURRËS 

      
     Njësi të qeverisjes vendore             
      Emri i   Emërtimi i   Qytetet dhe 
Nr Qarku Nr Bashkisë/ Rrethi Qëndrës Nr fshatrat në 
      Komunës       përbërje të saj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
III. Durrës      Durrës     
        Durrës Durrës     
    1 B/Durrës Durrës Durrës   Q/Durrës 
    2 B/Manëz   Manëz 1 Qyteti Manez 
            2 Armath 
            3 Borç 
            4 Hamallaj 
            5 Kameras 
            6 Kuçokë 
            7 Radë 
            8 Shkallë 
    3 B/Sukth   Sukth 1 Qyteti Sukth 
            2 Hamallaj 
            3 Kullë 
            4 Perlat 
            5 Vadardhë 
            6 Rushkull 
    4 B/Shijak   Shijak 1 Qyteti Shijak 
    5 K/ Gjepalaj   Gjepalaj 1 Gjepalaj 
            2 Hardhishtë 
            3 Çizmeli 
            4 Eminas i Vogël 
            5 Likesh 
            6 Kënetë 
            7 Shtrezë 
            8 Shahinaj 
            9 Shetël 
    6 K/ Ishëm   Likmetaj 1 Likmetaj 
            2 Kërtushaj 
            3 Kapidanaj 
            4 Gjuricaj 
            5 Lalëz 
            6 Kuraten 
            7 Bizë 
            8 Draç 
            9 Shetaj 
    7 K /Katundi i ri   Katundi i ri  1 Katundi i ri 
            2 Jubë 
            3 Qerret 
            4 Fllakë 
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            5 Bisht–Kamëz 
            6 Rinia 
            7 Erzen 
            8 Sukth 
            9 Adriatik 
    8 K/ Maminas   Maminas 1 Maminas 
            2 Karreç 
            3 Vlashaj 
            4 Karpen 
            5 Bodinak 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            6 Metallë 
            7 Bilalas 
            8 Rubjek 
    9 K/ Rrashbull   Rrashbull 1 Rrashbull 
            2 Arapaj 
            3 Shënavlash 
            4 Shkallnur 
            5 Manskuri 
            6 Romanat 
            7 Bozanxhije 
            8 Xhafzotaj 
    10 K/ Xhafzotaj   Xhafzotaj 1 Xhafzotaj 
            2 Pejzë 
            3 Rreth 
            4 Sallmone 
            5 Koxhas 
            6 Borake 
            7 Guzaj 
        Krujë Krujë     
    11 B/ Krujë   Krujë 1 Q/Krujë 
            2 F/Barkanesh 
            3 Picërragë 
            4 Brret 
    12 B/ Fushë   Fushë Krujë 1 Q/ Fushë Krujë 
          Krujë     2 F/Fushë Krujë 
            3 Arrameras 
            4 Luz 
            5 Hasan 
            6 Larushk 
            7 Halil  
    13 K/  Bubq   Bubq 1 F/Bubq 
            2 Bilaj 
            3 Budull 
            4 Mazhë - Madhe 
            5 Mazhë - Vogël 
            6 Mallkuç 
            7 Murqinë 
    14 K/Nikël   Nikël 1 F/Nikël 
            2 Tapizë  
            3 Qerekë 
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            4 Rinas 
            5 Virjon 
            6 Buran 
            7 Mukaj 
            8 Kurcaj 
            9 Zezë 
    15 K/Thumanë   Kodër 1 Kodër-Thumanë 
          Thumanë 2 Borizanë 
            3 Derven  
            4 Gramëz 
            5 Thumanë 
            6 Bushnesh 
            7 Dukagjin i Ri 
            8 Sukth-Vendas 
            9 Miliska 
    16 K/Cudhi   Cudhi-Zall 1 Cudhi-Zall 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            2 Nojë 
            3 Mafsheq 
            4 Shqezë 
            5 Shkretë 
            6 Cudhi – Kant 
            7 Kroi Madh 
            8 Bruz-Zall 
            9 Bruz-Mal 
            10 Rranxë 

 

     IV. QARKU ELBASAN 

      
      Emri i   Emërtimi I   Qytetet dhe  
Nr  Qarku Nr  Bashkisë/ Rrethi Qëndrës Nr fshatrat në 
      Komunës       përbërje të saj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
IV. Elbasan       Elbasan     
        Elbasan Elbasan     
    1 B/Elbasan   Elbasan 1 Q/Elbasan 
    2 B/Cërrik   Cërrik 1 Q/Cërrik 
            1 F/Belsh Qëndër 
            2 Cepe 
            3 Dushk 
            4 Belsh 
            5 Stanaj 
            6 Shkozë 
    3 B/Belsh   Belsh Qëndër 7 Qafë Shkallë 
            8 Seferan 
            9 Trojas 
            10 Shkëndi 
            11 Gradisht 
            12 Marinëz 
            13 Shtith 
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            1 F/Gostimë 
            2 Gjyral 
    4 K/Gostimë   Gostimë 3 Shtepanj 
            4 Shushicë 
            5 Shtermen 
            6 Malasej 
            1 F/Labinot-Fushë 
            2 Godolesh 
    5 K/Labinot-   Labinot-Fushë 3 Griqan i Sipërm 
      Fushë     4 Griqan i Poshtem 
            5 Xibrakë 
            6 Mengel 
            1 F/Labinot-Mal 
            2 Guri Zi 
            3 Sericë 
            4 Lamollë 
    6 K/Labinot-Mal   Labinot-Mal 5 Benë 
            6 Lugaxhi 
            7 Qafë  
            8 Qerret 
            9 Shmil 
            10 Dritas 
            1 F/Fierzë 
    7 K/Fierzë   Fierzë 2 Hardhi 
            3 Çerragë 
            4 Kosovë 
            1 F/Gjinar 
           2 Lleshan 
   8 K/Gjinar   Gjinar 3 Valesh 
           4 Pashtresh 
           5 Derstilë 
            6 Lukan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            7 Sterstan 
            8 Xibresh 
            9 Maskarth 
            10 Kaferr 
            11 Pobrat 
            1 F/Mollas 
            2 Selitë 
    9 K/Mollas   Mollas 3 Kamuna 
            4 Dragot 
            5 Topojan 
            6 Linas 
            1 F/Shushicë 
            2 Shelcan 
            3 Mlizë 
            4 Hajdaran 
    10 K/Shushicë   Shushicë 5 Fush-Bull 
            6 Vasjan 
            7 Polis i Vogël 
            8 Polis Vale 
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            9 Vreshtaj 
            1 F/Shalës 
            2 Liçaj 
    11 K/Shalës   Shalës 3 Kurtalli 
            4 Xibrakë 
            5 Xherie 
            6 Kodras 
            1 F/Gjergjan 
            2 Bujaras 
            3 Gjonmë 
    12 K/Gjergjan   Gjergjan 4 Kështjellë 
            5 Kodër Bujaras 
            6 Muriqan 
            7 Thanë 
            1 F/Kajan 
            2 Dragot 
            3 Lisaj 
            4 Dragot-Dumre 
    13 K/Kajan   Kajan 5 Gjinuk 
            6 Gjolen 
            7 Turbull 
            8 Cestije 
            9 Merhoj 
            10 Drizaj 
            1 F/Grekan 
    14 K/Grekan   Grekan 2 Dëshiran 
            3 Guras 
            4 Rrenës 
            1 F/Branesh 
            2 Bixëll 
            3 Prec e Sipërme 
    15 K/Funar   Branesh 4 Cerujë 
            5 Korrë 
            6 Mollagjesh 
            7 Krrabë e Vogël 
            8 Prec e Poshtme 
            9 F/Stafaj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            1 F/Rrasë e Sipërme 
    16 K/Rrasë   Rrasë Sipërme 2 Shegas 
            3 Guri i Bardhë 
            4 Rrasë e Poshtme 
            1 F/Shirgjan 
            2 Bathes 
            3 Bujqës 
    17 K/Shirgjan   Shirgjan 4 Jagodinë 
            5 Kuqan 
            6 Kryezjarrth 
            7 Mjekës 
            1 F/Tregan 
            2 Blerimas 
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            3 Bizhdan 
            4 Cikallesh 
            5 Gurisht 
    18 K/Tregan    Tregan 6 Kacivel 
            7 Kyçyk 
            8 Muçan 
            9 Shinavlash 
            10 Shilbater 
            11 Trepsenisht 
            12 Tudan 
            1 F/Gracen 
            2 Plangaricë 
            3 Tërbaç 
            4 Bodin 
    19 K/Gracen   Gracen 5 Shingjin 
            6 Gjorm 
            7 Pajengë 
            8 Mamel 
            9 Dopaj 
            1 F/Bradashesh 
            2 Balëz Lart 
            3 Balëz Poshtë 
            4 Kusarth 
            5 Kozan 
            6 Karakullak 
            7 Letan 
            8 Rrilë 
    20 K/Bradashesh   Bradashesh 9 Shtemaj 
            10 Ulën 
            11 Katund i Ri 
            12 Fikas 
            13 Petresh 
            14 Shëmhill 
            15 Shijon 
            16 Reçan 
            17 Gurabardh 
            1 F/Zavalinë 
            2 Seltë 
    21 K/Zavalinë   Zavalinë 3 Kamiçan 
            4 Joronishtë 
            5 Nezhan 
            6 Burishtë 
    22 K/Papër   Papër 1 F/Papër 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            2 Broshkë 
            3 Murras 
            4 Valas 
            5 Vidhas 
            6 Pajun 
            7 Bizhutë 
            8 Papër-Sallak 
            9 Vidhas-Hasgjel 
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            10 Lugaj 
            11 Jatesh 
            12 Balldre 
            13 Ullishtaj 
            1 F/Klos 
            2 Selvias 
            3 Qyrkan 
    23 K/Klos   Klos 4 Lumas 
            5 Qafë 
            6 Floq 
            7 Trunç 
            8 Banjë 
        Peqin Peqin     
    24 B/Peqin   Peqin 1 Q/Peqin 
            1 F/Pajovë 
            2 Gryksh I Madh 
            3 Bishqem 
            4 Paulesh 
            5 Bishqem Fushë 
    25 K/Pajovë   Pajovë 6 Leqit 
            7 Lazarej 
            8 Haspiraj 
            9 Hasnjok 
            10 Çengelaj 
            11 Garunjë e Paprit 
            12 Cacabej 
            1 F/Karinë 
            2 Kazije 
            3 Rozejë 
    26 K/Karinë   Karinë 4 Progër 
            5 Sinametaj 
            6 Drangaj 
            7 Garunjë e Vogël 
            1 F/Përparim 
            2 Galush 
            3 Lisnajë 
            4 Bicaj 
            5 Caushaj 
            6 Fatish 
    27 K/Përparim   Përparim 7 Garunjë e Madhe 
            8 Arvend 
            9 Gjevur 
            10 Kodras 
            11 Lolaj 
            12 Katesh 
            13 Copane 
            14 Uruçaj 
    28 K/Gjocaj   Gjocaj 1 F/Gjocaj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            2 Çelhakaj 
            3 Hasmashaj 
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            4 Kurtaj 
            5 Vashaj 
            6 Rumbullak 
            7 Bregas 
            8 Bardhaj 
            9 Blinas 
            1 F/Shezë e Madhe 
            2 Karthnekë 
            3 Shezë e Vogël 
    29 K/Shezë   Shezë eMadhe 4 Pekisht 
            5 Trash 
            6 Algjinaj 
            7 Gryksh I Vogël 
        Gramsh Gramsh     
    30 B/Gramsh   Gramsh 1 Q/Gramsh 
            1 F/Pishaj 
            2 Trashovicë 
            3 Shëmrizë 
            4 Ostenth 
            5 Gurrëz 
            6 Cerunjë 
            7 Çekin 
            8 Qerret 
            9 Koçaj 
    31 K/Pishaj   Pishaj 10 Vinë 
            11 Fshat-Gramsh 
            12 Drizë 
            13 Cingar i Sipërm 
            14 Cingar i Poshtëm 
            15 Galigat 
            16 Kotorr 
            17 Gjergjovinë 
            18 Strorë 
            19 Liras 
            20 Tervol 
            1 F/Kodovjat 
            2 Bratilë 
            3 Bulçar 
            4 Kishtë 
            5 Kokel 
    32 K/Kodovjat   Kodovjat 6 Posnovisht 
            7 Shelcan 
            8 Bersnik i Poshtëm 
            9 Bërsnik Sipërm 
            10 Mashan 
            11 Broshtan 
            12 Zamshe 
            1 F/Kukur 
            2 Grazhdan 
            3 Gribë 
            4 Kalaj 
    33 K/Kukur   Kukur 5 Mukaj 
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            6 Rashtan 
            7 Rmath 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            8 Snosëm 
            9 Sojnik 
            10 Vreshtas 
            1 F/Kushovë 
            2 Bregas 
            3 Gjeraqinë 
    34 K/Kushovë   Kushovë 4 Dumberas 
            5 Bërsnik 
            6 Ulovë 
            7 Sotirë 
            8 Kerpicë 
            1 F/Lenie 
            2 Bicaj 
    35 K/Lenie   Lenie 3 Grabovë e Poshtme 
            4 Grabovë e Sipërme 
            5 Kurate 
            6 Valth 
            1 F/Poroçan 
            2 Lleshan 
    36 K/Poroçan   Poroçan 3 Gjerë 
            4 Kabash 
            5 Holtas 
            1 F/Skënderbegas 
            2 Bletëz 
            3 Ermenj 
            4 Fushëz 
            5 Harunas 
            6 Kotkë 
    37 K/Skënderbegas   Skënderbegas 7 Kullollas 
            8 Lemnushë 
            9 Nartë 
            10 Siman 
            11 Sëmbërdhenj 
            12 Vidhan 
            13 Zenelas 
            1 F/Sult 
            2 Mazrek 
            3 Dushk 
            4 Kukuçovë 
    38 K/Sult   Sult 5 Kutërqar 
            6 Kodër Zgjupe 
            7 Zgjup Fushë 
            8 Dufshan 
            9 Grekan 
            1 F/Tunjë 
            2 Duzh 
            3 Irmanj 
            4 Jançe Qëndër 
            5 Jançe Mal 
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    39 K/Tunjë   Tunjë 6 Kateris 
            7 Lubinjë 
            8 Oban 
            9 Prrenjas 
            10 Plepas 
            11 Saraselë 
            12 Tunjë e Re 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        Librazhd Librazhd     
    40 B/Librazhd   Librazhd 1 Q/Librazhd 
    41 K/Qënder   Librazhd 1 F/Librazhd Qëndër 
          Qënder 2 Arrëz 
            3 Babje 
            4 Dorëz 
            5 Dragostunjë 
            6 Kuturman 
            7 Gizavesh 
            8 Librazhd Katund 
            9 Marinaj 
            10 Qarrishtë 
            11 Spathar 
            12 Togëz 
            1 Q/Prrenjas 
    42 B/Prrenjas   Prrenjas 2 F/Prrenjas-Fshat 
            3 Rrashtan 
            1 F/Rrajcë 
            2 Sutaj 
            3 Skënderbej 
    43 K/Rrajcë   Rrajcë 4 Bardhaj 
            5 Katjel 
            6 Kotodesh 
            7 Urakë 
            1 F/Qukës Shkumbin 
            2 Qukës Skënderbej 
            3 Skroskë 
            4 Mënik 
            5 Gurrë 
    44 K/Qukës   Qukës - 6 Bërzeshtë 
          Shkumbin 7 Fanjë 
            8 Karkavec 
            9 Dritaj 
            10 Pishkash 
            11 Pishkash Veri 
            1 F/Stravaj 
            2 Stranik 
    45 K/Stravaj   Stravaj 3 Farret 
            4 Shqiponjë 
            5 Gaferr 
            6 Sopot 
            1 F/Hotolisht 
            2 Dardhë 
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            3 Vulçan 
    46 K/Hotolisht   Hotolisht 4 Buzgarë 
            5 Kokrevë 
            6 Vehçan 
            7 Xhyrë 
            1 F/Lunik 
            2 Prevall 
            3 Dranovicë 
    47 K/Lunik   Lunik 4 Kostenjë 
            5 Letëm 
            6 Zgosht 
            7 Koshorisht 
    48 K/Stëblevë   Stëblevë 1 F/Stëblevë 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            2 Zabzun 
            3 Borovë 
            4 Llangë 
            5 Sebisht 
            6 Moglicë 
            7 Prodan 
            1 F/Polis 
            2 Mirakë 
    49 K/Polis   Polis 3 Gostimë 
            4 Sheh 
            5 Gurëshpatë 
            6 Vilan 
            1 F/Orenjë 
            2 Floq 
            3 Gurakuq 
            4 Ballgjin 
    50 K/Orenjë   Orenjë 5 Rinas 
            6 Zdrajsh Verri 
            7 Zdrajsh  
            8 Neshtë 
            9 Mëxixë 
            10 Funarës 
 

      V. QARKU FIER 

       
     Njësi të qeverisjes vendore         
      Emri i    Emërtimi i   Qytetet dhe 
Nr  Qarku Nr  Bashkisë/   Qëndrës Nr fshatrat në 
      Komunës Rrethi     përberje  
              të saj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
V. Fier       Fier     
        Fier Fier     
    1 B/Fier   Fier 1 Qyteti Fier 
    2 B/Patos   Patos 1 Qyteti Patos 
.           2 Kuqar 
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            3 Dukas 
            4 Rërës 
            5 Margelliç 
           6 Rusinjë 
            7 Griz 
            8 Banaj 
    3 B/Roskovec   Roskovec 1 Qyteti Roskovec 
            2 Jagodina 
    4 K/Cakran   Cakran 1 Cakran 
            2 Cakran i Ri 
            3 Floq 
            4 Buz Madhe 
            5 Hambar 
            6 Varibop 
            7 Vjosë 
            8 Kreshpan 
            9 Gjorgos 
            10 Vreshtas 
            11 Gorishovë 
            12 Gjonç 
    5 K/Mbrostar    Mbrostar 1 Mbrostar 
      Ura     2 Verri 
            3 Vajkan 
            4 Petov 
            5 Kallmi i Madh 
            6 Kallmi i Vogël 
    6 K/Libofsh   Libofsh 1 Libofshë 
            2 Rreth Libofshë 
            3 Vanaj 
            4 Daullas 
            5 Agimi 
            6 Metaj 
            7 Gozhdaras 
            8 Havaleas 
            9 Ndërnënas 
            10 Hasturkas 
            11 Adriatik 
    7 K/Qëndër   Afrimi i Ri 1 Çlirim 
            2 Mujalli 
            3 Grecalli 
            4 Daullas 
            5 Afrim i Ri 
            6 Vadhizë 
            7 Zhupan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            8 Drizë 
            9 Drizë Myrteza 
            10 Romët 
    8 K/Dërmenas   Dërmenas 1 Dërmenas 
            2 Pojan 
            3 Kryegjatë 
            4 Havaleas 
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            5 Hoxharë 
            6 Radostinë 
            7 Sulaj 
            8 Hamil 
            9 Muçaj 
            10 Baltëz 
            11 Povelçë 
            12 Darëzezë e Re 
    9 K/Topojë   Seman 1 Topojë 
            2 Seman 
            3 Gjokalli 
            4 Sheq Marinas 
            5 Sheq 
            6 Fushë 
            7 Grykë 
            8 Seman i Ri 
            9 Kavaklli 
    10 K/Levan   Levan 1 Levan 
            2 Ferras 
            3 Peshtan i Madh 
            4 Peshtan i Vogël 
            5 Shtyllas 
            6 Bishan 
            7 Bashkim 
            8 Boçovë 
            9 Martinë 
            10 Pishë Poro 
            11 Qarr 
    11 K/Frakull   Frakull 1 Frakull e Madhe 
            2 Frakull e Vogël 
            3 Ade 
            4 Peshtan Bregas 
            5 Kafaraj 
            6 Kashishtë 
            7 Sheq Musalala 
            8 Çerven 
    12 K/Portëz   Portëz 1 Portëz 
            2 Mbyet 
            3 Plyk 
            4 Kraps 
            5 Lalar 
            6 Patos Fshat 
    13 K/Zharëz   Zharëz 1 Zharëz 
            2 Fshat i Ri 
            3 Frashër 
            4 Verbas 
            5 Sheqishtë 
            6 Belinë 
    14 K/Ruzhdie   Ruzhdie 1 Ruzhdie 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            2 Siqecë 
            3 Gjynaqare 
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            4 Drenie 
            5 Kasnicë 
    15 K/Kuman   Kuman 1 Kuman 
            2 Marinëz 
            3 Vidhishtë 
            4 Luar 
    16 K/Kurjan   Vlosh 1 Kurjan 
            2 Mbërs 
            3 Ngjeqan 
            4 Vlosh 
    17 K/Strum   Strum 1 Strum 
            2 Arapaj 
            3 Suk 1 
            4 Suk 2 
            5 Velmish 
        Lushnje Lushnje     
    18 B/Lushnje   Lushnjë 1 Qyteti Lushnje 
.           2 Karbunarë 
            3 Saver 
    19 B/Divjakë   Divjakë 1 Divjakë 
            2 Mizë 
            3 Xengë 
            4 Germenj i Madh 
            5 Germenj i Vogël 
            6 Hallvaxhias 
            7 Bregas 
            8 Dushk Cam 
            9 Zharnec 
            10 Biçukas 
    20 K/Allkaj   Allkaj 1 Toshkës 
            2 Zhekizhan 
            3 Delisufaj 
            4 BiCkaj i vjetër 
            5 Allkaj 
            6 Lifaj i ri 
            7 Çukas i ri 
            8 Mazhaj 
    21 K/Grabjan   Grabjan 1 Grabjan 
            2 Staravec  
            3 Ferras 
    22 K/Tërbuf   Tërbuf 1 Çermë Shkumbin 
            2 Çermë Proshkë 
            3 Sulzotaj 
            4 Çermë e Sipërme 
            5 Tërbuf 
            6 Shëneprëmte 
            7 Çermë Pasha 
    23 K/Bubullimë   Bubullimë 1 Bubullimë 
            2 Eskaj 
            3 Gjonas 
            4 Halilaj 
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            5 Pirrë 
            6 Kamçishtë 
            7 Imësht 
1 2 3 4 5 6 7 8 
    24 K/Hysgjokaj   Hysgjokaj 1 Hysgjokaj 
            2 Kurtin 
            3 Çanakaj 
            4 Kupaj 
            5 Lekaj 
    25 K/Golem   Golem 1 Golem i Madh 
            2 Allprenaj 
            3 Shegas 
            4 Hajdaraj 
            5 Pluk 
            6 Golemi i vogel 
    26 K/Dushk   Dushk 1 Gramsh 
            2 Dushk Peqin 
            3 Konjat 
            4 Zham Fshat 
            5 Dushk i Madh 
            6 Zham Sektor 
            7 Thanasaj 
    27 K/Remas   Remas 1 Remas 
            2 Muçias 
            3 Karavasta 
            4 Gur 
            5 Kryekuq 
            6 Kamenicë 
            7 Karavasta e re 
            8 Adriatik 
    28 K/Karbunarë    Karbunarë 1 Karbunarë e Sipërme  
          e Vogël 2 Mollas 
            3 Kasharaj 
            4 Kashtëbardhë 
            5 Stan Karbunarë 
            6 Zgjanë 
            7 Balaj 
            8 Skilaj 
            9 Murriz-Peqin 
            10 Bickaj 
    29 K/Ballagat   Ballagat 1 Ballagat 
            2 Gjuzaj 
            3 Garunjas 
            4 Gjyshaj 
            5 Jazexhi 
            6 Manasufaj 
            7 Xibrake 
    30 K/Fier Shegan   Fier Shegan 1 Jeta e Re 
            2 Kosovë e Vogël 
            3 Fier Shegan 
            4 Koçaj 
            5 Barbullinjë 
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            6 Cinar 
            7 Sejmenas 
            8 Thanë 
            9 Çukas i Vjetër 
            10 Murriz Kozare 
            11 Qerret i Vjetër 
            12 Qerret i ri 
            13 Biçakaj i Ri 
1 2 3 4 5 6 7 8 
    31 K/Gradishtë   Gradishtë 1 Këmishtaj 
            2 Merishtë 
            3 Goricaj 
            4 Sopës 
            5 Fier Seman 
            6 Gradishtë 
    31 K/Gradishtë   Gradishtë 7 Gungas 
            8 Spolet 
            9 Babunjë 
    32 K/Kolonjë   Kolonjë 1 Kolonjë 
            2 Gorre 
            3 Bishqethëm 
            4 Lumth 
            5 Rrapës Fshat 
            6 Shakuj 
            7 Ardenicë 
            8 Bitaj 
            9 Rrapës Sektor 
    33 K/Krutje   Krutje 1 Krutje e Sipërme 
            2 Krutje e Poshtme 
            3 Fier i Ri 
            4 Zhyn 
            5 Rupaj 
            6 Lifaj i Vjeter 
            7 Kadiaj 
            8 Ngurrës i Madh 
            9 Ngurrës i Vogël 
            10 Arrës 
            11 Gjaz 
        Mallakastër Ballsh     
    34 B/Ballsh   Ballsh   Qyteti Ballsh 
.   35 K/Qëndër   Dukas 1 Visokë 
            2 Belishovë 
            3 Belistan 
            4 Drenovë 
            5 Drenovë Fushë 
            6 Kash 
            7 Usojë 
            8 Ngraçie 
            9 Lavdan 
            10 Lapulec 
            11 Lofkënd 
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            12 Dukas 
    35 K/Greshicë   Greshicë 1 Greshicë  
            2 Greshicë e Re 
    36 K/Aranites   Aranitas 1 Aranitas 
            2 Panahor 
            3 Kalenjë 
            4 Cfir 
            5 Metoh 
            6 Çyçen 
    37 K/Hekal   Hekal 1 Hekal 
            2 Klos 
            3 Mollaj 
            4 Rromes 
    38 K/Ngraçan   Ngraçan 1 Ngraçan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            2 Rriban 
    39 K/Kutë   Kutë 1 Kutë  
            2 Drizar 
            3 Anëbreg 
            4 Çorrush 
    40 K/Fratar   Damës 1 Behaj 
            2 Damës 
            3 Gadurovë 
    40 K/Fratar   Damës 4 Malas 
            5 Kremenar 
            6 Ninësh 
    41 K/Selitë   Selitë 1 Selitë 
            2 Gjerbës 
            3 Kapaj 
            4 Çerrilë 
 
      VI. QARKU GJIROKASTËR 

      
     Njësi të qeverisjes vendore         
      Emri i    Emërtimi i   Qytetet dhe  
Nr  Qarku Nr  Bashkisë/   Qëndrës Nr fshatrat në 
      Komunës Rrethi     përbërje  
              të saj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
VI. Gjirokastër       Gjirokastër     
        Gjirokastër Gjirokastër     
   1 B/Gjirokastër   Gjirokastër 1 Q/Gjirokastër 
    2 B/Libohovë   Libohovë 1 Q. Libohovë 
    3 K/Antigon   Asim Zeneli 1 F/Asim Zeneli 
            2 Arshi Lengo 
            3 Krinë 
            4 Tranoshisht 
            5 Saraqinisht 
    4 K/Cepo   Ura e Kardhiqit 1 F/Fushëbardhë  
            2 Zhulat 
            3 Taroninë 
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            4 Mashkullorë 
            5 Palokastër 
            6 Çepun  
            7 Kodër 
            8 Plesat  
            9 Kardhiq 
            10 Prongji 
            11 Humelicë 
    5 K/Dropull i    Sofratikë 1 Dervican 
      Poshtëm     2 Goranxi 
            3 Vanistër 
            4 Haskovë 
            5 Dhuvjan 
            6 Sofratikë 
            7 Terihat 
            8 Goricë 
            9 Frashtan 
            10 Lugar 
            11 Grapsh 
            12 Peshkëpi e Sipërme 
            13 Peshkëpi e Poshtme 
            14 Glinë 
            15 Vrahogoranxi 
            16 Radat 
    6 K/Dropull   Vrisera 1 F/Jorgucat 
      i  Sipërm     2 Zervat 
            3 Bularat 
            4 Bodrishtë 
            5 Kërrë 
            6 Vodhinë 
            7 Pepel 
            8 Klishar 
            9 Selo 
            10 Likomil 
            11 Llovinë 
            12 Krioner 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            13 Sotirë 
            14 Llongo 
            15 Koshovicë 
            16 Dritë 
            17 Kakavie 
            18 Vrisera 
    7 K/Lazarat   Lazarat 1 F/Lazarat 
            2 Kordhoce 
     8 K/Lunxhëri   Valare 1 F/Qesorat 
            2 Dhoksat 
            3 Këllëz 
            4 Mingul  
            5 Nokovë 
            6 Erind 
            7 Gjat 
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            8 Kakoz 
            9 Karjan 
            10 Valare 
    9 K/Odrie   Labovë e Madhe 1 Andon Poçi 
            2 Hundëkuq 
            3 Tërbuq 
            4 Labovë e Madhe 
            5 Labovë e Vogël 
    10 K/Picar   Picar 1 Picar 
            2 Shtëpëz 
            3 Kolonjë 
            4 Golem  
            5 Kaparjel 
    11 K/Pogon   Poliçan 1 Poliçan 
            2 Skore 
            3 Sopik 
            4 Çatistër 
            5 Mavrojer  
            6 Hllomo 
            7 Selckë  
    12 K/Qëndër   Libohovë 1 F/Labovë e Sipërme 
            2 Labovë e Poshtme 
            3 Suhë 
            4 Stegopull 
            5 Bulo 
            6 Drino 
            7 Nepravishtë 
    13 K/Zagorie   Nivan 1 Sheper 
            2 Nivan 
            3 Konckë 
            4 Vithuq 
            5 Hoshtevë 
            6 Doshnicë 
            7 Zhej 
            8 Lliar 
            9 Topovë 
            10 Nderan 
        Tepelenë Tepelenë     
    14 B/Tepelenë   Tepelenë 1 Q/Tepelenë 
    15 B/Memaliaj   Memaliaj 1 Q/Memaliaj 
    16 K/Qëndër   Tepelenë 1 Dukaj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            2 Salari 
            3 Turan 
            4 Mamaj 
            5 Veliqot 
            6 Bënçë 
            7 Dragot 
            8 Beçisht 
            9 Mezhgoran 
            10 Peshtan 
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            11 Hormovë 
            12 Lekël 
            13 Kodër 
            14 Luzat 
    17 K/Memaliaj   Memaliaj 1 Memaliaj Fshat 
       Fshat     2 Vasjar 
            3 Cerrilë 
            4 Mirinë 
            5 Damës 
            6 Kallëmb 
            7 Kashisht 
            8 Bylysh 
    18 K/Buz   Buz 1 Buz 
            2 Kalemaj 
            3 Badër 
            4 Kurtjez 
            5 Golemaj 
            6 Arrëz e Vogël 
            7 Shalës 
            8 Xhafaj 
            9 Gllavë 
            10 Selckë 
            11 Selckë e Vogël 
            12 Komar  
            13 Bardhaj 
    19 K/Luftinjë   Tosk Martalloz 1 Izvor 
            2 Luftinjë 
            3 Luftinjë e Sipërme 
            4 Rrapaj  
            5 Rabie 
            6 Gllavë e Vogël 
            7 Maricaj 
            8 Arrëz e Madhe 
            9 Vagalat 
            10 Tosk Martalloz 
            11 Dervishaj 
            12 Zhapokikë 
            13 Zhapokikë e Sipërme 
            14 Ballaj 
            15 Luadhaj 
    20 K/Krahës   Lulëzim 1 Krahës 
            2 Krahës i Sipërm 
            3 Zhulaj 
            4 Lulëzim 
            5 Levan 
            6 Allkomemaj 
            7 Kalivaç 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            8 Përparim 
            9 Leshnjë 
            10 Xhaxhaj 
    21 K/Qesarat   Qesarat 1 Qesarat 
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            2 Iliras 
            3 Amanikaj 
            4 Toç 
            5 Anëvjosë 
            6 Koshtan 
            7 Kamçisht 
    22 K/Lopës   Sinanaj 1 Sinanaj 
            2 Matohasanaj 
            3 Dorëz 
            4 Dhëmblan 
            5 Lab Martalloz 
    23 K/Kurvelesh   Gusmar 1 Progonat 
            2 Lekdush 
            3 Gusmar 
            4 Nivicë 
            5 Rexhin 
        Përmet Përmet     
    24 B/Përmet   Përmet 1 Q/Përmet 
    25 B/Këlcyrë   Këlcyrë 1 Q. Këlcyrë 
            2 Fshat Këlcyrë 
            3 Mbrezhdan  
            4 Maleshovë 
            5 Limar 
            6 Leskaj 
            7 Kala 
    26 K/Ballaban   Ballaban 1 Ballaban  
            2 Vinokash 
            3 Vinokash Fushë  
            4 Komarak 
            5 Mazhar 
            6 Kondas 
            7 Psar  
            8 Ball 
            9 Kajcë  
            10 Pavar 
            11 Toshkëz  
            12 Bubës 1  
            13 Bubës 2 
            14 Beqaraj 
    27 K/Çarçovë   Çarçovë 1 Çarçovë  
            2 Vllaho – Psilloterë  
            3 Biovizhdë 
            4 Zhepë 
            5 Draçovë 
            6 Iliar – Munushtir 
            7 Strëmbec 
            8 Pëllumbar 
            9 Kanikol 
    28 K/Dishnicë   Kelcyrë 1 Beduqas 
            2 Tolar 
            3 Panarit  
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            4 Riban  
1 2 3 4 5 6 7 8 
            5 Varibop 
            6 Kuqar 
            7 Mërtinjë 
            8 Xhanaj 
            9 Bënjë 
    28 K/Dishnicë   Këlcyrë 10 Fratar 
            11 Senican 
            12 Katundishtë  
            13 Leskovec 
            14 Gërdas 
            15 Kodrishtë 
    29 K/Frashër   Frashër 1 Frashër  
            2 Zavalan 
            3 Ogren – kostrec 
            4 Gostivisht 
            5 Miçan 
            6 Vërçisht 
            7 Kreshovë 
            8 Soropull 
    30 K/Petran   Qilarishtë 1 Petran 
            2 Leshnicë 
            3 Leus 
            4 Lipë 
            5 Qilarishtë 
            6 Badilonjë 
            7 Benjë – Novoselë 
            8 Delvinë 
            9 Kaludh 
            10 Lupckë 
            11 Gjinakar 
            12 Ogdunan 
            13 Lipivan-Trabozishtë 
            14 Tremisht 
            15 Bodar 
    31 K/Qëndër   Piskovë 1 Piskovë  
            2 Bual  
            3 Kosinë 
            4 Rapckë 
            5 Mokricë-Zleushë 
            6 Kutal 
            7 Kosovë 
            8 Hotovë 
            9 Odriçan 
            10 Raban 
            11 Alipostivan 
            12 Borockë 
            13 Gosnisht 
            14 Pagri 
            15 Pacomit 
            16 Grabovë 
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            17 Argovë  
    32 K/Sukë   Sukë 1 Sukë 
            2 Goricë 
            3 Fshat i Ri 
            4 Rodenjë 
            5 Podgoran  
1 2 3 4 5 6 7 8 
            6 Podgoran Fushë 
            7 Ujmirë 
            8 Zhepovë 
            9 Shelq 
            10 Topojan 
            11 Luar 
            12 Delilaj 
            13 Çorogunj 
            14 Taroninë 
 
     VIII. QARKU KUKËS 
        
     Njësi të qeverisjes vendore         
      Emri i   Emërtimi i   Qytetet dhe  
Nr Qarku Nr Bashkisë/ Rrethi Qendrës Nr Fshatrat në 
      Komunës       përbërje të saj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
VIII Kukës         Kukës     
        Kukës Kukës     
    1 B/Kukës   Kukës 1 Q/Kukës 
            2 F/Gostil 
            3 Kodër Lumë 
            4 Drinas 
    2 K/Malzi   Shëmri 1 F/Shëmri 
            2 Shtanë 
            3 Petkaj 
            4 Mgull 
            5 Cam 
            6 Gdhesht 
            7 Pistë 
            8 Spas 
            9 Shikaj 
            10 Dukagjin 
            11 Kalimash 
            12 Kryemadh 
    3 K/Bicaj   Bicaj 1 F/Bushat 
            2 Bicaj 
            3 Osmanë 
            4 Muholë 
            5 Mustafë 
            6 Nangë 
            7 Kolesian 
            8 Domaj 
            9 Gabricë 
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            10 Tërshenë 
    4 K/Ujmisht   Malcenë 1 F/Lusën 
            2 Zallë 
            3 Malcenë 
            4 Resk 
            5 Ujmisht 
            6 Skavicë 
            7 Tejdrin 
    5 K/Tërthore   Bardhoc  1 F/Morinë 
            2 Bardhoc  
            3 Bardhoc i Ri 
            4 Breg-Lumë 
            5 Pobreg 
            6 Gjegjan 
    6 K/Shtiqën   Shtiqën 1 F/Shtiqën 
            2 Lumë 
            3 Krenëz 
            4 Gjallicë 
    7 K/Zapod   Orgjost 1 F/Orgjost 
            2 Kosharisht 
            3 Pakisht 
            4 Zapod 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            5 Orçikël 
            6 Belë 
            7 Lojmë 
    8 K/Shishtavec   Shishtavec 1 F/Shishtavec 
            2 Novosej 
            3 Kollovoz 
            4 Shtrezë 
            5 Borje 
            6 Oreshkë 
            7 Cërnalevë 
    9 K/Topojan   Topojan 1 F/Topojan 
            2 Xhaferraj 
            3 Turaj 
            4 Brekije 
            5 Nimçë 
    10 K/Bushtricë   Palush 1 F/Bushtricë 
            2 Gjegjë 
            3 Matranxh 
            4 Palush 
            5 Vilë 
            6 Barruq 
            7 Shpat 
    11 K/Gryk-Çajë   Fshat 1 F/Fshat 
            2 Çajë 
            3 Buzëmadhe 
            4 Shkinak 
    12 K/Kalis   Kalis 1 F/Gështejë 
            2 Kodër-Gështenjë 
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            3 Kalis 
            4 Gurrë 
            5 Pralisht 
    13 K/Surroj   Surroj 1 Çinamak 
            2 Fusharë 
            3 Surroj 
            4 Aliaj 
    14 K/Arrën   Arrën 1 F/Arrën 
            2 Arrëz 
            3 Barrë 
            4 Vërrij 
            5 Tejmollë 
    15 K/Kolsh   Kolsh 1 F/Kolsh 
            2 Manëz 
            3 Myç-Manëz 
        Has Krumë     
    16 B/Krumë   Krumë 1 Q/Krumë 
            2 F/Krumë 
            3 Gajrep 
            4 Cahan 
            5 Mujaj 
            6 Zahrisht 
            7 Plani  Patës 
    17 K/Fajza   Fajza 1 F/Fajza 
            2 Vranisht 
            3 Tregtan 
            4 Liqeni i Kuq 
            5 Metaliaj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            6 Brenogë 
    18 K/Gjinaj   Gjinaj 1 F/Gjinaj 
            2 Pusi i Thatë 
            3 Myç-Has 
            4 Domaj 
            5 Pogaj 
            6 Kishaj 
    19 K/Golaj   Golaj 1 F/Golaj 
            2 Nikoliq 
            3 Bardhaj 
            4 Perollaj 
            5 Vlahen 
            6 Letaj 
            7 Peraj 
            8 Dobrunë 
            9 Zgjeç 
            10 Qarr 
            11 Helshan 
            12 Kostur 
        Tropojë Bajram Curri     
    20 B/Bajram Curri   Bajram Curri 1 Q/Bajram Curri 
    21 K/Fierzë   Fierzë 1 Q/Fierzë 
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            2 Tpla 
            3 Dushaj 
            4 Degë 
            5 Breg-Lum 
    22 K/Lekbibaj   Lekbibaj 1 F.Brisë 
            2 Salce 
            3 Palç 
            4 Peraj 
            5 Gjonpepaj 
            6 Lekbibaj 
            7 Tetaj 
            8 Shëngjergj 
            9 Curraj i Poshtëm 
            10 Betoshë 
            11 Qerreç Mulaj 
            12 Curraj i Sipërm 
    23 K/Margegaj   Margegaj 1 F/Margegaj 
            2 Fushë Lumi 
            3 Koçanaj 
            4 Shoshan 
            5 Lagja Paqës 
            6 Bradoshnicë 
            7 Dragobi 
            8 Çerem 
            9 Valbonë 
            10 Rragam 
    24 K/Llugaj   Llugaj 1 F/Bukovë 
            2 Jaho Salihi 
            3 Llugaj 
            4 Luzhë 
            5 Rrez-Mali 
            6 Rragam 
    25 K/Bujan   Dojan 1 F/Bujan 
            2 Rosujë 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            3 Dojan 
            4 Markaj 
            5 Gri 
            6 Lekurtaj 
            7 Selimaj 
            8 Bllatë 
            9 Gri e Re 
    26 K/Bytyç   Pac 1 F/Pac 
            2 Zherkë 
            3 Vlad 
            4 Çorraj-Velaj 
            5 Berishë 
            6 Visoçë 
            7 Mash 
            8 Zogaj 
            9 Prush 
            10 Kepenek 
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            11 Kam-Fshat 
            12 Leniq 
            13 Qytet-Kam 
    27 K/Tropojë   Ast 1 F/Ast 
            2 Kojel 
            3 Viçidol 
            4 Kasaj 
            5 Gegaj 
            6 Buçaj 
            7 Papaj 
            8 Sopot 
            9 Babinë 
            10 Begaj 
            11 Shumicë Ahmetaj 
            12 Myhejan 
            13 Kovaç 
            14 Kërrnajë 
            15 Shkëlzen 

     

 
 

VII. QARKU KORÇË 

         
     Njësi të qeverisjes vendore         
      Emri i    Emërtimi i   Qytetet dhe  
Nr  Qarku Nr  Bashkisë/ Rrethi Qëndrës Nr fshatrat në 
      Komunës       përbërje të saj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
VII Korçë       Korçë     
        Korçë Korçë     
    1 B/Korçë   Korçë 1 Q/Korçë 
            1 Q/Maliq 
            2 F/Kolanec 
            3 Goce 
    2 B/Maliq   Maliq 4 Gjyras 
            5 Bickë 
            6 Fshat Maliq 
            7 Plovisht 
            1 F/Libonik 
            2 Drithas 
            3 Vloçisht 
            4 Vashtëmi 
            5 Pocestë 
            6 Symiz 
    3 K/Libonik   Libonik 7 Klocë 
            8 Shkozë 
            9 Kembëthekër 
            10 Beras 
            11 Zboq 
            12 Memël 
            13 Manastirec 
            1 F/Zvarisht 
            2 Dolan 
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            3 Lozhan 
            4 Lozhan I ri  
            5 Senishtë 
            6 Tresovë 
            7 Strelcë 
            8 Shalës 
    4 K/Gorë   Zvarisht 9 Selcë 
            10 Velçan 
            11 Mesmal 
            12 Moçan 
            13 Mjaltas 
            14 Marjan 
            15 Desmirë 
            16 Qënckë 
            17 Babjen 
            18 Dolanec 
            1 F/Moglicë 
            2 Gopesh 
            3 Dobërçan 
            4 Maliq-Opar 
    5 K/Moglicë   Moglicë 5 Gurkuq 
            6 Bardhas 
            7 Zerec 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            8 Dushar 
            9 Torovec 
            10 Shpatmal 
            11 Peshtan 
            12 Lumaj 
            13 Protopapë 
            14 Osojë 
            15 Gurshqipe 
            16 Kucakë 
            17 Nikollarë 
            1 F/Vreshtas 
            2 Sheqeras 
    6 K/Vreshtas   Vreshtas 3 Bregas 
            4 Podgorie 
            1 F/Pirg 
            2 Gurishtë 
            3 Zvirinë 
            4 Leminot 
            5 Qershizë 
    7 K/Pirg   Pirg 6 Kakaç 
            7 Shqitas 
            8 Veliternë 
            9 Sovjan 
            10 Novoselë 
            11 Bubuq 
            1 F/Pojan 
            2 Zvezdë 
            3 Shëngjergj 
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            4 Kreshpanj 
            5 Plasë 
    8 K/Pojan   Pojan 6 Zëmblak 
            7 Burimas 
            8 Pendavinj 
            9 Terovë 
            10 Rov 
            11 Orman 
            12 Rëmbec 
            1 F/Bulgarec 
            2 Lumalas 
            3 Biranj 
            4 Melcan 
            5 Porodinë 
            6 Dishnicë 
    9 K/Qëndër   Bulgarec 7 Shamoll 
            8 Belorta 
            9 Kuç i Zi 
            10 Barç 
            11 Çiflig 
            12 Malavec 
            13 Neviçisht 
            1 F/Voskop 
            2 Dërsnik 
            3 Polen 
    10 K/Voskop   Voskop 4 Vinçan 
            5 Goskovë lart 
            6 Goskovë poshtë 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            7 Damjanec 
            1 F/Voskopojë 
            2 Shipskë 
    11 K/Voskopojë   Voskopojë 3 Krushovë 
            4 Gjonomadh 
            5 Lavdar 
            1 F/Lekas 
            2 Marian 
            3 Gjonbabas 
            4 Gurmujas 
            5 Shkozan 
    12 K/Lekas   Lekas 6 Xerje 
            7 Tudas 
            8 Gjergjevicë 
            9 Lavdar 
            10 Brozdovec 
            11 Mazrek 
            12 F/Poponivë 
            1 F/Vithkuq 
            2 Leshnje 
            3 Gjanc 
            4 Lubonjë 
            5 Rehovë 
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            6 Roshanj 
    13 K/Vithkuq   Vithkuq 7 Trebickë 
            8 Grabockë 
            9 Treskë 
            10 Stratobërdh 
            11 Panarit 
            12 Shtyllë 
            13 Cemericë 
            1 F/Mollaj 
            2 Floq 
    14 K/Mollaj   Mollaj 3 Pulahë 
            4 Ujë Bardhë 
            5 Kamenicë 
            1 Drenovë 
            2 Mborje 
            3 Boboshticë 
            4 Moravë 
    15 K/Drenovë   Drenovë 5 Qatrom 
            6 Ravonik 
            7 Turan 
            8 Dardhë 
            1 F/Liqenas 
            2 Diellas 
            3 Lajthizë 
            4 Zaroshkë 
    16 K/Liqenas   Liqenas 5 Cerje 
            6 Goricë e vogël 
            7 Goricë e madhe 
            8 Kallamas 
            9 Gollomboc 
        Kolonjë Ersekë     
    17 B/Ersekë   Ersekë 1 Q/Ersekë  
    18 K/Qëndër Ersekë   Ersekë 1 F/Starie 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            2 Bejkovë 
            3 Psar 
            4 Selenicë 
            5 Kreshovë 
            6 Gostivisht 
            7 Lëngës 
            8 Kodras 
            9 Kabash 
            10 Borovë 
            11 Taç Qëndër 
            12 Taç Poshtë 
            13 Taç Lartë 
            14 Rehovë 
            15 Gjonç 
            16 Prodan 
    19 B/Leskovik   Leskovik 1 Q/Leskovik 
            1 F/Pobickë 
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            2 Cerckë 
            3 Radat 
            4 Radovë 
            5 Postenan 
            6 Lashovë 
    20 K/Leskovik   Leskovik 7 Peshtan 
            8 Podë 
            9 Kovaçisht 
            10 Vrepckë 
            11 Gërmenj 
            12 Radanj 
            13 Glinë 
            14 Gjirakar 
            1 F/Novoselë 
            2 Mesiçkë 
            3 Kagjinas 
            4 Zharkan 
    21 K/Novoselë   Novoselë 5 Piskal 
            6 Vitisht 
            7 Shijan 
            8 Kaduç 
            9 Ndërrmarr 
            10 Mbreshtan 
            1 F/Barmash 
            2 Leshnjë 
            3 Shalës 
            4 Gozhdorazhd 
    22 K/Barmash   Barmash 5 Sanjollas 
            6 Kamnik 
            7 Bënjëz 
            8 Radimisht 
            9 Arrëz 
            10 Rajan 
            1 F/Mollas 
            2 Skorovot 
    23 K/Mollas   Mollas 3 Qinam 
            4 Vodicë 
            5 Qafzez 
            6 Helmës 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            7 Shtikë 
            8 Pepellash 
            9 Butkë 
            10 Kozel 
            11 Milec 
            12 Bezhan 
            13 Boshanj 
            14 Blush 
            1 F/Çlirim 
            2 Qesarak 
            3 Kaltanj 
            4 Qytezë 
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            5 Selenicë e Pishës 
    24 K/Çlirim   Çlirim 6 Luaras 
            7 Lënckë 
            8 Kurtez 
            9 Orgockë 
            10 Qinam- Radovickë 
            11 Radovickë 
            12 Psar i Zi 
        Devoll Bilisht     
    25 B/Bilisht   Bilisht 1 Q/Bilisht  
            1 F/Bitinckë 
            2 Tren 
            3 Buzliqen 
            4 Vërnik 
    26 K/Qëndër   Bilisht 5 Vishocicë 
      Bilisht     6 Kuç 
            7 Poloskë 
            8 Kapshticë 
            9 Trestenik 
            10 Kurilë 
            1 F/Hoçisht 
            2 Grace 
            3 Baban 
            4 Stropan 
    27 K/Hoçisht   Hoçisht 5 Eçmenik 
            6 Përparimaj 
            7 Grapsh 
            8 Çipan 
            9 Borsh 
            10 Bradvicë 
            1 F/Progër 
            2 Mançurisht 
            3 Cangonj 
    28 K/Progër   Progër 4 Pilur 
            5 Vranisht 
            6 Bickë 
            7 Rakickë 
            8 Shyec 
            1 F/Miras 
            2 Vidohovë 
    29 K/Miras   Miras 3 Arrëz 
            4 Çetë 
            5 Qytezë 
            6 Sinicë 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            7 Nikolicë 
            8 Menkulas 
            9 Ponçarë 
            10 Braçanj 
            11 Koshnicë 
            12 Dobranj 
            13 Fitore 
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            14 Ziçisht 
            15 Gjyres 
            16 Sul 
        Pogradec Pogradec     
    30 B/Pogradec   Pogradec 1 Q/Pogradec  
            1 F/Udenisht 
            2 Memlisht 
            3 Çervenakë 
    31 K/Udenisht   Udenisht 4 Piskupat 
            5 Lin 
            6 Buqez 
            1 F/Buçimas 
            2 Tushemisht 
            3 Peshkëpi 
    32 K/Buçimas   Buçimas 4 Gurras 
            5 Gështënjas 
            6 Remaj 
            7 Vërdovë 
            8 Bahçallëk 
            1 F/Çërravë 
            2 Blacë 
            3 Bletas 
            4 Alarup 
            5 Pretushë 
    33 K/Çërrave   Çërrave 6 Grabovicë 
            7 Nizhavec 
            8 Kodras 
            9 Leshnicë 
            10 Lumas 
            11 Qershizë 
            1 Dardhas 
            2 Stropckë 
            3 Grunjas 
            4 Prenisht 
    34 K/Dardhas   Dardhas 5 Derdushë 
            6 Osnat 
            7 Lekas 
            8 Nicë 
            9 Stërkanj 
            1 F/Trebinjë 
            2 Çezmë e Madhe 
            3 Çezmë e Vogël 
            4 Hondisht 
            5 Selcë e Sipërme 
            6 Llëngë 
            7 Plenisht 
    35 K/Trebinjë   Trebinjë 8 Hoshtecë 
            9 Zemcë 
            10 Potgozhan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            11 Malinë 
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            12 Kalivaç 
            13 Pevelan 
            14 Dunicë 
            15 Guri i Bardhë 
            1 F/Proptisht 
            2 Rodokal Sipër 
            3 Rodokal Poshtë 
            4 Homezh 
            5 Slabinjë 
            6 Somotinë 
    36 K/Proptisht   Proptisht 7 Kriçkovë 
            8 Selcë e Poshtëmë 
            9 Homçan 
            10 Vërri 
            11 Golik 
            12 Slatinë 
            13 Baribardhë 
            14 Selishtë 
            15 Zalltore 
            1 F/Velçan 
            2 Buzahishtë 
            3 Shpellë 
    37 K/Velçan   Velçan 4 Bishnicë 
            5 Jollë 
            6 Losnik 
            7 Laktesh 
            8 Senishtë 
 

      IX. QARKU LEZHË  

       
     Njesi të qeverisjes vendore         
      Emri i    Emërtimi i   Qytetet dhe  
Nr  Qarku Nr  Bashkisë/ Rrethi Qendrës Nr fshatrat ne 
      Komunës       përbërje të saj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
IX. Lezhë       Lezhë     
        Lezhë Lezhë     
    1 B/Lezhë   Lezhë 1 Q/Lezhë 
    2 K/Shëngjin   Shëngjin 1 Q/Shëngjin 
            2 Ishull-Shëngjin 
            3 Ishull- Lezhe 
            4 Mali-Shëngjin 
            5 Mali- Rencit 
    3 K/Zejmen   Zejmen 1 Zejmen 
            2 Tresh 
            3 Pruell 
            4 Berzan 
            5 Pllan 
            6 Markatomaj 
            7 Spiten 
    4 K/Shënkoll   Shënkoll 1 Shënkoll 



 165

            2 Rilë 
            3 Tale 1 
            4 Tale 2 
            5 Barbullojë 
            6 Grykë-Lumi 
            7 Gajush 
    5 K/Balldre   Balldre 1 Balldre 
            2 Mali-Kakariq 
            3 Qëndër-Kakariq 
            4 Gocaj 
            5 Balldrën i Ri 
            6 Torovicë 
            7 Malecaj 
            8 Koljakaj 
    6 K/Kallmet   Kallmet 1 Kallmet i Madh 
            2 Kallmet i Vogel 
            3 Rraboshtë 
            4 Mërqi 
    7 K/Blinisht   Blinisht 1 Blinisht 
            2 Troshan 
            3 Fishtë 
            4 Krajnë 
            5 Piraj 
            6 Baqel 
            7 Kodhel 
    8 K/Dajç   Dajç 1 Dajç 
            2 Gjadër 
            3 Gramsh 
            4 Mabë 
            5 Dragush 
            6 Kotërr 
            7 Zojs 
    9 K/Ungrej   Ungrej 1 Ungrej 
            2 Kashnjet 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            3 Gjobardhaj 
            4 Kalivaç 
            5 Ras-Butë 
            6 Zinaj 
            7 Fregen 
            8 Kaluar 
            9 Sukaxhi 
    10 K/Kolsh   Kolsh 1 Kolsh 
            2 Gjash 
            3 Kacinar 
            4 Palalej 
            5 Lalm 
            6 Velë 
            7 Manati 
            8 Grykë 
            9 Barbullojë 
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        Mirditë Rrëshen     
    11 B/Rrëshen   Rrëshen 1 Q/Rrëshen 
            2 Ndërfushas 
            3 Ndërfan 
            4 Gëziq 
            5 Tarazh 
            6 Jezull 
            7 Kodër Rrëshen 
            8 Sheshaj 
            9 Fushë-Lumth 
            10 Malaj 
            11 Malaj Epër 
            12 Tenë 
            13 Lurth 
            14 Bukmirë 
    12 B/Rubik   Rubik 1 Q/Rubik  
            2 Fierzë 
            3 Bulshizë 
            4 Fang 
            5 Rasfik 
            6 Katund i Vjetër 
            7 Munaz 
            8 Rreja e Zezë 
            9 Rreja e Veles 
            10 Vau Shkezë 
            11 Rrethi i Sipërm 
            12 Livadhëz 
    13 K/Selitë   Kurbnesh 1 Q/Kurbnesh 
            2 F/Lufaj 
            3 Bardhaj 
            4 Lëkundë 
            5 Zajs 
            6 Kthellë e Sipërme 
            7 Kurbnesh-fshat 
            8 Mërkurth 
            9 Kumbull 
    14 K/Kthellë   Perlat Qendër 1 Perlat Qendër 
            2 Perlat i Sipërm 
            3 Shebe 
            4 Tharr 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            5 Trojë 
            6 Prosek 
            7 Rrushkull 
            8 Ujë 
            9 Shtrezë 
    15 K/Fan   Klos 1 Klos 
            2 Shtrungaj 
            3 Bisakë 
            4 Fan 
            5 Zall-Xhuxhë 
            6 Katundi i Ri 
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            7 Konaj 
            8 Shëngjin 
            9 Petoq 
            10 Xhuxhë 
            11 Dardhëz 
            12 Thirrë 
            13 Sang 
            14 Hebe 
            15 Domgjon 
            16 Gjakëz 
            17 Munellë 
    16 K/Orosh   Reps 1 Q/Reps 
            2 Kullaxhi 
            3 Blinisht 
            4 Peshqesh 
            5 Mashtërkor 
            6 Shëmri 
            7 Zajs 
            8 Grykë Orosh 
            9 Lgjin 
            10 Bulshar 
            11 Planet 
            12 Ndërshn 
            13 Nënshejt 
            14 Kodër-Spaç 
            15 Gurth-Spaç 
            16 Lajthizë 
    17 K/Kaçinar   Kaçinar 1 Kaçinar 
            2 Arrëz 
            3 Kuzhnen 
            4 Simon 
            5 Shëngjergj 
            6 Shtuf 
            7 Shpërdhezë 
        Kurbin Laç     
    18 B/Laç   Laç 1 Q/Laç 
            2 F/Laç 
    19 B/Mamurras   Mamurras 1 Q/Mamurras 
            2 Fushë-Mamurras 
            3 Shpërthet 
            4 Shëmri 
            5 Zhejë 
            6 Katund i Ri 
            7 Gjorm 
            8 Drojë 
1 2 3 4 5 6 7 8 
    20 K/Milot   Milot 1 Qyteti Milot 
            2 Fshati Skuraj 
            3 Mal Milot 
            4 Fush Milot 
            5 Mal Bardhë 
            6 Gallatë 
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            7 Selitë 
            8 Gernac 
            9 Vinjoll 
            10 Shullaz 
            11 Prozhmë 
            12 Delbnisht 
            13 Ferr-Shkopet 
            14 Shkopet 
    21 K/Fushë-Kuqe   Fushë - Kuqe 1 Fushë - Kuqe 
            2 Adriatik 
            3 Patok 
            4 Gorre 
            5 Gurëz 
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      XI. QARKU TIRANË 

        

     Njësi të qeverisjes vendore             
      Emri i   Emërtimi i Nr  Qytetet dhe 
Nr Qarku Nr Bashkisë/ Rrethi Qendrës   fshatrat në 
      Komunës       përbërje të saj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
XI. Tiranë       Tiranë      
    1 B.Tiranë   Tiranë  1 Njësia bashkiake nr.1 
            2 Njësia bashkiake nr.2 
            3 Njësia bashkiake nr.3 
            4 Njësia bashkiake nr.4 
            5 Njësia bashkiake nr.5 
            6 Njësia bashkiake nr.6 
            7 Njësia bashkiake nr.7 
            8 Njësia bashkiake nr.8 
            9 Njësia bashkiake nr.9 
            10 Njësia bashkiake nr.10 
            11 Njësia bashkiake nr.11 
        Tiranë  Tiranë      
    2 B.Kamëz   Kamëz 1 Qyteti Kamëz 
           2 Fshati Bathore 
           3 Laknas 
           4 Valias 
            5 Frutikulturë 
            6 Bulçesh 
            7 Zall-Mner 
    3 K.Zall-Herr   Zall- Herr 1 Zall – Herr 
            2 Dritas 
            3 Çerkezë-Morinë 
            4 Qinam 
            5 Kallmet 
            6 Herraj 
            7 Pinar 
            8 Priskë e Vogël 
            9 Radhesh 
    4 B/Vorë   Vorë 1 Q/Vorë 
            2 F/Vorë 
            3 Marqinet 
            4 Shargë 
            5 Gerdec 
            6 Gjokaj 
            7 Kuc 
            8 Marikaj 
            9 Picar 
    5 K/Prezë   Prezë 1 Prezë 
            2 Ahmetaq 
            3 Palaq 
            4 Fushë Prezë 
            5 Gjeç- Kodër 
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            6 Ndërmjetës 
            7 Breg - Shkozë 
    6 K/Petrelë   Mullet 1 Petrelë 
            2 Mullet 
            3 Stërmas 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            4 Picall 
            5 Shënkoll 
            6 Gurrë e Madhe 
            7 Gurrë e Vogel 
            8 Daias 
            9 Barbas 
            10 Fikas 
            11 Mangull 
            12 Qeha 
            13 Shytaj 
            14 Hekal 
            15 Kryezi 
            16 Percëllesh 
            17 Durishtë 
    7 K/Farkë   Sauk 1 Farkë e Madhe 
            2 Farkë e Vogel 
            3 Lundër 
            4 Mjull Bathore 
            5 Sauk 
            6 Selitë 
    8 K/ Dajt   Linzë 1 Linzë 
            2 Shishtufinë 
            3 Tujan 
            4 Brrar 
            5 Ferraj 
            6 Priskë e Madhe 
            7 Surrel 
            8 Lanabreges 
            9 Shkallë 
            10 Qafmollë 
            11 Darshen 
            12 Selbë 
            13 Murth 
    9 K/Zall-Bastar   Zall-Bastar 1 Zall-Bastar 
            2 Bastar i Mesem 
            3 Bastar - Murriz 
            4 Vilëz 
            5 Zall-Mner 
            6 Mner i Sipërm 
            7 Bulçesh 
            8 Zall Dajt 
            9 Besh 
            10 Dajt 
            11 Shëngjin i vogel 
            12 Selitë Mali 
    10 K/Bërzhitë   Ibë 1 Ibë 
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            2 Bërzhitë 
            3 Dobresh 
            4 Ibë e Poshtme 
            5 Pëllumbas 
            6 Mihajas-Cirmë 
            7 Kus 
            8 Fravesh 
            9 Kllojkë 
            10 Pashkashesh 
            11 Lugë-Shalqizë 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            12 Rozaverë 
    11 K/Krrabë   Krrabë 1 Q/Krrabë 
            2 Mushqeta 
            3 Skuterë 
    12 K/Baldushk   Baldushk 1 Baldushk 
            2 Mumajes 
            3 Fushas 
            4 Balshaban 
            5 Shpatë 
            6 Isufmuçaj 
            7 Mustafakoçaj 
            8 Koçaj 
            9 Kakunj 
            10 Vesqi 
            11 Parret 
            12 Shënkoll 
            13 Vrap 
            14 Shpat i sipërm 
    13 K/Shëngjergj   Verri 1 Shëngjergj 
            2 Verri 
            3 Urë 
            4 Burimas 
            5 Shëngjin 
            6 Façesh 
            7 Bizë 
            8 Fage 
            9 Parpujë 
            10 Vakumone 
            11 Domje 
            12 Derje 
    14 K/Vaqarr   Vaqarr 1 Vaqarr 
            2 Allgjatë 
            3 Arbanë 
            4 Bulticë 
            5 Damjan-Fortuz 
            6 Gropaj 
            7 Lalm 
            8 Prush 
            9 Vishaj 
            10 Sharrë 
    15 K/Kashar   Kashar 1 Kashar 
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            2 Yzberish 
            3 Mëzez 
            4 Yrshek 
            5 Katundi i Ri 
            6 Kus 
            7 Mazrek 
    16 K/Bërxullë   Bërxullë 1 Bërxullë 
            2 Mukaj 
            3 Domje 
    17 K/Pezë   Pezë e Madhe 1 Pezë e Madhe 
            2 Pezë Helmës 
            3 Pezë e Vogel 
            4 Varosh 
            5 Maknor 
            6 Dorëz 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            7 Gror 
            8 Grecë 
            9 Pajanë 
            10 Gjysylkanë 
    18 K/Ndroq   Ndroq 1 Ndroq 
            2 Zbarqe 
            3 Kërçukje 
            4 Zhurje 
            5 Lagje e re 
            6 Pinet 
            7 Sauqet 
            8 Çalabërzezë 
             9 Shesh 
            10 Grebllesh 
            11 Mënik 
    19 Paskuqan   Babrru 1 Paskuqan 
            2 Babrru Qëndër 
            3 Kodër e Kuqe 
            4 Shpat 
            5 Fushë e Kërçikëve 
            6 Kodër Babrru 
            7 Paskuqan Fushë 
            8 Paskuqan Kodër 
        Kavajë Kavajë     
    20 B/Kavajë   Kavajë 1 Q/Kavajë 
    21 B/Rrogozhinë   Rrogozhinë 1 Q/Rrogozhinë 
            2 F/Rrogozhinë 
    22 K/Synej   Synej 1 Synej 
            2 Butaq 
            3 Rrikaj 
            4 Hajdaraj 
            5 Peqinaj 
            6 Rrakull 
            7 Bago 
    23 K/Sinaballaj   Sinaballaj 1 Sinaballaj 
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            2 Methasanaj 
            3 Hazdushk 
            4 Hamenraj 
            5 Koçaj-Sheshaj 
            6 Thartor 
            7 Rrostej 
            8 Fliballije 
            9 Demarkaj 
    24 K/Luz i Vogël   Luz i Vogël 1 Luz i Vogël 
            2 Vorrozen 
            3 Beden 
            4 Blerimaj 
    25 K/Golem   Golem 1 Golem 
            2 Kryemëdhej 
            3 Tilaj 
            4 Seferaj 
            5 Golemas 
            6 Qeret 
            7 Karpen 
            8 Zik-Xhafaj 
            9 Kanaparaj 
            10 Agonas 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            11 Karpen i ri 
    26 K/Helmës   Helmës 1 Helmas 
            2 Zik-Laraj 
            3 Lis-Patros 
            4 Shtodhër 
            5 Çetë 
            6 Momël 
            7 Habilaj 
            8 Çollakaj 
            9 Kryezi 
            10 Cikallesh 
    27 K/Kryevidh   Kryevidh 1 Kryevidh 
            2 Ballaj 
            3 Rreth-Greth 
            4 Patkë-Milot 
            5 Zhabjak 
            6 Spanesh 
            7 Spille 
            8 Domën 
            9 Stërbeg 
            10 Shardushk 
    28 K/Lekaj   Lekaj 1 Lekaj 
            2 Harizaj 
            3 German 
            4 Zambish 
            5 Mushnik 
            6 Mlik 
            7 Okshtun 
            8 Luz i madh 
            9 Shkozet 
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    29 K/Gosë   Gosë e Madhe 1 Gosë e Madhe 
            2 Gosë e Vogel 
            3 Kalush 
            4 Kërçukaj 
            5 Vilë-Ballaj 
 

     XII. QARKU VLORE 

      
     Njësi të qeverisjes vendore         
      Emri i    Emërtimi i   Qytetet dhe  
Nr  Qarku Nr  Bashkisë/ Rrethi Qëndrës Nr fshatrat në 
      Komunës       përbërje të saj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
XII. Vlorë       Vlorë     
        Vlorë Vlorë     
    1 B/Vlorë   Vlorë 1 Q/Vlorë 
    2 B/Himarë   Himarë 1 Q/Himarë 
            2 F/Pilur 
            3 Kudhës  
            4 Qeparo Fshat 
            5 Qeparo Fushë 
            6 Vuno 
            7 Iliaz 
            8 Dhërmi 
            9 Gjilekë 
            10 Palasë 
    3 B/Orikum   Orikum 1 Q/Orikum 
            2 F/Dukat Fushë 
            3 Dukat Fshat 
            4 Tragjas 
            5 Radhimë 
    4 B/Selenicë   Selenicë 1 Q/Selenicë 
    5 K/Qëndër   Pusi i 1 F/Bestrovë 
          Mezinit 2 Babicë e Madhe 
            3 Babicë e Vogël 
            4 Hoshtimë 
            5 Kaninë 
            6 Kërkovë  
            7 Nartë 
            8 Sherishtë 
            9 Panaja 
            10 Xhyherinë 
            11 Zvërnec 
            12 Sazan 
    6 K/Novoselë   Novoselë 1 Novoselë 
            2 Aliban 
            3 Bishan 
            4 Mifol 
            5 Poro 
            6 Dëllënjë 
            7 Delisuf 
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            8 Trevllazër 
            9 Cerkovinë 
            10 Skrofotinë 
            11 Fitore 
            12 Akërni 
    7 K/Shushicë   Shushicë 1 Shushicë 
            2 Bunavi 
            3 Beshisht 
            4 Grabian 
            5 Drithas 
            6 Mekat 
            7 Llakatund 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            8 Çeprat 
            9 Risili  
    8 K/Armen   Armen 1 F/Armen 
            2 Karbunarë 
            3 Rromës 
            4 Treblovë 
            5 Lubonjë 
            6 Picar 
            7 Mesarak 
    9 K/Vllahinë   Vllahinë 1 F/Vllahinë 
            2 Kocul 
            3 Mërtiraj 
            4 Rexhepaj 
            5 Hadëraj 
            6 Mallkeq 
            7 Gërnec 
            8 Petë 
            9 Kropisht 
            10 Vezhdanisht 
            11 Peshkëpi 
            12 Penkovë 
    10 K/Sevaster   Sevaster 1 Sevaster 
            2 Golimbas 
            3 Dushkarak 
            4 Shkozë 
            5 Mazhar 
            6 Ploçë 
            7 Lezhan 
            8 Amonicë 
    11 K/Kotë   Kotë 1 Kotë 
            2 Gumeicë 
            3 Hysoverdhë 
            4 Lapardha 
            5 Mavrovë 
            6 Mazhar 
            7 Vajzë  
            8 Vodicë 
            9 Shkallë Mavrovë 
            10 Drashovicë 
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    12 K/Brataj   Brataj 1 Brataj  
            2 Lepenicë 
            3 Gjorm 
            4 Velçë 
            5 Ramicë 
            6 Mesaplik 
            7 Matogjin 
            8 Bashaj 
            9 Vërmik  
            10 Malas 
    13 K/Horë-Vranisht   Horë 1 Vranisht 
            2 Kuç 
            3 Bolenë 
            4 Kallarat  
            5 Tërbaç 
        Sarandë Sarandë     
    14 B/Sarandë   Sarandë 1 Q/Sarandë 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            2 F/Gjashtë 
            3 Metoq 
            4 Shelegar 
    15 B/Konispol   Konispol 1 Q. Konispol 
            2 F/Çiflik  
    16 K/Lukovë   Lukovë 1 Lukovë 
            2 Borsh 
            3 Fterrë 
            4 Çorraj 
            5 Piqeras 
            6 Sasaj 
            7 Qazim Pali 
            8 Shënvasil 
            9 Nivicë 
    17 K/Livadhja   Livadhja 1 Livadhja 
            2 Sopik 
            3 Pandalejmon 
            4 Kulluricë 
            5 Llazat 
            6 Kalcat 
            7 Kodër 
            8 Lefter Talo 
            9 Vagalat 
            10 Gravë 
            11 Qesarat 
            12 Komat 
            13 Karroq 
            14 Grazhdan 
            15 Zminec 
    18 K/Markat   Markat 1 Dishat 
            2 Vërvë 
            3 Shalës 
            4 Markat 
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            5 Ninat 
            6 Janjar 
    19 K/Xarrë   Xarrë 1 Xarrë 
            2 Mursi 
            3 Shkallë 
            4 Vrinë 
    20 K/Dhivër   Dhivër 1 Dhivër 
            2 Rumanxë  
            3 Memoraq 
            4 Navaricë 
            5 Dermish  
            6 Leshnicë e Sipërme 
            7 Leshnicë e Poshtme 
            8 Janicat 
            9 Llupsat 
            10 Cerkovicë 
            11 Shëndre 
            12 Malcan 
    21 K/Ksamil   Ksamil 1 Ksamil 
    22 K/Aliko   Aliko 1 Aliko 
            2 Çaush 
            3 Neohor 
            4 Tremul 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            5 Rahullë 
            6 Pllakë 
            7 Jermë 
            8 Vurgu i Ri 
            9 Halo 
            10 Dritas 
            11 Çukë 
        Delvinë Delvinë     
    23 B/Delvinë   Delvinë 1 Q. Delvinë 
            2 F/Bamatat 
            3 Vllahat 
            4 Rusan 
            5 Lefterhor 
            6 Kakodhiq 
            7 Sopot 
            8 Stjar 
            9 Vanë 
    24 K/Finiq   Finiq 1 Finiq 
            2 Buronje 
            3 Çlirim 
            4 Vrion 
            5 Karahaxhë 
            6 Bregas 
            7 Blerimas 
    25 K/Mesopotam   Mesopotam 1 Mesopotam 
            2 Kardhikaq 
            3 Pecë 
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            4 Muzinë 
            5 Dhrovjan 
            6 Krongj 
            7 Bistricë 
            8 Velahovë 
            9 Livinë  
            10 Brajlat 
            11 Sirakat 
            12 Kostar 
            13 Fitore 
            14 Krane 
            15 Ardhasovë 
    26 K/Vergo   Vergo 1 Vergo 
            2 Tatzat 
            3 Kalasë 
            4 Fushë Vërri 
            5 Senicë 
            6 Kopaçez 
            7 Qafë Dardhë 
            8 Bajkaj 

 
 

 
LIGJ 

Nr.7776, datë 22.12.1993 
 

PËR BUXHETIN LOKAL 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998) 

I përditësuar 
 

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore 
kushtetuese”, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

 
KUVENDI POPULLOR 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

VENDOSI: 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 1) 
 
Buxheti lokal është programi kryesor financiar vjetor i organit të pushtetit lokal. Në të 

përfshihen të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e përcaktuara me ligj për kryerjen e funksioneve dhe 
përmbushjen e kompetencave që ka organi i pushtetit lokal në territorin ku vepron. 

Çdo organ i pushtetit lokal ka buxhetin e vet. Buxheti lokal është unik dhe përbëhet nga 
pjesa e buxhetit të pavarur dhe pjesa e buxhetit të shtetit. 
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Neni 2 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 2) 

 
Pjesa e buxhetit lokal të pavarur përbëhet nga të ardhurat dhe shpenzimet që, në përputhje 

me dispozitat ligjore, përfshihen në buxhetin e organeve të pushtetit lokal. 
Këshillat e organeve të pushtetit lokal janë organet e vetme që, në përputhje me aktet ligjore 

e nënligjore, kanë kompetencë të vendosin për hartimin, miratimin dhe zbatimin e kësaj pjese të 
buxhetit. 

 
Neni 3 

(Shtuar një paragraf me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 3) 
 
Pjesa e buxhetit lokal të kushtëzuar përfshin pjesën e fondeve të buxhetit qendror që derdhet 

në buxhetin e komunës, bashkisë e rrethit për t'u përdorur në destinacion të caktuar dhe që vetëm 
administrohet prej organeve të pushtetit lokal. 

Këshillat e organeve të pushtetit lokal nuk kanë të drejtë të ndryshojnë destinacionin fillestar 
të fondeve të buxhetit të shtetit. 

 
Neni 4 

(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 4) 
 
Viti buxhetor për pushtetin lokal fillon më 1 janar dhe mbaron në 31 dhjetor të çdo viti 

kalendarik. 
 

Neni 5 
 
Klasifikimi i buxhetit lokal në tituj, kapituj e artikuj bëhet nga Ministria e Financave. 
Struktura e buxhetit lokal përcaktohet nga këshilli i komunës, bashkisë dhe rrethit. 
 

Neni 6 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 5) 

 
Të ardhurat e buxhetit lokal të pavarur formohen nga: 
a) të ardhurat nga burimet e brendshme lokale, në të cilat përfshihen: 
- të ardhurat nga pjesa e taksave dhe tatimeve nacionale që me ligj derdhen drejtpërdrejt në 

favor të organeve të pushtetit lokal; 
- të ardhurat nga tatimi mbi pasurinë që me ligj u lihen organeve të pushtetit lokal; 
- të ardhurat nga taksat lokale; 
- të ardhurat nga tarifat e shërbimeve; 
- të ardhurat nga veprimtaritë ekonomike në vartësi të pushtetit lokal, shpenzimet e të cilave 

financohen nga buxheti lokal i pavarur; 
- të ardhurat nga gjobat, në zbatim të kompetencave të organeve të pushtetit lokal, si dhe 

nga të gjitha gjobat e tjera, kur këto u lihen sipas dispozitave ligjore organeve të pushtetit lokal; 
- të ardhurat nga interesat aktive; 
b) të ardhurat nga ndihmat dhe kreditë, në të cilat përfshihen: 
- të ardhurat nga ndihmat e organizatave humanitare dhe ato që përfitohen nga marrëdhëniet 

që vendosen ndërmjet organeve të pushtetit lokal dhe homologëve të tyre brenda dhe jashtë vendit; 
- kreditë vetëm për investime, në përputhje me dispozitat ligjore; 
- të ardhurat nga dhurime dhe sponsorizime të ndryshme; 
c) të ardhurat nga buxheti i shtetit, të cilat përcaktohen sipas ligjit vjetor të buxhetit të 

shtetit. 
 



 185

Neni 7 
 
Në shpenzimet e buxhetit lokal të pavarur përfshihen: 
- Shpenzime për realizimin e funksioneve administrative dhe shërbimeve publike lokale; 
- shpenzime për investime; 
- shpenzime për shërbimin e kësteve të kredisë dhe interesave pasive; 
- krijimi i fondit rezervë. 

Neni 8 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 6) 

 
Për të përballuar shpenzimet e paparashikuara në buxhetin lokal, krijohet fondi rezervë në 

masën jo më shumë se 3 për qind të totalit të shpenzimeve. 
 

Neni 9 
 
Buxheti lokal nuk parashikohet me deficit. Ai është i balancuar. 
 

KREU II 
HARTIMI DHE MIRATIMI I BUXHETIT LOKAL 

 
Neni 10 

 
Projektbuxheti lokal hartohet nga çdo komunë, bashki e rreth dhe miratohet nga këshilli 

përkatës. 
Neni 11 

(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 7) 
 
Projektbuxheti për organet e pushtetit lokal paraqitet në prefekturë dhe në degën e buxhetit 

të rrethit, sipas procedurave të përcaktuara në udhëzimin e Ministrisë së Financave. 
Prefektura, pasi i shqyrton nga pikëpamja procedurale e teknike projektbuxhetet e organeve 

të pushtetit lokal të juridiksionit të saj, ia dërgon Ministrisë së Pushtetit Lokal, e cila ia paraqet 
pastaj Ministrisë së Financave. 

Neni 12 
 
Nëse deri në fund të vitit buxhetor këshilli përkatës nuk miraton buxhetin lokal të pavarur, 

me fillimin e vitit të ri buxhetor vazhdojnë të përdoren për çdo muaj të ardhurat dhe shpenzimet në 
masën sa 1/12 e treguesve të miratuar në vitin e mëparshëm buxhetor. 

 
Neni 13 

(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 8) 
 
Ministria e Financave në bashkëpunim me Ministrinë e Pushtetit Lokal përgatit udhëzimet 

dhe aktet e tjera nënligjore, të nevojshme për hartimin e projektbuxhetit lokal dhe udhëheq procesin 
e hartimit të këtij buxheti. 

 
KREU III 

ZBATIMI I BUXHETIT LOKAL 
 

Neni 14 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 9) 

 
Buxheti lokal zbatohet nga kryetari i këshillit të rrethit, kryetari i bashkisë, kryetari i 

komunës dhe administrata e tij, sipas vendimit të këshillit përkatës. 
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Neni 15 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 10) 

 
Urdhëruesit kryesorë të fondeve të buxhetit lokal janë: 
- për komunën: kryetari i komunës, 
- për bashkinë: kryetari i bashkisë, 
- për rrethin: kryetari i këshillit të rrethit. 
Urdhëruesit e shkallës së dytë dhe të tretë, në përputhje me dispozitat ligjore, janë drejtuesit 

e ndërmarrjeve dhe institucioneve publike lokale, në rast se autorizohen nga urdhëruesit kryesorë. 
 

Neni 16 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 11) 

 
Të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e buxheteve të organeve të pushtetit lokal regjistrohen 

nëpërmjet llogarive të institucioneve, të përcaktuara nga Ministria e Financave dhe kontrollohen, 
sipas procedurave të përcaktuara me ligj. Shërbimi i arkës për buxhetin lokal kryhet nga banka e 
autorizuar nga Drejtoria e Thesarit. 

 

Neni 17 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 12) 

 
Kontrolli i buxhetit lokal në organet e pushtetit lokal kryhet rregullisht jo më pak se një herë 

në vit nga prefektura dhe organet e ngarkuara nga këshillat përkatës. 
Kontrolli i buxhetit të pushtetit lokal kryhet edhe nga organet e caktuara me ligj, si Ministria 

e Financave, Ministria e Pushtetit Lokal dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit. 
 

Neni 18 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 13) 

 

Këshillat lokalë gjatë vitit buxhetor, mund të vendosin për ndryshime në treguesit e buxhetit 
lokal të pavarur dhe të propozojnë ndryshime të treguesve të buxhetit të shtetit. 

 
Neni 19 

 

Këshilli i komunës, bashkisë dhe rrethit është i vetmi organ që ka të drejtë të transferojë 
fondet falas ose me të drejtë kthimi, për t'ia kaluar organeve homologe, nga të ardhurat nga burimet 
e brendshme të buxhetit të pavarur lokal.  

 

Neni 20 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 14) 

 
Ministria e Financave, me propozimin e Ministrisë së Pushtetit Lokal, kur gjykohet e 

nevojshme gjatë vitit buxhetor, mund të transferojë fondet e buxhetit të shtetit (që bëjnë pjesë në 
buxhetin lokal të organit të pushtetit lokal) në një organ tjetër të pushtetit lokal, pasi të jetë marrë më 
parë miratimi i këshillit të organit të pushtetit lokal që disponon fondet. 

 
Neni 21 

 

Nëse të ardhurat nga burimet lokale ose çdo e ardhur tjetër, duke përfshirë edhe ato të 
buxheti qendror, janë më të larta se ato të parashikuara në buxhet, atëherë këshilli përkatës mund t'i 
rritë shpenzimet në buxhetin lokal të pavarur. 

Nëse të ardhurat nga burime të brendshme lokale ose të ardhura të tjera janë më të ulëta se 
ato të parashikuara në buxhet, atëherë shpenzimet duhet të pakësohen në të njëjtën masë. Shtesa e 
fondeve nga buxheti qendror bëhet vetëm me miratim të Këshillit të Ministrave.  
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Neni 22 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 15) 

 
Fondet e buxhetit lokal, të përmendura në nenin 6, pikat “a” dhe “b”, të papërdorura gjatë 

vitit buxhetor, mbarten në vitin e ardhshëm buxhetor. Fondet buxhetore me destinacion të 
papërdorura gjatë vitit nga organet e pushtetit lokal, kalojnë në favor të shtetit. 

 
Neni 23 

(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 16) 
 
Çdo urdhërues buxhetor detyrohet të marrë masat e nevojshme, që sigurojnë realizimin e 

buxhetit, sipas strukturave dhe klasifikimit buxhetor. Periodikisht dhe në fund të vitit buxhetor 
urdhëruesit kryesorë i raportojnë këshillave përkatës të organeve të pushtetit lokal për zbatimin e 
buxhetit të tyre përkatësisht në komunë, bashki e rreth. Gjithashtu, ata i raportojnë prefekturës, 
Ministrisë së Pushtetit Lokal dhe Ministrisë së Financave për fondet e dhëna nga buxheti i shtetit. 

 
Neni 24 

(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 17) 
 
Urdhëruesit buxhetorë dhe punonjësit e ngarkuar me zbatimin e buxhetit në organet e 

pushteti lokal, mbajnë përgjegjësi për realizimin me korrektësi të buxhetit lokal dhe respektimin e 
afateve të caktuara nga ky ligj dhe aktet përkatëse nënligjore. Shkeljet e mëposhtme, kur nuk 
formojnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative: 

1. Mosrespektimi i afateve, procedurave dhe kushteve të parashikuara sipas neneve 11 dhe 
16. 

2. Përdorimi i fondeve në kundërshtim me kushtet e parashikuara në nenet 18 dhe 23. 
 

Neni 24/1 
(Shtuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 18) 

 
Për kundërvajtjet administrative të parashikuara në nenin 24, përveç shpërblimit të dëmit të 

shkaktuar, ndaj kundërvajtësve jepet dënim administrativ me gjobë nga 5 mijë lekë deri në 50 000 
lekë. 

Dënimi administrativ me gjobë vendoset nga organet e kontrollit të parashikuara në nenin 
17. 

Procedurat, afatet dhe mënyra e konstatimit, të shqyrtimit, të ankimit dhe të ekzekutimit të 
dënimeve administrative bëhen në përputhje me ligjin nr.7697, datë 7.4.1993 “Për kundërvajtjet 
administrative”. 

 
Neni 25 

(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 19) 
 
Këshilli i komunës, i bashkisë dhe i rrethit, pasi shqyrtojnë zbatimin e buxhetit të tyre, 

miratojnë buxhetin faktik dhe, brenda datës 15 mars, e depozitojnë pranë prefekturës përkatëse. 
Ministria e Pushtetit Lokal dërgon brenda muajit prill në Ministrinë e Financave buxhetet 

faktike të të gjitha organeve të pushtetit lokal. 
 

Neni 26 
(Ndryshuar me ligjin nr.8399, datë 9.9.1998, neni 20) 

 
Ngarkohen Këshilli i Ministrave, Ministria e Financave dhe Ministria e Pushtetit Lokal të 

nxjerrin aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji. 
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Neni 27 
 
Dispozitat e përcaktuara në ligjin nr.7616, datë 30.9.1992 “Për miratimin me ndryshime të 

dekretit nr.266, datë 22.7.1992 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së 
Shqipërisë”“, si dhe çdo dispozitë tjetër që bie në kundërshtim me këtë ligj shfuqizohen. 

 
Neni 28 

 
Zbatimi i procedurave sipas këtij ligji fillon gjatë vitit 1994. Procedurat e parashikuara në 

këtë ligj përjashtohen për vitin 1993. 
 

Neni 29 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Ligi nr.7776, datë 22.12.1993 është shpallur me dekretin nr.746, datë 6.1.1994 të 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë Sali Berisha.  
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.15, faqe 901. 
 
Ligji nr.8399, datë 9.9.1998 është shpallur me dekretin nr.2217, datë 15.9.1998 të 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.22, faqe 874. 

 
 

LIGJ 
Nr. 9632, datë 30.10.2006 

  
PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE 
(Ndryshuar me ligjin nr.9745, datë 28.5.2007; 
ndryshuar me ligjin nr.9764, datë 9.7.2007; 
ndryshuar me ligjin nr.9931, datë 9.6.2008; 

ndryshuar me ligjin nr.10 073, datë 9.2.2009; 
ndryshuar me ligjin nr.10 146, datë 28.9.2009) 

 I përditësuar 
 
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1, 113 pika 1 shkronja “ç”, 155 dhe 157 pika 3 të 

Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 
  

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

  
VENDOSI: 

  
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
  

Neni 1 
Objekti i ligjit 

  
Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive dhe të komunave. 
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Neni 2 
Qëllimi i ligjit 

  
Ky ligj përcakton rregullat për mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave nga 

organet e qeverisjes vendore, për vendosjen e taksave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre. 
  

Neni 3 
Përkufizime 

  
Në zbatim të këtij ligji: 
1. Termat e përdorur do të kenë të njëjtin kuptim me termat e përcaktuar në nenin 2 të ligjit 

nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 
2. “Tokë bujqësore” është toka e përcaktuar si e tillë në regjistrin e zyrave të regjistrimit të 

pasurisë. 
3. “Zyrë e taksave” është njësia organizative që, me vendim të këshillit të bashkisë ose 

komunës, ngarkohet për administrimin e taksave vendore. 
4. “Organe tatimore të pushtetit qendror” janë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe 

degët e tatim-taksave në rrethe. 
5. “Nivel tregues i taksës” është niveli i taksës mbi biznesin e vogël, i parashikuar në 

aneksin 5, që i bashkëlidhet këtij ligji. 
6. “Arka regjistruese” janë kasat regjistruese elektronike, të detyrueshme për lëshimin e 

kuponave tatimorë nga biznesi, në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave dhe me 
udhëzimin e Ministrit të Financave. 

  
Neni 4 

Zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë 
  
1. Bashkitë, komunat dhe organet tatimore të pushtetit qendror i ushtrojnë të drejtat dhe 

përgjegjësitë e tyre fiskale për taksat vendore, në përputhje me ligjin nr.8560, datë 22.12.1999 “Për 
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, e çdo akt tjetër detyrues për sistemin 
tatimor në Republikën e Shqipërisë, për aq sa këto të fundit nuk bien në kundërshtim me këtë ligj 
dhe me ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 

2. Zyra e taksave të bashkisë apo komunës vendos e zbaton sanksione për shkelje të 
procedurave e të detyrimeve fiskale vendore, të përcaktuara në ligjin nr.8560, datë 22.12.1999 “Për 
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

3. Policia bashkiake ose e komunës mbështet inspektorët e taksave të bashkisë ose komunës 
në veprimtarinë e tyre, kur gjykohet e nevojshme dhe në përputhje me rregullat e përcaktuara nga 
këshilli i bashkisë ose i komunës, sipas nenit 5 të këtij ligji. 

4. Organet tatimore të pushtetit qendror, për administrimin në tërësi të sistemit tatimor, 
ndërmarrin edhe veprime vlerësimi dhe kontrolli për çështje që lidhen ose ndikojnë në administrimin 
e tatimeve ose të taksave kombëtare. Zyrat e taksave të bashkive dhe të komunave njoftojnë dhe 
mbështesin organet tatimore të pushtetit qendror, kur u kërkohet prej këtyre të fundit. 

5. Organet tatimore të pushtetit qendror, me kërkesë të bashkisë ose komunës, mbështesin 
veprimtarinë e tyre për administrimin e taksave vendore. Palët mund të bashkëpunojnë mbi bazën e 
mirëkuptimit ose bazuar në një marrëveshje tip të miratuar me udhëzim të Ministrit të Financave. 

6. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet bashkive, komunave, ndërmjet bashkive dhe 
komunave, këtyre të fundit dhe organeve tatimore të pushtetit qendror, për çështje që kanë të bëjnë 
me kompetencën ose juridiksionin mbi taksën vendore, bëhet me mirëkuptim. Në të kundërt, palët i 
drejtohen gjykatës. 

7. Pranë çdo bashkie dhe komune krijohet regjistri i taksave vendore dhe taksapaguesve 
vendorë. Forma dhe kodifikimi i këtij regjistri përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave, në 
përputhje me këtë ligj dhe me ligjin nr.8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 
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8. Ministri i Financave dhe Ministri i Brendshëm nxjerrin udhëzime, në zbatim të këtij neni, 
për sigurimin e uniformitetit minimal e të domosdoshëm të standardeve procedurale e të raportimit 
të sistemit të taksave vendore. 

  
Neni 5 

Rregulla të përbashkëta për taksat vendore 
  
Me përjashtim të rasteve kur në këtë ligj përcaktohet shprehimisht ndryshe, këshilli i 

bashkisë ose i komunës: 
a) bën edhe kategorizime më të hollësishme, në përputhje me kushtet dhe interesat vendorë, 

brenda kategorive minimale të bazës së taksës, të përcaktuar në këtë ligj; 
b) vendos për nivelin e taksës, brenda kufijve të përcaktuar në këtë ligj, për çdo kategori e 

nënkategori të bazës së taksës; 
c) përcakton numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe 

kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale; 
ç) përcakton: 
i) detyrat dhe përgjegjësitë e zyrës së taksave; 
ii) mënyrën e mbledhjes së taksës, përfshirë zgjedhjen e agjentit fiskal dhe detyrimet e 

ndërsjella; 
iii) rastet e ndërhyrjes së policisë bashkiake e të komunës, në mbështetje të administrimit të 

taksave vendore; 
iv) rregullat e raportimit, të dokumentimit e kontrollit të taksave vendore; 
v) kriteret dhe procedurat e marrëdhënieve me taksapaguesit, përfshirë të drejtën e tyre të 

ankimimit; 
vi) mënyrat e zbatimit të sanksioneve për kundërvajtje administrative. 
  

Neni 6 
Përjashtimi nga taksat 

  
Përjashtohen nga taksat vendore të gjitha subjektet e parashikuara shprehimisht në këtë ligj 

apo në ligje të tjera të veçanta. Për përjashtimet nga taksat vendore, të cilat aplikohen pas hyrjes në 
fuqi të këtij ligji, pushteti vendor do të kompensohet për efektet financiare nga Buxheti i Shtetit. 

  
Neni 7 
Ankimi 

  
Ankimi i taksapaguesit në nivel vendor kundër vendimit apo veprimit të zyrës së taksave 

bëhet te kryetari i bashkisë ose i komunës, sipas kritereve dhe rregullave të vendosura nga këshilli 
bashkiak ose komunal, në përputhje me nenin 4 të këtij ligji. Taksapaguesi ka të drejtë të ankohet në 
gjykatë kundër vendimit të kryetarit të bashkisë ose komunës. 

  
Neni 8 

Të drejtat e tatimpaguesit 
  
Tatimpaguesi kërkon të drejtat në përputhje me procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë dhe me këtë ligj. 
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KREU II 
TAKSAT VENDORE 

  
Neni 9 

Llojet e taksave vendore 
  
Në taksat vendore përfshihen: 
1. Taksa vendore mbi biznesin e vogël. 
2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat dhe taksa 

mbi tokën bujqësore. 
3. Taksa e fjetjes në hotel. 
4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. 
5. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme. 
6. Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve. 
7. Taksa për zënien e hapësirave publike. 
8. Taksa e tabelës. 
9. Taksa të përkohshme. 
  

KREU III 
TAKSA VENDORE MBI BIZNESIN E VOGËL 

  
Neni 10 

Subjektet e tatimit mbi biznesin e vogël 
  
1. “Biznes” është çdo veprimtari ekonomike nga çdo subjekt, që ka për qëllim realizimin e 

fitimit. 
2. “Vendndodhje e biznesit” është çdo dyqan, njësi e veçantë ose vende të tjera të 

palëvizshme, ku kryhet biznes. Kur nuk ekziston një vend fiks biznesi, vendndodhja e biznesit, që 
ushtrohet nga një person fizik, është banesa private e taksapaguesit. 

3. Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet, gjatë vitit fiskal, një e 
ardhur bruto vjetore (qarkullim) më e vogël ose e barabartë me 8 000 000 (tetë milionë) lekë, i 
nënshtrohet detyrimit të pagesës së taksës vendore mbi biznesin e vogël. 

4. E ardhura nga taksa vendore mbi biznesin e vogël i takon asaj njësie të qeverisjes 
vendore, në territorin e juridiksionit të së cilës gjendet vendndodhja e biznesit. 

5. Taksa vendore mbi biznesin e vogël llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit. Periudha e 
detyrimit vjetor fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të vitit në vazhdim. Nëse veprimtaria 
e biznesit krijohet ose pushon brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet 
proporcionalisht vetëm për periudhën e ushtrimit të kësaj veprimtarie. 

  
Neni 11 

Kategoritë e bazës dhe nivelet e taksës vendore mbi biznesin e vogël 
(Zëvendësuar fjalët në pikën 5 me ligjin nr.10 117, datë 23.4.2009, neni 1) 

  
1. Kategoritë minimale të bazës së taksës vendore mbi biznesin e vogël dhe nivelet treguese 

të taksës, për çdo kategori, jepen në aneksin 5, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse 
e tij. 

2. Detyrimi i taksës për t’u paguar nga çdo biznes, në çdo vendndodhje biznesi, përcaktohet 
në përputhje me kategorinë e biznesit, që kryhet në kohën e regjistrimit dhe riregjistrimit të tij. 
Kategoritë e biznesit paraqiten në aneksin 5, që i bashkëlidhet këtij ligji. 

3. Kur një subjekt kryen më shumë se një lloj biznesi, në të njëjtin vend, që përkon me 
kategori të ndryshme të bazës së taksës, niveli tregues i taksës, në varësi të kategorisë, përcaktohet 
sipas llojit të veprimtarisë, që ka qarkullim më të madh vjetor. Për përcaktimin e detyrimit fiskal, 
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llojet e tjera të biznesit, që kryhen në këtë vend, vlerësohen të të njëjtit tip dhe qarkullimi llogaritet 
si shumë e qarkullimeve të të gjitha këtyre bizneseve. 

4. Niveli tregues i taksës, për çdo kategori biznesi, në varësi të qarkullimit vjetor, të ndarë 
sipas intervaleve prej 1 milion lekësh, duke filluar nga vlera minimale prej 2 milionë lekësh, jepen 
në aneksin 5, që i bashkëlidhet këtij ligji. Për bizneset me qarkullim deri në 2 milionë lekë, detyrimi 
fiskal tregues është i fiksuar për çdo kategori biznesi dhe nuk varet nga qarkullimi. Për bizneset me 
qarkullim më të madh se 2 milionë lekë deri në 8 milionë lekë në vit, detyrimi fiskal tregues është i 
barabartë me shumën e detyrimit për bizneset me qarkullim deri në 2 milionë lekë, shtuar me vlerën 
që del nga shumëzimi i madhësisë prej 1,5 për qind me vlerën në lekë të mesit të çdo intervali prej 1 
milion lekësh, sipas të cilit ndahet intervali i qarkullimit 2-8 milionë lekë, përjashtuar rastet e 
ambulantëve dhe të transportit, të cilat kanë një mënyrë tjetër taksimi, që tregohet në të njëjtin 
aneks, që i bashkëlidhet këtij ligji. 

5. Këshilli bashkiak ose komunal vendos për nivelin e taksës, që do të zbatojë për çdo 
kategori minimale të bazës së taksës, të parashikuar në aneksin 5 të këtij ligji, në kufijtë plus 
10/minus 30 për qind të nivelit tregues të taksës për kategorinë përkatëse dhe për çdo interval të 
qarkullimit, në përputhje me udhëzimet përkatëse. 

6. Kur këshilli bashkiak ose komunal, për një kategori minimale të bazës së taksës, miraton 
nënkategori, ai përcakton detyrimisht edhe nivelin e taksës për secilën nënkategori. Niveli i taksës 
për çdo nënkategori është brenda kufijve të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni. 

7. Bizneset, që kanë kasa regjistruese dhe nëpërmjet tyre provojnë qarkullimin e saktë 
vjetor, mund të kërkojnë që detyrimi fiskal t’u llogaritet sipas së njëjtës formulë si më sipër, por 
bazuar në vlerësimin e drejtpërdrejtë të qarkullimit. 

8. Këshilli bashkiak ose komunal vendos për lehtësimin apo përjashtimin nga detyrimi për 
pagimin e taksave për taksapaguesin, veprimtaria e të cilit, si biznes i vogël, është dëmtuar nga 
veprimi i forcave madhore. Në këtë rast, lehtësimi ose përjashtimi është i përkohshëm dhe 
kohëzgjatja përcaktohet, rast pas rasti, nga këshilli i bashkisë ose komunës, me propozimin e 
kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore. 

  
Neni 12  

Regjistrimi dhe ndryshimet 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9745, datë 28.5.2007, neni 1) 

 
  1. Taksapaguesit, subjekte të këtij ligji, regjistrohen, për qëllime fiskale, pranë Qendrës 
Kombëtare të Regjistrimit, në përputhje me ligjin e posaçëm. 

2. Ndryshimet në vendin e ushtrimit të veprimtarisë dhe të të dhënave të tjera tregtare 
kryhen sipas dispozitave të ligjit për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. 

3. Ndryshimet e fushës së veprimtarisë së tatimpaguesve, subjekte të këtij ligji, deklarohen 
pranë bashkisë/komunës, brenda territorit të së cilës ushtrojnë veprimtarinë. Ministri i Financave, në 
bashkëpunim me ministrin që mbulon çështjet e pushtetit vendor, përcakton me udhëzim procedurat 
për deklarimin e këtyre ndryshimeve.  

 
Neni 13 

Detyrimi për informim 
(Shfuqizuar pika 1 me ligjin nr.9745, datë 28.5.2007, neni 2) 

 
1. Shfuqizuar  
2. Taksapaguesi ka detyrimin të afishojë dukshëm në vendndodhjen e biznesit certifikatën e 

regjistrimit. Nëse nuk ka një vendndodhje fikse për veprimtarinë ekonomike, taksapaguesi detyrohet 
ta paraqesë certifikatën sa herë që i kërkohet nga nëpunësi përgjegjës i bashkisë ose komunës, si dhe 
nga organet tatimore të pushtetit qendror. 
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Neni 14 
Pagesa 

  
1. Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë paguhet brenda datës 20 prill. 

Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë se data 20 tetor dhe kësti i fundit 
jo më vonë se data 20 janar e vitit të ardhshëm fiskal. 

2. Nëse tatimpaguesi në çastin e regjistrimit ka dhënë informacion të pasaktë dhe kur shuma 
për t’u paguar është më e madhe sesa shuma e paguar, zyra e taksave duhet ta njoftojë 
tatimpaguesin, i cili paguan detyrimin tatimor shtesë brenda 30 ditëve nga marrja e njoftimit. Kur 
tatimpaguesi, brenda 30 ditëve nga marrja e njoftimit nga zyra e taksave, nuk paguan detyrimin 
tatimor shtesë, zbatohen sanksionet përkatëse. 

3. Kur një biznes mbyllet gjatë vitit dhe vlera e detyrimit tatimor, që duhet të paguajë 
tatimpaguesi, është më e vogël se tatimi i paguar, diferenca i kthehet tatimpaguesit brenda 30 ditëve 
nga marrja e njoftimit për mbylljen e biznesit. Kthimi i diferencës dhe afati zbatohen edhe në çdo 
rast, kur vlerësohet nga organi përkatës se detyrimi i tatimpaguesit është më i vogël se ai i paguar 
efektivisht. 

4. Taksa e mbledhur, në mbështetje të këtij ligji, transferohet në buxhetin e bashkisë ose 
komunës, ku ka vendndodhjen biznesi i taksueshëm. 

  
Neni 15 

Mbajtja e regjistrimeve 
  
1. Tatimpaguesi detyrohet të mbajë librin e shitjeve (qarkullimit) dhe librin e blerjeve, ku 

regjistrohen çdo ditë shitjet dhe blerjet ditore. Formati i këtyre librave përcaktohet me udhëzim të 
Ministrit të Financave. 

2. Tatimpaguesit, shitës me pakicë të mallrave ose të shërbimeve, të pajisur me arkë 
regjistruese, lëshojnë kupon tatimor për çdo shitje. Tatimpaguesit e tjerë, shitës me pakicë të 
mallrave ose të shërbimeve, të papajisur me arkë regjistruese, për çdo shitje të kryer lëshojnë 
dëftesë tatimore. Për shitjet me shumicë, tatimpaguesit lëshojnë faturë të thjeshtë tatimore. Mënyra e 
lëshimit të këtyre dokumenteve përcaktohet me udhëzim të Ministrit të Financave. 

3. Libri i shitjeve (qarkullimit) dhe fatura e thjeshtë tatimore prodhohen dhe shpërndahen 
nga organet tatimore, në përputhje me udhëzimin e Ministrit të Financave. 

  
Neni 16 

Verifikimi 
  
Taksapaguesi është i detyruar të paraqesë çdo dokument, të përcaktuar në këtë kre, për 

detyrimin për pagimin e taksave, kur këto i kërkohen nga inspektori i zyrës së taksave, në 
juridiksionin e së cilës ushtrohet biznesi, si dhe nga inspektori i organeve tatimore të pushtetit 
qendror, si dhe t’i lejojë ata të hyjnë në mjediset, ku ushtrohet biznesi, për qëllime verifikimi të të 
dhënave të regjistrimit dhe për kontrollin e certifikatës së regjistrimit. 

  
Neni 17 

Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet 
 (Shfuqizuar fjalët në shkronjën “a” të pikës 1 me ligjin nr.9745, datë 28.5.2007, neni 3/1; 

shfuqizuar shkronja “b” e pikës 1 me ligjin nr.9745, datë 28.5.2007, neni 3/2; 
ndryshuar pika 3 me ligjin nr.9745, datë 28.5.2007, neni 3/3; 

shtuar pika 4 me ligjin nr.9745, datë 28.5.2007, neni 3/4; 
ndryshuar neni me ligjin nr.9931, datë 9.6.2008, neni 1) 

 
Shkeljet e  dispozitave   për   taksën vendore mbi biznesin e vogël, që përbëjnë kundërvajtje 

administrative dhe dënimet përkatëse përcaktohen në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat 
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tatimore në Republikën e Shqipërisë”, ndërsa mosafishimi ose mosparaqitja e certifikatës së 
regjistrimit dënohet me gjobë 5 000 lekë. 

 
Neni 18 
Ankimi 

  
1. Taksapaguesi ka të drejtë të ankohet me shkrim për shumën dhe mënyrën sesi janë 

vlerësuar detyrimet e tij të taksave, të kërkojë rimbursime, si dhe të apelojë kundër çdo veprimi ose 
mosveprimi të zyrës së taksave. 

2. Çdo ankim paraqitet te kryetari i bashkisë ose komunës brenda 30 ditëve nga marrja 
dijeni për aktin administrativ, i cili shqyrton ankimin dhe merr vendim brenda 30 ditëve nga çasti i 
depozitimit. Ankimi ndaj këtij vendimi në gjykatë bëhet brenda 30 ditëve nga çasti i marrjes dijeni 
për vendimin e mësipërm. 

3. Kur shqyrtohet një ankim, subjekti ankimues ka të njëjtat të drejta me zyrën e taksave. 
4. Apelimi nuk mund të tërhiqet në rastet kur sillen fakte shtesë, që vërtetojnë se shuma e 

detyrimit për taksën e vlerësuar nuk është e saktë. 
  

Neni 19 
Kualifikimi si biznes i vogël 

  
1. Bashkitë dhe komunat, sa herë që vlerësojnë se një biznes nuk përmbush kushtet për t’u 

kualifikuar si biznes i vogël, kryejnë çregjistrimin e tij dhe njoftojnë organin tatimor të pushtetit 
qendror përkatës. Që nga ky çast tatimpaguesi dhe veprimtaria e tij vendosen nën juridiksionin e 
organit tatimor të pushtetit qendror. 

2. Organet tatimore të pushtetit qendror mund të kryejnë vetë ose në bashkëpunim me 
bashkinë dhe komunën verifikimin e përmbushjes së kushteve të kualifikimit të një biznesi si biznes i 
vogël. Kur ato vërejnë raste të mospërmbushjes së këtyre kushteve, kryejnë regjistrimin e këtij 
biznesi dhe e kalojnë atë nën juridiksionin e tyre. Organi tatimor i pushtetit qendror njofton 
menjëherë bashkinë ose komunën përkatëse, e cila kryen çregjistrimin e tatimpaguesit me të marrë 
këtë njoftim. 

3. Kur organet tatimore të pushtetit qendror vlerësojnë se një veprimtari biznesi, e 
regjistruar si subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar, plotëson kushtet për t’u kualifikuar si veprimtari e 
biznesit të vogël, kryejnë çregjistrimin e saj dhe njoftojnë për këtë qëllim bashkinë ose komunën 
përkatëse për regjistrimin si veprimtari e biznesit të vogël. Që nga ky çast, taksapaguesi dhe 
veprimtaria e tij vihen nën juridiksionin e bashkisë ose komunës. Për qëllimet e këtij vlerësimi, 
përveç kërkesës dhe të dhënave të paraqitura nga vetë taksapaguesi, organet tatimore të pushtetit 
qendror pranojnë dhe shqyrtojnë edhe informacionet e dhëna ose kërkesat e kryera nga bashkia apo 
komuna. 

4. Ndaj vlerësimeve të organit tatimor të pushtetit qendror apo të bashkisë ose komunës, të 
kryera sipas pikave të mësipërme të këtij neni, tatimpaguesi mund të ankohet, sipas rastit, në 
sistemin e administratës tatimore qendrore ose vendore, në përputhje me ligjin “Për procedurat 
tatimore në Republikën e Shqipërisë” dhe më pas në gjykatë. 

  
KREU IV 

TAKSA MBI PASURINË E PALUAJTSHME 
  

Neni 20 
Përcaktimi dhe llojet 

  
1. Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, 

vendas ose të huaj, pronarë të pasurive të mësipërme në territorin e Republikës së Shqipërisë, 
pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive. Bëjnë përjashtim rastet kur në ligj 
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parashikohet ndryshe. Detyrimin për taksën mbi pasurinë e paluajtshme e ka, sipas rastit, pronari 
ose bashkëpronari, sipas pjesës që zotëron. 

2. Në taksat mbi pasurinë e paluajtshme përfshihen: 
a) taksa mbi ndërtesat; 
b) taksa mbi tokën bujqësore. 
  

Neni 21 
Rregulla të përbashkëta të taksës për pasurinë e paluajtshme 

 (Shtuar fjalia në fund të pikës 3 me ligjin nr.10 117, datë 23.4.2009, neni 2) 
  
l. Taksat llogariten si detyrim vjetor i taksapaguesit. Nëse pasuria e taksueshme krijohet, 

tjetërsohet ose zhduket brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet proporcionalisht 
vetëm për periudhën e së drejtës së pronësisë. 

2. Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet treguese të taksës për çdo kategori 
minimale të bazës për taksën mbi ndërtesën dhe për taksën mbi tokën bujqësore jepen, përkatësisht, 
në anekset 1 e 2 që i bashkëlidhen dhe janë pjesë përbërëse e këtij ligji. 

3. Këshilli bashkiak ose komunal vendos për nivelin e taksës, që do të zbatohet për çdo 
kategori minimale të bazës së taksës, të parashikuar në anekset 1 e 2, në kufijtë plus-minus 30 për 
qind të nivelit tregues të taksës për kategorinë përkatëse, ndërsa për tatimpaguesit e biznesit të vogël 
kufijtë janë plus 10/minus 30 për qind. 

4. Kur për një kategori minimale të bazës së taksës, këshilli bashkiak ose komunal miraton 
nënkategori, ai, detyrimisht, përcakton edhe nivelin e taksës për secilën nënkategori. Niveli i taksës 
për çdo nënkategori është brenda kufijve të përcaktuar në pikën 3 të këtij neni. 

5. Këshilli bashkiak ose komunal vendos për lehtësimin ose përjashtimin nga detyrimi për 
pagimin e taksave për: 

a) personat, të cilët kanë të ardhura nën minimumin jetik, sipas kritereve të përcaktuara në 
nivel kombëtar; 

b) taksapaguesin, pasuria e të cilit është dëmtuar nga veprimi i forcave madhore. Në këtë 
rast, lehtësimi ose përjashtimi është i përkohshëm dhe kohëzgjatja përcaktohet nga këshilli bashkiak 
ose komunal, në raport me dëmin e shkaktuar, deri në vlerën 75 për qind. 

  
Neni 22 

Taksa mbi ndërtesat 
(Shtuar një paragraf në fund të pikës 1 me ligjin nr.9764, datë 9.7.2007, neni 1) 

 
1. Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e 

pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit 
përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë këtë pronësi. Kategoritë minimale të ndërtesave, për 
efekt të bazës së taksueshme, jepen në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Për çdo kategori 
minimale të ndërtesave, këshilli bashkiak ose komunal mund të miratojë nënkategorizime të 
ndërtesave, që ndodhen brenda territorit që mbulon. 

Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen edhe taksapaguesit, të cilët kanë, në përdorim apo në 
pronësi, ndërtesa brenda territoreve të miratuara si fshatra turistike. Sipërfaqja e ndërtesës, në 
përdorim apo në pronësi, përcaktohet në bazë të dokumenteve, që vërtetojnë përdorimin ose 
pronësinë e saj. 

2. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror. Detyrimi për taksën llogaritet si 
shumëzim i nivelit të taksës me bazën e taksueshme. 

3. Të ardhurat e realizuara nga taksa mbi ndërtesat i takojnë 100 për qind bashkisë ose 
komunës, ku realizohet kjo taksë. 

4. Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesën: 
a) pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime 

jofitimprurëse; 
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b) ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrës me qira të paliberalizuara; 
c) ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare. 
  

Neni 23 
Taksa mbi tokën bujqësore 

  
1. Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në 

pronësi të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë 
atë. Kategoritë minimale të tokave bujqësore jepen në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij ligji. Për çdo 
kategori minimale të tokës bujqësore, këshilli bashkiak ose komunal mund të miratojë 
nënkategorizime. 

2. Niveli i taksës caktohet në lekë për hektar. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i 
nivelit të taksës me bazën e tatueshme. Nivelet treguese të taksës, për çdo kategori minimale të 
bazës së taksës, jepen në aneksin 2 të këtij ligji. 

3. Përjashtohen nga taksa tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari 
për pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes. 

4. Taksa e mbledhur në mbështetje të këtij ligji paguhet në buxhetin e bashkisë ose 
komunës, në territorin e së cilës ndodhet prona e taksuesshme. 

  
Neni 24 

Vërtetimi i pronësisë për efekt të detyrimit për pagimin e taksave 
(Shtuar një paragraf në fund të nenit me ligjin nr.10 146, datë 28.9.2009, neni 1) 

 
Për efekt të detyrimit për pagimin e taksave të taksapaguesit, zyrat e taksave të bashkisë dhe 

të komunës njohin dokumentet e vërtetimit të pronësisë, sipas regjistrit të zyrave të regjistrimit të 
pasurive të paluajtshme. Për këtë, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, zyrat e regjistrimit 
të pasurive të paluajtshme u japin të dhëna, pa shpërblim, bashkive dhe komunave për pasuritë e 
paluajtshme të regjistruara pranë tyre. Zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme njoftojnë 
rregullisht, çdo 3 muaj, bashkitë dhe komunat për regjistrimet e reja të kryera dhe për ndryshimet e 
gjendjes së pronave. Nëse prona nuk është e regjistruar në regjistrin e pasurisë së paluajtshme, për 
efekt të detyrimit për pagimin e taksës nga taksapaguesit, zyrat e taksave të bashkisë dhe të 
komunës, për vërtetim pronësie njohin vërtetimin e pronësisë, vendimet e komisionit të kthimit dhe 
kompensimit të pronës, vendimet e privatizimit ose dokumentet e tjera, të lëshuara nga organet 
përkatëse shtetërore, në përputhje me legjislacionin përkatës. 

Në rastin e mungesës së dokumentacionit të vërtetimit të pronësisë, këshilli i bashkisë ose 
komunës vendos madhësinë e sipërfaqes së tatueshme, bazuar në vendimin e komisionit të 
verifikimit të pasurisë së paluajtshme. Organet e pushtetit vendor ngrenë komisionin e verifikimit të 
pasurive të paluajtshme, në rast mungese të dokumentacionit ligjor. Detyrat dhe funksionet e këtij 
komisioni përcaktohen me vendim të këshillit të bashkisë ose komunës. 

Zyrat e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme nuk bëjnë regjistrimin apo çregjistrimin e 
pasurisë së paluajtshme, ndërtesë apo tokë bujqësore, nëse dokumentacioni i vërtetimit të pronësisë 
nuk shoqërohet edhe me vërtetimin e bashkisë apo komunës, i cili konfirmon pagesën e taksave 
respektive që nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

  
Neni 25 

Pronat që shtrihen në territorin e më shumë se një njësie të qeverisjes vendore 
  
Në rast se një pronë shtrihet në territorin e më shumë se një bashkie ose komune, 

pavarësisht nga vendbanimi i pronarit, secila njësi vendore e trajton pjesën e pronës, që ndodhet 
brenda territorit të vet, si pronë më vete dhe zbaton mbi të dispozitat e këtij ligji. 
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KREU V 
TAKSA TË TJERA VENDORE 

  
Neni 26 

Taksa e fjetjes në hotel 
  
1. Për qëllim të këtij ligji, me "hotel" kuptohet çdo veprimtari, që jep strehim kundrejt 

pagesës dhe përfshin emërtimet hotel, motel, stabiliment turistik, pension, shtëpi pritjeje, turizëm 
familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim. 

2. Baza e taksës së fjetjes në hotel është çmimi i fjetjes, sipas rastit, për dhomë ose për 
person, për një natë. 

3. Niveli i taksës është deri në 5 për qind të çmimit të fjetjes. 
4. Këshilli bashkiak ose komunal mund të miratojë kategori dhe nënkategori për klasifikimin 

e hoteleve, si dhe të vendosë për nivelin përkatës të taksës, brenda kufijve të përcaktuar në pikën 3 
të këtij neni. 

5. Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së vendosur nga bashkia ose 
komuna me çmimin e fjetjes dhe numrin e netëve të qëndrimit të hotel. 

6. Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli 
për llogari të bashkisë ose të komunës, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit 
shënohet çmimi i fjetjes dhe mbi të vlera e taksës. 

7. Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga hoteli në favor të bashkisë apo komunës, në 
juridikionin e së cilës ndodhet vendndodhja e tij, bëhet brenda datës 5 të muajit pasardhës. 

  
Neni 27 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 
 (Shtuar një paragraf në pikën 2 me ligjin nr.10 073, datë 9.2.2009, neni 1; 

shtuar pika 2/1 me ligjin nr.10 146, datë 28.9.2009, neni 2) 
 
1. Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si 

investim i ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e 
lejes së ndërtimit. 

2. Niveli i taksës shprehet si përqindje e vlerës së investimit dhe është 1 deri në 3 për qind 
të kësaj vlere, ndërsa për Bashkinë e Tiranës është 2 deri në 4 për qind e saj. 

Përjashtimisht për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të 
porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë 
dhe pajisjet për këto projekte, taksa e ndikimit në infrastrukturë të ndërtimeve të reja është 0,1 për 
qind e vlerës së investimit, por jo më pak se kostoja e rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar. 

2/1. Për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e 
ndërtimeve të reja është 0,5 për qind e vlerës së investimit. 

3. Këshilli bashkiak ose komunal mund të miratojë kategori dhe nënkategori për klasifikimin 
e investimeve, të cilat mund të përdoren për vendosjen e nivelit të taksës. 

4. Detyrimi për taksën i takon investitorit. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga 
organi që lëshon lejen e ndërtimit dhe arkëtohet, për çdo rast, për llogari të bashkisë ose të komunës 
që mbulon territorin ku do të bëhet investimi. 

5. Nëse objekti, për të cilin do të bëhet investimi, shtrihet në territorin e më shumë se një 
njësie vendore ose kur objekti ndikon në infrastrukturën e një njësie tjetër vendore, të ardhurat nga 
taksa ndahen proporcionalisht ndërmjet tyre, në përputhje me raportet përkatëse të shtrirjes së 
objektit dhe të ndikimit të investimit në infrastrukturën e secilës njësi. 
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Neni 28 
Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme 

            
1. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për 

ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. 
Taksa paguhet nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, para 

kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi. 
2. Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e 

ndërtimit, pronësia e së cilës transferohet. Kategoritë e ndërtesave, për efekt të bazës së taksueshme, 
jepen në aneksin 3, që i bashkëlidhet këtij ligji. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror të 
bazës së taksës. Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij. 

3. Baza e taksës për kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme është 
vlera e shitjes së tyre. Niveli i taksës caktohet në përqindje dhe niveli tregues i taksës është 2 për 
qind. Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij. 

4. Vjelja e kësaj takse bëhet nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të cilat, në 
rolin e agjentit të taksave, përfitojnë 3 për qind të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdhin për 
llogari të buxhetit përkatës të bashkisë ose të komunës, në territorin e së cilës ndodhet pasuria, jo 
më vonë se data 30 e muajit pasardhës. 

  
Neni 29 

Përjashtime nga pagimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë  
e paluajtshme 

  
1. Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e 

paluajtshme: 
a) Enti Kombëtar i Banesave, Ministria e Financave dhe organet e qeverisjes qendrore e 

vendore; 
b) personat, të cilët janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat vetjake, në mbështetje të ligjit 

nr.8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat"; 
c) subjektet, që dhurojnë pasuri të paluajtshme, kur përfitues të drejtpërdrejtë janë: 
i) institucionet dhe entet shtetërore e publike, qendrore e vendore; 
ii) bashkësitë fetare ose organizatat jofitimprurëse, kur dhurimi lidhet me atë pjesë të 

veprimtarisë së tyre pa qëllim fitimi. Në këto raste dhuruesi, pasi ka marrë vërtetimin nga këshilli 
bashkiak ose komunal për përjashtimin nga taksa, bën regjistrimin e pasurisë së paluajtshme të 
dhuruar. Në çastin e regjistrimit, dhuruesi paguan pjesën që i takon agjentit të taksave. 

2. Në rastet kur pranohet nga vetë palët ose kur vërtetohet ligjërisht simulim i dhurimit për 
llogari të një shitjeje, për shmangie nga taksa, zbatohen taksa sa dyfishi i vlerës, pavarësisht nga 
përgjegjësitë e tjera, sipas ligjeve në fuqi. 

  
Neni 30 

Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor 
  
1. Baza e taksës është lloji i mjetit të transportit rrugor. 
2. Niveli i taksës shprehet në një kuotë të caktuar, sipas llojit të mjetit. Kategoritë dhe 

nivelet, sipas mjeteve, përcaktohen në aneksin 4, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë 
përbërëse e tij. 

3. Detyrimi për taksën i takon pronarit të mjetit. 
4. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Shërbimeve të Transportit Rrugor, drejtoritë rajonale, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të 
mjetit. Taksa derdhet për llogari të bashkisë ose komunës, ku pronari i mjetit ka vendbanimin ose 
selinë, brenda datës 10 të muajit pasardhës. 
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5. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe Drejtoria e Qarkullimit 
Rrugor, në rolin e agjentit të taksave, përfitojnë përkatësisht 5 për qind dhe 1 për qind të shumës së 
arkëtuar. 

6. Policia e Qarkullimit Rrugor kontrollon pagimin e kësaj takse nga zotëruesit e mjeteve 
dhe, kur vëren se nuk është paguar, zbaton gjobë të barabartë me masën e taksës. Nëse taksa apo 
gjoba nuk paguhet brenda 10 ditëve, ajo bllokon mjetin deri në pagesën e tyre. 

7. Për mjetet që regjistrohen për herë të parë, taksa paguhet e plotë, pavarësisht nga data e 
regjistrimit dhe është e vlefshme për 365 ditë. 

  
Neni 31 

Përjashtimi nga pagimi i taksës së regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor 
  
Përjashtohen nga pagimi i taksës së regjistrimit të përvitshëm mjetet në pronësi të Trupit 

Diplomatik dhe të organizatave ndërkombëtare të akredituara në Republikën e Shqipërisë, që 
gëzojnë statusin diplomatik, në bazë të parimit të reciprocitetit. 

  
Neni 32 

Taksa të tjera 
(Ndryshuar shkronja “b” e pikës 1 me ligjin nr.10 117, datë 23.4.2009, neni 3/1; 

zëvendësuar fjalët në shkronjën “ç” të pikës 2 me ligjin nr.10 117, datë 23.4.2009, neni 3/2; 
shfuqizuar shkronja “b” e pikës 1 me ligjin nr.10 146, datë 28.9.2009, neni 3) 

 
1. Këshilli bashkiak ose komunal vendos: 
a) nivelin e taksës për zënien e hapësirave publike për qëllime biznesi; dhe 
b) Shfuqizuar 
2. Në rastin e taksës për zënien e hapësirës publike për qëllime biznesi: 
a) taksat llogariten si detyrim mujor i taksapaguesit; 
b) baza e taksës shprehet në metër katror sipërfaqe publike të zënë; 
c) niveli tregues i taksës jepet në aneksin 6 të këtij ligji; 
ç) këshilli i bashkisë ose komunës, në kufijtë plus 10/minus 30 për qind të nivelit tregues të 

taksës, mund të caktojë nivele të ndryshme të taksës, sipas nivelit të zhvillimit të veprimtarisë së 
biznesit në zona të ndryshme të qendrës së banuar. 

 
Neni 32/1 

Taksa e tabelës 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 146, datë 28.9.2009, neni 4) 

 
Kategoritë e bazës së taksës së tabelës dhe niveli i tyre jepen në ankesin nr.7, që i 

bashkëlidhet këtij ligji. 
 

Neni 33 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 117, datë 23.4.2009, neni 4) 

 
Këshilli bashkiak ose komunal, kur e gjykon të domosdoshme, vendos taksa me karakter të 

përkohshëm, në interes të përgjithshëm të komunitetit, në territorin brenda juridiksionit të tij. Masa 
e taksave me karakter të përkohshëm, së bashku me taksat dhe tarifat e aplikueshme, nuk duhet të 
kalojnë kufirin plus 10 për qind të nivelit tregues të taksës së biznesit të vogël, sipas tabelës së 
taksimit të subjekteve të këtij biznesi. 
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KREU VI 
KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE DHE SANKSIONET 

  
Neni 34  

Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet 
  (Ndryshuar neni me ligjin nr.9931, datë 9.6.2008, neni 2) 

 
Shkeljet e dispozitave për taksat e tjera vendore, që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe 

dënimet përkatëse përcaktohen në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008  “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”. 

 
KREU VII 

TARIFAT VENDORE DHE ADMINISTRIMI I TYRE 
  

Neni 35 
Tarifat vendore dhe administrirni i tyre 

 (Ndryshuar pika 2 me ligjin nr.10 117, datë 23.4.2009, neni 5) 
 
1. Çdo pagesë tjetër në buxhetin e bashkisë, të komunës ose qarkut klasifikohet si tarifë kur: 
a) përkon me përcaktimet e pikës 3 të nenit 16 të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 "Për 

organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore"; 
b) nuk është taksë bashkiake ose komunale, si dhe gjobë e lidhur me to, në përputhje me 

këtë ligj. 
2. Tarifat vendosen dhe administrohen në përputhje me ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për 

organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. Me përjashtim të rasteve të përcaktuara 
ndryshe në këtë ligj ose në ligje të tjera, që rregullojnë funksionet dhe tarifat e lidhura me to, 
këshilli bashkiak dhe ai komunal vendosin për llojet e tarifave, nivelin, rregullat bazë për 
administrimin dhe mbledhjen e tyre, si dhe përcaktojnë nëse tarifat do të mblidhen nga vetë 
strukturat bashkiake ose komunale apo nga një agjent, por në asnjë rast shuma e tarifave vendore, të 
aplikueshme për tatimpaguesit e biznesit të vogël, nuk duhet të kalojë 10 për qind të nivelit tregues 
të taksës, sipas tabelës së taksimit të subjekteve të biznesit të vogël. 

Në rastin e agjentit, këshilli vendos rregullat bazë kufizuese në raport me agjentin, ndërsa 
kryetari i bashkisë ose i komunës bën përzgjedhjen e agjentit, si dhe lidh kontratë me të. 

  
KREU VIII 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
  

Neni 36 
Fillimi i ushtrimit të kompetencave 

  
1. Ushtrimi i kompetencave të këtij ligji nga bashkitë, komunat dhe qarqet fillon në datën 1 

janar 2007. 
2. Organet tatimore të pushtetit qendror, nga njëra anë dhe bashkitë e komunat, nga ana 

tjetër, bashkëpunojnë për të bërë kalimin e kompetencave për administrimin e taksës vendore mbi 
biznesin e vogël dhe të të gjithë dokumentacionit përkatës, si dhe për mënyrën e procedimit, brenda 
vitit kalendarik 2006.    

Çdo bashki e komunë kompensohet financiarisht, në përpjesëtim me koston e ulur të 
shpenzimeve administrative të administratës tatimore qendrore, për shkak të kalimit të kompetencave 
të administrimit në pushtetin vendor. Ky kompensim përdoret nga bashkitë e komunat për të 
përballuar koston administrative shtesë për administrimin e kësaj takse. 
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Neni 37 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

  
Ministri i Financave nxjerr aktet e nevojshme për zbatimin e këtij ligji, në përputhje me 

përgjegjësitë e dhëna, sipas neneve 8 e 9 të ligjit nr.8560, datë 22.12.1999 "Për procedurat tatimore 
në Republikën e Shqipërisë.". 

  
Neni 38 

Shfuqizime 
  
Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 "Për tatimin mbi pasurinë"; paragrafi i dytë i nenit 51 të ligjit 

nr.8405, datë 17.9.1998 "Për urbanistikën", të ndryshuar; ligji nr.8982, datë 12.12.2002 "Për 
sistemin e taksave vendore", i ndryshuar; nenet 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7 dhe 32/8 të 
ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", të ndryshuar; ligji nr.8978, datë 
12.12.2002 "Për taksën vendore për biznesin e vogël", i ndryshuar, si dhe të gjitha dispozitat e tjera 
ligjore dhe nënligjore, për aq sa bien në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen. 

  
Dispozitë kalimtare 

 (Shtuar me ligjin nr.9745, datë 28.5.2007, neni 4) 
 
Nenet 1 dhe 2 të këtij ligji hyjnë në fuqi më 1 shtator 2007. 
 

Neni 39 
Hyrja në fuqi 

  
Ky ligj hyn në fuqi më 1 janar 2007. 
  

Shpallur me dekretin nr.5118, datë 20.11.2006 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Alfred Moisiu 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.123, datë 27.11.2006, faqe 4897   

 
Ligji nr.9745, datë 28.5.2007 shpallur me dekretin nr.5357, datë 15.6.2007 të Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu, botuar në Fletoren Zyrtare nr.73, datë 19.6.2007,  faqe 
2168 
 

Ligji nr.9764, datë 9.7.2007 shpallur me dekretin nr.5393, datë 16.7.2007 të Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu, botuar në Fletoren Zyrtare nr.90, datë 21.7.2007,  faqe 
2609 

 
Ligji nr.9931, datë 9.6.2008 shpallur me dekretin nr.5787, datë 30.6.2008 të Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare nr.102, datë 1.7.2008, faqe  4503 
 

Ligji nr.10 073, datë 9.2.2009 shpallur me dekretin nr.6074, datë 27.2.2009 të Presidentit 
të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare nr.20, datë 4.3.2009, faqe 1299 
 

Ligji nr.10 117, datë 23.4.2009 shpallur me dekretin nr.6158, datë 7.5.2009 të Presidentit 
të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare nr.62, datë 14.5.2009, faqe 
2825 

 
Ligji nr.10 146, datë 28.9.2009 shpallur me dekretin nr.6281, datë 7.10.2009 të Presidentit 

të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare nr.144, datë 9.10.2009, faqe 
6511 
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ANEKSI 1 
NIVELET TREGUESE TË TAKSËS MBI NDËRTESAT 

(Zëvendësuar aneksi me ligjin nr.9764, datë 9.7.2007, neni 2) 
 

 
 
Bashkitë 

 
 
Zona 1 

 
Zona 2 

 
Zona 3 

Kategoritë minimale të ndërtesave 

 
 
Tiranë 
Durrës 

Vlorë 
Fier 
Sarandë 
Pogradec 
Korçë 
Elbasan 
Berat 
Lushnjë 
Gjirokastër 
Shkodër 
Kavajë 
Lezhë 

Të gjitha bashkitë 
e tjera 

Lekë/m2 në vit 
I. Ndërtesa banimi    
- ndërtuar para 1993-shit 15 10 5 
- ndërtuar gjatë dhe pas 1993-shit 30 12 6 
II. Ndërtesa të tjera    
- për tregti dhe shërbime 200 150 100 
- të tjera 50 30 20 
III. Ndërtesa  në pronësi apo në 
përdorim, në territore të miratuara si 
fshatra turistike. 

200 200 200 

 
Shënim I: Nivelet treguese të taksës, dhënë në tabelë, janë të vlefshme për ndërtesat në 

zonat urbane (Bashkitë), si dhe për ndërtesat në të gjithë zonat (urbane dhe rurale)  të seksionit III të 
tabelës “Ndërtesa  në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike”. 

Shënim II: Në zonat rurale (komunat), niveli tregues i taksës për çdo kategori minimale të 
ndërtesës (përjashtuar seksionin III) është sa një e dyta e nivelit tregues përkatës të kategorisë 
minimale të ndërtesës në bashkitë qendër rrethi, në të cilat ndodhet komuna. 

 
ANEKS 2 

KATEGORITË MINIMALE DHE NIVELET TREGUESE TË TAKSËS MBI TOKËN 
BUJQËSORE 

  
  Klasifikimi sipas rretheve 
1 2 3 4 

Tiranë 
Durrës 
Kavajë 
Krujë 
Lezhë 
Lushnjë 
Fier 
Vlorë 
Sarandë 

Shkodër 
Elbasan 
Berat 
Korçë 
Delvinë 
Kurbin 
Peqin 
Kuçovë 

Gjirokastër 
Përmet 
Pogradec 
Librazhd 
Dibër 
Mat 
Skrapar 
Mallakastër 
Devoll 
Tepelenë 

Bulqizë 
Has 
Kukës 
Tropojë 
Pukë 
Mirditë 
Malësi e Madhe 
Gramsh 
Ersekë 
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Vlera e taksës në lekë/hektar/vit 
  

Klasifikimi sipas 
kategorisë së tokës 

        

I 5 600 4 200 2 800 1 400 
II 4 900 3 500 2 100 1 200 
III 4 200 2 800 1 400 1 100 
IV 3 600 2 300 1 350 1 000 
V 3 000 1 900 1 250 900 
VI 2 400 1 600 1 200 800 

VII-X 1 800 1 400 1 100 700 
  
Shënim: Klasifikimi sipas kategorive të tokës bujqësore bëhet nga strukturat e Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Ushqimit. 
  

ANEKS 3 
NIVELET E TAKSËS SË KALIMIT TË PRONËSISË MBI NDËRTESAT 

 
  Bashkitë 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Kategoritë e ndërtesave 

Tiranë 
Durrës 

Vlorë 
Fier 
Sarandë 
Pogradec 
Korçë 
Elbasan 
Berat 
Lushnjë 
Gjirokastër 
Shkodër 
Kavajë 
Lezhë 

Të gjitha bashkitë 
e tjera 

Lekë/m2 
I. Ndërtesa banimi 1 000 300 100 
II. Ndërtesat e tjera për tregti dhe 
shërbime 

2 000 700 300 

III. Ndërtesa të tjera 1 500 500 200 
  
Shënim I: Nivelet treguese të taksës, dhënë në tabelë, janë të vlefshme për bashkitë. 
Shënim II: Të gjitha komunat zbatojnë nivelin e taksës për zonën 3 të bashkive. 
  

ANEKS 4 
TAKSAT VJETORE PËR REGJISTRIMIN E PËRVITSHËM TË MJETEVE 

  
Nr. Tipi i mjetit Taksë Regjistrimi (në lekë) 
1. Çikomotorë 0 
2. Motomjete 600 

3. 

Automjete: 
Autoveturë:<=4+1 vende, benzinë 
Autoveturë:<=4+1 vende, naftë 
Autoveturë> 4+1 deri <= më 8+1 vende, benzinë 
Autoveturë> 4+1 deri <= me 8+1 vende, naftë 

  
2 400 
2 400 
4 800 
4 800 

4. 
Automjet transport i përzier deri 3t 
Automjet transport i përzier 3t deri <= 3,5t 

3 600 
3 600 

5. Kamion:   
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Nga 3,5t – 7,5t 
Nga 7,5t – 18t 
Më i madh se 18t 

4 800 
6 000 
8 000 

6. 

Autobusë: 
Nga 8+1 deri <= 32+1 vende 
>32+1 deri<= 42+1 vende 
Mbi 42+1 vende, artikulare 

  
6 000 
7 200 
8 400 

7. 

Automjet për përdorim të veçantë: 
<= me 3,5t 
Nga 3,5t deri <= 7,5t 
Nga >7,5t deri <= 18t 
Më i madh se 18 t 

  
3 600 
4 800 
6 000 
8 000 

8. 

Automjet transporti të veçantë: 
<= më 3,5t 
Nga 3,5t deri <= 7,5t 
Nga >7,5t deri <= 18t 
Më i madh se 18 t 

  
3 600 
4 800 
6 000 
8 000 

9. Tërheqës rrugor 6 000 
10. Autokamp 4 800 

11. 

Rimorkio: 
<=750kg (karrel) shtojcë 
Nga >750kg deri në <= 1500kg 
Nga >1500kg deri në <= 7000kg 
Më i madh se 7000kg 

  
3 000 
3 000 
3 000 
4 000 

12. Gjysmë rimorkio: <= 7000kg dhe >7000kg 4 000 

13. 

Makina bujqësore: 
<= me 3 5t 
Nga 3,5t deri <= 7,5t 
Nga >7,5t deri <= 18t 
Më i madh se 18 t 

  
3 000 
3 000 
3 600 
3 600 

14. 

Makina tekonologjike: 
<= me 3,5t 
Nga 3,5t deri <= 7,5t 
Nga >7,5t deri <= 18t 
Më i madh se 18 t 

  
3 600 
4 800 
6 000 
8 000 

15. 

Mjete rrugore të veçanta: 
<= me 3,5t 
Nga 3,5t deri <= 7,5t 
Nga >7,5t deri <= 18t 
Më i madh se 18 t 

  
3 600 
4 800 
6 000 
8 000 

  
 

ANEKS 5 
TABELA E TAKSIMIT TE SUBJEKTEVE TE BIZNESIT TE VOGEL 

  
NË MIJË LEKË 

KATEGORIA I 
    1 2 3 4 5 6 7 
    NIVELI TREGUES I TAKSES 

Nr. Xhiro/ Aktivitet 
Deri 
2000 

2000 
- 

3.000 

+3000 
- 

4000 

+4000 
- 

5000 

+5000 
- 

6000 

+6000 
- 

7000 

+7000 
- 

8000 
a) Shitje me pakicë 45 68 83 98 113 128 143 
b) Shitje me shumicë 45 68 83 98 113 128 143 
c) Prodhim 33 55 70 85 100 115 130 
d) Shërbime 25 48 63 78 93 108 123 
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e) Profesione të lira 38 60 75 90 105 120 135 
f) Ambulant 8   

KATEGORIA II 
    1 2 3 4 5 6 7 
    NIVELI TREGUES I TAKSËS 

Nr. Xhiro/ Aktivitet 
Deri 
në 

2000 

2000 
- 

3000 

+3000 
- 

4000 

+4000 
- 

5000 

+5000 
- 

6000 

+6000 
- 

7000 

+7000 
- 

8000 
a) Shitje me pakicë 25 48 63 78 93 108 123 
b) Shitje me shumicë 25 48 63 78 93 108 123 
c) Prodhim 23 45 60 75 90 105 120 
d) Shërbime 20 43 58 73 88 103 118 
e) Profesione të lira 30 53 68 83 98 11 128 
f) Ambulant 5   

KATEGORIA III 
    1 2 3 4 5 6 7 
    NIVELI TREGUES I TAKSËS 

Nr. Xhiro/ Aktivitet 
Deri 
në 

2000 

2000 
- 

3.000 

+3000 
- 

4000 

+4000 
- 

5000 

+5000 
- 

6000 

+6000 
- 

7000 

+7000 
- 

8000 
a) Shitje me pakicë 23 45 60 75 90 105 120 
b) Shitje me shumicë 23 45 60 75 90 105 120 
c) Prodhim 20 43 48 73 88 103 118 
d) Shërbime 20 43 58 73 88 103 118 
e) Profesione të lira 22 45 60 75 90 105 120 
f) Ambulant 5   

KATEGORITË I, II, III 
    NIVELI TREGUES I TAKSËS 
Nr. Xhiro/ Aktivitet               
g) Transport               
1) Transport pasagjerësh               
  Automjet deri 5 vende 17,5 - - - - - - 
  Automjet 6-9 vende 35 - - - - - - 
  Automjet 10-25 vende 40 - - - - - - 
  Automjet 26-42 vende 45             
  Automjet mbi 42 vende 48             
2) Transport Mallrash   - - - - - - 
  Automjet deri 2 tonë 28 - - - - - - 
  Automjet 2-5 tonë 40 - - - - - - 
  Automjet 5-10 tonë 48 - - - - - - 
  Automjet 10-16 tonë 50 - - - - - - 
  Automjet mbi 16 tonë 75 - - - - - - 
3) Transport Ujor               

  Transport detar brenda 
vendit 

55 - - - - - - 

  Transport në liqene 
brenda vendit 

48 - - - - - - 

  Varka për shetitje 15 - - - - - - 
  
Klasifikimi: 
Në kategorinë I: Bashkia e Tiranës, Bashkia e Durrësit. 
Në kategorinë II: Bashkitë: Shkodër, Korçë, Vlorë, Sarandë, Gjirokastër, Elbasan, Fier, 

Lushnjë, Pogradec, Berat, Lezhë dhe Kavajë. 
Në kategorinë III: Të gjitha bashkitë e tjera. 
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Në komuna niveli tregues i taksës është 50 për qind e nivelit tregues të tij për çdo kategori të 
rrethit në të cilin ndodhet komuna. 

  
Shënim: Ambulantë konsiderohen vetëm bizneset pa vend fiks që kanë qarkullim jo më të 

madh se 2 milionë lekë në vit. Nëse vlerësohet se qarkullimi është më i madh ato klasifikohen në një 
nga kategoritë e tjera të biznesit dhe taksohen sipas asaj kategorie. 

  
ANEKSI 6 

NIVELI TREGUES I TAKSËS SË ZËNIES SË HAPËSIRËS PUBLIKE 
 

Bashkitë 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Tiranë 
Durrës 

Vlorë 
Fier 
Sarandë 
Pogradec 
Korçë 
Elbasan 
Berat 
Lushnjë 
Gjirokastër 
Shkodër 
Kavajë 
Lezhë 

Të gjitha bashkitë e tjera 

Lekë/m2 në muaj 
120 90 60 

  
Shënim: Për komunat, niveli tregues i taksës për çdo zonë të treguar në tabelë është sa një e 

dyta e nivelit tregues përkatës në bashkitë qendër rrethi, në të cilat ndodhet komuna. 
 

 
ANEKSI 7 

TAKSA E TABELËS 
(Shtuar me ligjin nr.10 146, datë 28.9.2009, neni 4) 

 
Kategoritë Niveli i taksës 
a) Tabelë për qëllime identifikimi 120 lekë/vit 
b) Tabelë për qëllime reklamimi, të thjeshta dhe elektronike: 
i) Për Bashkinë e Tiranës                                                         
ii) Për bashkitë qendër qarku                                                  
iii) Për bashkitë e tjera dhe 
komunat                                                            

  
45 000 lekë/m2/vit 
22 500 lekë/m2/vit 
13 500 lekë/m2/vit 

c) Tabelë në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, 
spektakle, stenda reklamuese, banderola etj. 

1 000 lekë/m2/ditë 
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UDHËZIM 
Nr.655/1, datë 6.2.2007 

 

PËR PËRCAKTIMIN E UNIFORMITETIT TË STANDARDEVE PROCEDURALE DHE TË 
RAPORTIMIT TË SISTEMIT TË TAKSAVE VENDORE 

 

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës dhe nenit 4, nenit l2 pika 2/d, pika 3, pika 
5, nenit 15, pika 1, pika 2, pika 3, të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 
vendore”, Ministri i Financave dhe Ministri i Brendshëm 

 
UDHËZOJNË: 

 

Komunat dhe bashkitë, me hyrjen në fuqi të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 
taksave vendore”, ushtrojnë të drejtën e administrimit dhe vendosjes së taksës së biznesit të vogël, 
taksës mbi pasuritë e paluajtshme, taksës së fjetjes në hotel, taksës së ndikimit në infrastrukturë nga 
ndërtimet e reja, taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme, taksës për 
zënien e hapësirave publike, taksës së regjistrimit të përvitshëm të mjeteve, taksës së tabelës, si dhe 
taksave të tjera me karakter të përkohshëm. 

I. TAKSA VENDORE MBI BIZNESIN E VOGËL 
1. Të përgjithshme 
Taksa vendore mbi biznesin e vogël zbatohet ndaj çdo subjekti, kur e ardhura bruto vjetore 

(qarkullim) gjatë vitit fiskal është më e vogël ose e barabartë me 8 000 000 (tetë milionë) lekë. 
Taksa vendore mbi biznesin e vogël, duke filluar nga data 1 janar 2007, administrohet nga 

zyra e taksave të njësive të qeverisjes vendore (të bashkive apo të komunave). Për qëllimet e këtij 
ligji, një njoftim  i lëshuar nga zyra e taksave në bashki apo në komunë, konsiderohet i marrë: 

- në datën kur njoftimi është dërguar dorazi në ambientet e biznesit apo të banimit të 
tatimpaguesit; ose 

- 7 ditë nga data në të cilën njoftimi është postuar. 
2. Niveli i taksës vendore mbi biznesin e vogël 
2.1 Niveli tregues i taksës 
Nivelet treguese të taksës vendore mbi biznesin e vogël, të dhëna në aneksin 5 të ligjit, janë 

orientuese. Shuma faktike e tatimit për t’u paguar për çdo kategori biznesi përcaktohet nga organi 
legjislativ (këshilli i bashkisë ose komunës) në të cilën ndodhet biznesi. Këshilli i bashkisë ose 
komunës mund të ndryshojë nivelin orientues të taksës, të përcaktuar në aneksin 5, duke e rritur ose 
ulur atë deri në 30%. Kështu për shembull, nëse niveli orientues i taksës është 100 000 lekë, niveli 
faktik mund të vendoset ndërmjet 70 000 dhe 130 000 lekë. 

2.2 Publikimi i nivelit të taksës 
Organi legjislativ (këshilli i bashkisë ose komunës) duhet të informojë tatimpaguesit e 

juridiksionit të tij, për vitin kalendarik, për nivelet e taksave që do të zbatohen, jo më vonë se data 
15 dhjetor e vitit pararendës, duke i botuar ato në gazetat e mediat lokale dhe duke vendosur afishe 
në ndërtesa e vende publike. Nëse bashkia apo komuna nuk e bën një gjë të tillë, tatimpaguesit janë 
të detyruar të zbatojnë nivelet orientuese të taksës të përcaktuar në aneksin 5 të ligjit. 

2.3 Fillimi dhe mbyllja e biznesit 
Nëse biznesi fillon apo pushon veprimtarinë gjatë vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke 

shumëzuar taksën për vitin kalendarik me numrin e muajve të plotë apo të pjesshëm gjatë të cilëve 
veprimtaria është kryer ose do të kryhet (përfshi muajin e regjistrimit në rastet kur biznesi fillon për 
herë të parë) dhe duke e pjesëtuar atë me 12. Kështu për shembull: 

- Nëse biznesi e fillon veprimtarinë më 15 prill, detyrimi i tij tatimor do të jetë i barabartë 
me 9/12 e shumës për t’u paguar për vitin. 

- Nëse biznesi pushon veprimtarinë më 15 prill, detyrimi i tij tatimor do të jetë i barabartë 
me 4/12 e shumës për t’u paguar për vitin. 

Llogaritja si më sipër për zbritjen e detyrimit tatimor të tatimpaguesit, bëhet vetëm pasi 
tatimpaguesi i regjistruar të ketë mbyllur efektivisht veprimtarinë dhe të ketë dorëzuar certifikatën e 
tij të regjistrimit në zyrën e taksave të bashkisë apo të komunës ku është regjistruar. 
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2.4 Ndërprerja e veprimtarisë së biznesit 
a) Nëse biznesi ndërpritet përkohësisht gjatë vitit, detyrimi tatimor për atë vit llogaritet duke 

shumëzuar shumën e taksës për të gjithë vitin kalendarik me numrin e muajve të pjesshëm apo të 
plotë gjatë të cilëve është kryer biznesi, dhe duke i pjesëtuar më pas me 12. Për shembull: 

- Nëse biznesi ndërpritet më 15 prill dhe rifillon më 25 maj, detyrimi tatimor do të jetë 
12/12 e vleftës së detyrimit për vitin. Pra tatimpaguesi në këtë rast nuk do të përfitojë zbritje, pasi ai 
nuk ka ndërprerë veprimtarinë për më shumë se një muaj të plotë kalendarik. 

- Nëse biznesi ndërpritet më 15 prill dhe rifillon më 25 qershor, detyrimi tatimor do të jetë 
11/12 e vleftës së detyrimit për vitin. Pra tatimpaguesi në këtë çast do të përfitojë zbritje të tatimit 
për një muaj, pasi ai ka ndërprerë veprimtarinë vetëm për një muaj të plotë kalendarik. 

b) Tatimpaguesi i regjistruar nuk përfiton zbritje, në qoftë se ai nuk e ka dorëzuar 
certifikatën e regjistrimit në zyrën e taksave të bashkisë apo të komunës përpara ditës së parë të 
muajit të plotë të ndërprerjes së veprimtarisë. Zyra përkatëse e taksave në bashki apo në komunë e 
pajis tatimpaguesin me një procesverbal, që tregon datën e dorëzimit të certifikatës së regjistrimit 
dhe datën e kthimit të saj kur të rifillojë biznesi. 

c) Zbritja për ndërprerjen e përkohshme të veprimtarisë bëhet nga vlera gjithsej e taksës për 
t’u paguar 3-mujorin vijues, me kërkesë të tatimpaguesit dhe pas dorëzimit të provave për 
ndërprerjen e veprimtarisë, duke paraqitur procesverbalin e lëshuar nga zyra përkatëse e taksave në 
bashki apo në komunë. 

3. Përcaktimi i vendndodhjes së biznesit 
3.1 Vendndodhja e biznesit 
Tatimpaguesit i kërkohet të paguajë taksën vendore mbi biznesin e vogël për çdo 

vendndodhje biznesi, në përputhje me nivelin tatimor të përcaktuar për llojin e biznesit dhe 
kategorinë e zonës gjeografike ku ai është regjistruar. Bizneset nën administrimin e të njëjtit 
tatimpagues që ushtrohen në një vendndodhje (në një godinë) do të tatohen gjithnjë si vendndodhje 
biznesi më vete.  

Një “vendndodhje biznesi” është një zonë e dallueshme dhe e ndarë si në të njëjtën godinë, 
ashtu edhe në godina të ndryshme. Për shembull: 

a) Kur veprimtari të ndryshme ekonomike kryhen nga një tatimpagues në të njëjtën dhomë, 
konsiderohen si një vendndodhje e një biznesi. 

b) E njëjta veprimtari ekonomike e kryer nga një tatimpagues në dy dhoma, që kanë 
komunikim nga brenda, konsiderohen një biznes, pra konsiderohen si një “vendndodhje biznesi”. 

c) Dy veprimtari të ndryshme ekonomike të kryera nga një tatimpagues në dy dhoma, që 
kanë komunikim nga brenda, konsiderohen dy biznese, pra konsiderohen si dy “vendndodhje 
biznesi”. 

d) Disa veprimtari ekonomike të ndryshme ose e njëjta veprimtari ekonomike e kryer në dy 
dhoma fqinje, që nuk komunikojnë me njëra-tjetrën nga brenda, konsiderohen dy biznese, pra 
konsiderohen si dy “vendndodhje biznesi”. 

3.2 Ndryshimi i vendndodhjes së biznesit 
Tatimpaguesi është i detyruar të paguajë taksën vendore mbi biznesin e vogël për çdo 

vendndodhje biznesi sipas nivelit tatimor në fuqi në kohën e regjistrimit. 
3.3 Kategorizimi i bizneseve 
Në grupin “shitje me pakicë” përfshihen të gjitha pikat fikse (dyqanet, njësitë, barakat etj.) 

të tregtimit të mallrave të ndryshme me pakicë. Po këtu përfshihen dyqanet e veshjeve, dyqanet e 
modës, të luksit (boutique), parfumeritë, dyqanet që tregtojnë bizhuteri argjendi, floriri e 
materialesh të tjera të çmuara. Gjithashtu në grupin “shitje me pakicë” hyjnë edhe njësitë e ushqimit 
social, si: restorante, fast-food, bar-bufe, disko, kafe-internet, pub e të tjera të ngjashme me to. 

Në grupin “shitje me shumicë” përfshihen të gjitha pikat fikse (magazina, dyqane etj.), të 
cilat realizojnë shitje me shumicë të artikujve që tregtojnë. Do të konsiderohen shitje me shumicë, 
shitjet që bëhen për tatimpagues të tjerë me qëllim rishitjen a mallrave. Nëse një njësi realizon 
njëkohësisht shitje të mallrave me shumicë, të cilat blihen nga tatimpagues të tjerë me qëllim 
rishitjeje, si dhe shitje me pakicë për konsumatorët, ajo njësi do të klasifikohet në grupin “shitje me 
shumicë”. 
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Në grupin “prodhim” përfshihen tatimpaguesit, që ushtrojnë veprimtari prodhimi, përpunimi 
dhe tregtimi, si: përpunim duralumini, metalesh, druri, tapicerie, prodhim tullash, tjegullash, 
blloqesh betoni, furra gëlqereje etj. të ngjashme me to. Po këtu përfshihen prodhimet me karakter 
ushqimor, si: prodhime buke, ëmbëlsirash, mishi, peshku, bulmeti etj. të ngjashme me to. 

Në grupin “shërbime” përfshihen veprimtari të tilla, si: riparimi i artikujve elektroshtëpiakë, 
radio-televizorë, frigoriferë, lavatriçe, magnetofon, pajisje fonie e të tjera të ngjashme me to. Po 
kështu klasifikohen në këtë grup veprimtaritë e shërbimit të fotokopjimit, sallon bukurie, 
autoservise, kurse për makina (autoshkolla), për traktorë, për kompjuter e për parukeri, agjenci 
doganore, agjenci këmbimi valute, agjenci turizmi, motele, pikat e shërbimit të makinave 
(autoservise), parkimi i makinave, lavanteritë, pastrimi kimik, shërbime të rojave civile, sallat e 
lojërave të ndryshme (gjimnastike, aerobie, cirqe, kënde lojërash për fëmijë, ping-pong etj.) e të 
tjera shërbime të ngjashme me shërbimet e lartpërmendura. 

4. Regjistrimi i tatimpaguesve 
Tatimpaguesi duhet të regjistrojë çdo vendndodhje të biznesit në zyrën e taksave të bashkisë 

apo të komunës në të cilën ndodhet. Nëse i njëjti tatimpagues ka biznese në territore jashtë 
juridiksionit të bashkisë apo të komunës përkatëse, ai duhet t’i regjistrojë të gjitha vendndodhjet e 
biznesit të tij në zyrën e taksave të bashkisë apo të komunës në të cilin gjendet çdo vendndodhje e 
biznesit. 

Regjistrimi për herë të parë bëhet përpara se tatimpaguesi të fillojë veprimtarinë. 
4.1 Në rastin e regjistrimit për herë të parë 
Kur një tatimpagues regjistrohet për herë të parë, ai duhet të paraqesë në zyrën e taksave të 

bashkisë apo të komunës dokumentet dhe të dhënat e mëposhtme: 
a) Kërkesën për regjistrim, ku jepet emri dhe adresa e tatimpaguesit, adresa e vendndodhjes 

së biznesit dhe tipi i biznesit që do të kryhet në atë vendndodhje të biznesit. 
b) Dokumentin e identifikimit (certifikatën personale me fotografi të lëshuar nga zyra e 

gjendjes civile). 
c) Vendimin e gjykatës për regjistrimin si person fizik ose juridik. 
4.2 Në rastin e ndryshimeve 
Kur një tatimpagues i taksës vendore mbi biznesin e vogël ndryshon vendndodhjen ose llojin 

e biznesit që ushtron, detyrohet të riregjistrohet në zyrën e taksave të bashkisë apo të komunës të 
juridiksionit. Në këtë rast ai duhet të paraqesë dokumentet dhe të dhënat e mëposhtme: 

a) Kërkesën për regjistrim, që përmban emrin dhe adresën e tatimpaguesit, adresën e 
vendndodhjes së re të biznesit dhe tipin e ri të biznesit që kryen në vendndodhjen e biznesit. 

b) Certifikatën e vitit të mëparshëm. 
4.3 Pajisja me certifikatë regjistrimi 
Zyra e taksave në bashki apo në komunë, pasi verifikon saktësin[ e dokumenteve dhe të të 

dhënave të mësipërme të paraqitura nga tatimpaguesi, brenda tri ditëve-punë e regjistrojnë atë në 
regjistrin e tatimpaguesve të bashkisë apo të komunës, sipas numrit të tyre përkatës të regjistrimit 
dhe e pajisin tatimpaguesin me certifikatën e regjistrimit. 

Certifikata e regjistrimit përmban emrin e tatimpaguesit, numrin e regjistrimit që i është 
caktuar atij, numrin e vendimit të gjykatës, adresën e vendndodhjes së biznesit me të cilin lidhet dhe 
datën e lëshimit. Certifikata e regjistrimit është e detyrueshme të vendoset në një hapësirë të 
dukshme të vendndodhjes së biznesit, me qëllim identifikimin e regjistrimit të kësaj vendndodhjeje. 
Certifikata e regjistrimit është subjekt inspektimi nga zyra e taksave në bashki apo në komunë dhe 
nga dega e tatimeve, nën juridiksionin e së cilës është bashkia apo komuna përkatëse. 

Tatimpaguesit që kryejnë biznese në më shumë se një vendndodhje brenda së njëjtës bashki 
apo komunë, pajisen me certifikatë regjistrimi për çdo vendndodhje biznesi nga zyra e taksave e 
bashkisë apo e komunës përkatëse. 

Tatimpaguesit që kryejnë biznese në më shumë se një vendndodhje që nuk janë brenda së 
njëjtës bashki apo komunë, pajisen me certifikatë regjistrimi nga zyra e taksave, e bashkisë apo e 
komunës përkatëse, ku gjendet çdo vendndodhje e biznesit. 

Në qoftë se kanë kaluar 30 ditë nga afati brenda të cilit tatimpaguesi duhet të ishte 
regjistruar dhe pajisur me certifikatë regjistrimi dhe tatimpaguesi ushtron veprimtari ekonomike në 
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një vendndodhje biznesi pa u regjistruar, zyra e taksave në bashki apo në komunë bën riregjistrimin 
e detyruar nga zyra të tatimpaguesit. Regjistrimi ka të njëjtat efekte me regjistrimin ose regjistrimin 
nga vetë tatimpaguesi dhe shoqërohet me sanksionet përkatëse ligjore. Në rastin e regjistrimit të 
detyruar nga zyra, detyrimi tatimor i tatimpaguesit llogaritet sipas procedurave të pikës 5 të këtij 
udhëzimi. 

Zyrat e taksave në njësitë e pushtetit vendor (bashki apo komuna) u dërgojnë degëve të 
tatimeve, një herë në 15 ditë, listën e certifikatave të reja të lëshuara për vendndodhjet e biznesit, 
brenda juridiksionit të tyre, përkatësisht brenda datës 5 të çdo muaji, listën e tatimpaguesve të rinj të 
regjistruar nga data 16-31 të muajit të mëparshëm dhe brenda datës 20 të çdo muaji listën e 
tatimpaguesve të rinj të regjistruar nga data 1-15 të muajit korent. 

Degët e tatimeve vendosin NIPT-in brenda tri ditëve nga data që këto degë marrin 
certifikatat e regjistrimit nga njësitë e qeverisjes vendore. 

5. Llogaritja e detyrimit tatimor të tatimpaguesit 
Detyrimi vjetor për taksën vendore mbi biznesin e vogël përcaktohet nga zyra e taksave në 

bashki apo në komunë vetëm mbi bazën e qarkullimit të parashikuar për t’u realizuar gjatë vitit nga 
tatimpaguesi. Për këtë tatimpaguesi është i detyruar të paraqesë, brenda datës 1 mars të çdo viti, 
deklaratën parashikuese të qarkullimit. Deklarata parashikuese e qarkullimit do të jetë sipas 
formularit bashkëngjitur këtij udhëzimi. Përcaktimi i detyrimit bëhet duke pasur parasysh 
qarkullimin e parashikuar në deklaratën parashikuese të qarkullimit, llojin e aktivitetit, kategorinë e 
biznesit dhe nivelin tregues të taksës sipas aneksit 5 bashkëngjitur ligjit. Shuma e detyrimit vjetor të 
përcaktuar si më sipër pjesëtohet me 4 dhe rezultati përfaqëson këstin 3-mujor të detyrimit që duhet 
të paguajë tatimpaguesi. Brenda datës 15 mars të çdo viti, zyrat e taksave në bashki apo në komunë i 
dërgojnë zyrtarisht çdo tatimpaguesi të juridiksionit njoftimin e detyrimit tatimor vjetor, të ndarë në 
tremujorë. Njoftimi i detyrimit vjetor tatimor do të jetë sipas formularit bashkëngjitur këtij 
udhëzimi. 

Për tatimpaguesit që brenda datës 1 mars nuk paraqesin deklaratën parashikuese të 
qarkullimit vjetor, përcaktimi i detyrimit tatimor bëhet sipas gjykimit më të mirë të vetë zyrës së 
taksave në bashki dhe në komunë. Edhe në këtë rast, zyrat e taksave në bashki apo në komunë i 
dërgojnë zyrtarisht çdo tatimpaguesi të juridiksionit njoftimin e detyrimit tatimor vjetor, të ndarë në 
tremujorë, brenda datës 15 mars të çdo viti. 

Siç përshkruhet në paragrafin më sipër veprohet edhe për tatimpaguesit e paregjistruar që 
regjistrohen nga zyra. Njoftimi i detyrimit në këtë rast i dërgohet tatimpaguesit brenda 15 ditëve nga 
momenti i regjistrimit nga zyra. 

6. Pagesa e taksës vendore mbi biznesin e vogël 
Pagesat e taksës vendore mbi biznesin e vogël bëhen sipas kësteve të përcaktuara nga zyra e 

taksave në bashki apo në komunë. Taksa paguhet në çdo degë banke dhe në çdo zyrë postare 
prezente në territorin e bashkisë apo të komunës ose në arkën e vetë bashkisë apo të komunës 
përkatëse. Pagesa e detyrimeve bëhet brenda datës së përcaktuar në ligj, për 3-mujorin e parë brenda 
datës 20 korrik të muajit prill, për 3-mujorin e dytë brenda datës 20 korrik, për 3-mujorin e tretë 
brenda datës 20 tetor dhe për 3-mujorin e katërt brenda datës 20 janar. 

7. Apelimi 
Çdo tatimpagues që nuk bie dakord me një vlerësim tatimor të zyrës së taksave në bashki 

apo në komunë, si dhe me çdo veprim tjetër të saj, ka të drejtë të apelojë te kryetari i bashkisë apo i 
komunës përkatëse, brenda 30 ditëve nga data e vlerësimit tatimor apo nga data e çdo veprimi tjetër 
të zyrës së taksave. Apelimi bëhet me shkrim dhe ai përmban: 

a) emrin, adresën dhe numrin e identifikimit të apeluesit; 
b) vitin tatimor, me të cilin lidhet apelimi; 
c) natyrën dhe shumën e tatimit ose gjobës, që është subjekt apelimi; 
d) baza ligjore ku mbështetet apelimi. 
Procedurat e apelimit dhe procedurat e shqyrtimit të apelimit tatimor bazohen në përcaktimet 

e bëra në ligjin “Për procedurat tatimore” dhe në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të 
tij. 
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Nëse tatimpaguesi nuk është dakord me vendimin e kryetarit të bashkisë apo të komunës 
përkatëse, ai ka të drejtë të apelojë në gjykatë brenda 30 ditëve nga data e këtij vendimi. 

8. Ndërprerja dhe mbyllja e veprimtarisë 
Nëse tatimpaguesi mbyll aktivitetin, ai duhet të paraqesë një deklaratë të qarkullimit të tij 

për vitin në vazhdim deri në datën e mbylljes. 
Në rastet e ndërprerjes së përkohshme të aktivitetit, tatimpaguesi është i detyruar të njoftojë 

zyrën e taksave në bashki apo në komunë, duke dorëzuar një deklaratë me shkrim për ndërprerje të 
aktivitetit, në të cilën jepen detaje për arsyet dhe afatin e ndërprerjes së përkohshme të aktivitetit. 
Me paraqitjen e kësaj deklarate dorëzohet edhe certifikata e regjistrimit, deklarata mbi qarkullimin e 
realizuar dhe pagesa e detyrimit deri në momentin e ndërprerjes. 

9. Dokumentacioni dhe mbajtja e regjistrimeve  
Për çdo vendndodhje të veprimtarisë, tatimpaguesi duhet të mbajë një seri regjistrimesh më 

vete dhe dokumentacionin që lidhet me atë vendndodhje biznesi. 
Për qëllimet e këtij tatimi, tatimpaguesi duhet të mbajë regjistrimet dhe dokumentet që 

vijojnë: 
- dokumentet e blerjes, ku përfshihen fatura me TVSH, fatura të thjeshta, dëftesa tatimore 

etj. për të vërtetuar blerjet e kryera; 
- dokumentet e shitjes, fatura të thjeshta tatimore, dëftesa tatimore dhe përmbledhëset ditore 

të arkës regjistruese (për shitjet me arkë); 
- librin e blerjeve; dhe 
- librin e shitjeve. 
Të gjitha këto dokumente do të jenë në përputhje me modelet që i bashkëngjiten këtij 

udhëzimi. 
Tatimpaguesit e biznesit të vogël janë të detyruar të lëshojnë dokumentet e mëposhtme për 

çdo shitje malli apo shërbimi, që realizojnë: 
- Kupon tatimor, në rastin kur tatimpaguesi është i pajisur me arkë regjistruese. Ky kupon i 

jepet klientit për çdo shitje të kryer. 
- Dëftesë tatimore, sipas modelit bashkëngjitur këtij udhëzimi, në rastin kur tatimpaguesi 

nuk është pajisur me arkë regjistruese ose kur për arsye objektive, si mungesa e elektricitetit etj., 
tatimpaguesi nuk mund të përdorë arkën regjistruese. Dëftesat tatimore përgatiten në dy kopje me 
letër vetëkopjuese, nga të cilat njëra i jepet klientit. 

- Faturë të thjeshtë tatimore (sipas modelit që i bashkëngjitet këtij udhëzimi) lëshohet vetëm 
nga tatimpaguesit, të cilët shesin mallra apo shërbime për klientë, të cilët nuk janë konsumatorë 
finalë të mallit apo shërbimit, por i kryejnë këto blerje për qëllim përpunimi apo rishitje dhe janë 
subjekte të regjistruar për tatimet. Tatimpaguesi duhet t’i japë klientit një faturë për çdo shitje 
mallrash apo shërbimesh. Fatura do të  përbëhet nga dy kopje, duke përdorur letër vetëkopjuese ose 
letër karboni, dhe tatimpaguesi do t’i japë një kopje klientit dhe një kopje do ta mbajë vetë. Fatura 
duhet të jetë me numër serial dhe numri i faturës duhet të shënohet në librin e shitjeve dhe blerjeve. 
Kjo faturë përgatitet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe do të jetë disponibël në çdo degë 
të tatimeve. Tatimpaguesit janë të detyruar të përdorin vetëm faturat e marra në degët e tatimeve. 

Në fund të çdo ditë-pune, tatimpaguesi duhet të regjistrojë në librin e blerjeve totalin e 
blerjeve që ka bërë atë ditë, si edhe shpenzime të tjera që mund të ketë kryer, si pagesë qiraje, 
elektriciteti, paga etj. 

Në librin e shitjeve, në fund të çdo ditë-pune, tatimpaguesi duhet të regjistrojë totalin e 
vlerës së shitjeve të realizuara prej tij, duke i grupuar respektivisht në shitje me faturë të thjeshtë 
tatimore, shitje me arkë regjistruese (totali ditor i kasës) dhe shitje me dëftesa tatimore. 

Jo më vonë se data 5 e çdo muaji, tatimpaguesi duhet të ketë llogaritur dhe mbyllur totalin e 
blerjeve dhe të shitjeve për muajin e kaluar. Tatimpaguesi nuk lejohet të grisë apo zëvendësojë faqet 
e librit të blerjeve apo të shitjeve, apo faqet e blloqeve të faturave të thjeshta tatimore apo dëftesave 
tatimore. 

Të gjitha këto regjistrime dhe dokumente duhet të ruhen nga tatimpaguesi për një periudhë 
prej jo më pak se 5 vjet nga fundi i vitit kalendarik të cilit i përkasin. 
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Zyra e taksave në bashki apo në komunë mundet që, në çdo kohë, të kontrollojë mbajtjen 
ose lëshimin nga ana e tatimpaguesit të dokumenteve që vërtetojnë shitjen (kupon kase, dëftesë 
tatimore, faturë e thjeshtë tatimore). 

10. Kontrolli tatimor 
Gjatë vitit, zyra e taksave në bashki apo në komunë kontrollojnë rregullshmërinë e 

regjistrimeve të kërkuara nga ligji për tatimpaguesit. Për këtë qëllim ato kontrollojnë: lëshimin e 
kuponit tatimor, të dëftesës tatimore apo faturës së thjeshtë, si dhe regjistrimin e çdonjërit prej 
këtyre dokumenteve në librin e qarkullimit. Ato kontrollojnë gjithashtu edhe evidentimin dhe 
regjistrimin nga tatimpaguesit të blerjeve të realizuara për qëllimet e biznesit (rishitje, përpunim apo 
shpenzime të tjera), nëpërmjet dokumentacionit përkatës. 

Zyra e taksave në bashki apo në komunë, gjithashtu, mund të ushtrojë kontroll të plotë në 
ambientet e tatimpaguesit, duke e njoftuar paraprakisht atë. Në kontrollin e plotë organi tatimor 
kontrollon dhe verifikon mbajtjen e të gjithë dokumentacionit dhe regjistrimeve sipas përcaktimeve 
të bëra në këtë udhëzim. 

Krahas kontrollit të dokumentacionit, zyrat e taksave mund të bëjnë kontrolle (sondazhe për 
matjen e xhiros) për çdo tatimpagues, me qëllim vlerësimin e qarkullimit të realizuar nga 
tatimpaguesi nëpërmjet kronometrimit. Të dhënat e grumbulluara nga kronometrimet shërbejnë për 
vlerësimin e detyrimeve tatimore si të vitit vijues, ashtu edhe të vitit pasardhës. Për saktësimin e të 
dhënave të tatimpaguesve, zyrat e taksave shfrytëzojnë edhe burime të tjera informacioni me të cilat 
tatimpaguesi ka operuar (si të dhënat e veprimeve me thesarin, të dhëna nga shkëmbimi i 
informacionit etj.). 

11. Vlerësimi i detyrimeve tatimore shtesë 
Kur vlerësohen detyrime tatimore shtesë, zyrat e taksave në bashki apo në komunë mund të 

përdorin metoda alternative vlerësimi të parashikuara në ligjin “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimin në zbatim të tij. 

Këto metoda përdoren në rastet kur zyrat e taksave konstatojnë se dokumentacioni i blerjeve 
dhe shitjeve nuk është mbajtur konform kërkesave ligjore, që do të thotë se: tatimpaguesi nuk 
pasqyron në mënyrë korrekte qarkullimin, nuk lëshon në mënyrë korrekte dokumentin e kërkuar për 
çdo shitje, nuk pasqyron në librat e blerjes të gjitha furnizimet që ka kryer. Gjithashtu, këto metoda 
do të përdoren edhe në rastet kur tatimpaguesit nuk deklarojnë qarkullimin e realizuar. Këto metoda 
do të përfshijnë, por pa u kufizuar vetëm në to, sondazhet dhe fotografimet e kryera lidhur me 
xhiron, sipërfaqet e prodhimit apo të shërbimit që disponon tatimpaguesi, pozicioni i vendit të 
biznesit (qendër apo periferi), detyrimet e llogaritura nga tatimpagues të rregullt, por që kanë 
afërsisht të njëjtat kushte biznesi sikurse tatimpaguesi të cilit i bëhet vlerësimi, konsumi i energjisë 
elektrike, niveli i qirasë, numri i punonjësve etj. 

12. Kualifikimi si biznes i vogël 
Tatimpaguesit e taksës vendore mbi biznesin e vogël, të cilët, në bazë të deklaratës 

parashikuese të qarkullimit apo në bazë të vlerësimeve të bëra nga zyra e taksave në bashki apo në 
komunë, rezultojnë me një volum qarkullimi (xhiro) më të madh se 8 milionë lekë në vit kalendarik, 
janë tatimpagues që duhet të administrohen nga degët përkatëse të tatimeve. Zyrat e taksave në 
bashki apo në komunë, brenda 5 ditëve-punë nga momenti i konstatimit se qarkullimi i tatimpaguesit 
është mbi 8 milionë lekë, janë të detyruara të njoftojnë me shkrim menjëherë degën përkatëse të 
tatimeve, si dhe të dërgojnë dosjen e plotë të tatimpaguesit. Që nga ky moment (data e njoftimit me 
shkrim) tatimpaguesi dhe dosja e tij administrohet nga dega përkatëse e tatimeve. Dega e tatimeve 
nga ana e saj njofton zyrtarisht tatimpaguesin për këtë fakt dhe ndërmerr të gjitha veprimet e duhura 
për regjistrimin dhe aktivizimin e tatimpaguesit si detyrues për llojet e tjera të detyrimeve tatimore. 

Degët e tatimeve mund të kryejnë vetë ose në bashkëpunim me bashkinë dhe komunën 
verifikimin e përmbushjes së kushteve të kualifikimit të një biznesi si biznes i vogël. Kur ato 
konstatojnë mospërmbushje të këtyre kushteve, kryejnë regjistrimin e këtij biznesi dhe e kalojnë atë 
nën juridiksionin e tyre. Në këtë çast ato njoftojnë menjëherë zyrtarisht zyrën e taksave të bashkisë 
apo kumunës përkatëse, e cila kryen çregjistrimin e tatimpaguesit. 

Kur degët e tatimeve vlerësojnë se një aktivitet biznesi i regjistruar si subjekt i tatimit mbi 
vlerën e shtuar plotëson kushtet për t’u kualifikuar si aktivitet i biznesit të vogël, kryejnë 
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çregjistrimin e tij dhe njoftojnë për këtë qëllim bashkinë ose komunën përkatëse për regjistrimin e 
këtij aktiviteti si aktivitet i biznesit të vogël. Që nga ky moment, tatimpaguesi dhe aktiviteti i tij 
vihen nën juridiksionin e bashkisë ose të komunës. Për qëllimet e këtij vlerësimi, përveç kërkesës 
dhe të dhënave të paraqitura nga vetë taksapaguesi, organet tatimore qendrore pranojnë dhe 
shqyrtojnë edhe informacionet e dhëna ose kërkesat e kryera nga bashkia ose komuna. 

13. Rregullat e raportimit të sistemit të taksave vendore përcaktohen me akte të këshillit të 
bashkisë ose të komunës. 

14. Mosmarrëveshjet për çështje që kanë të bëjnë me juridiksionin apo kompetencën, 
ndërmjet vetë bashkive, ndërmjet vetë komunave, ndërmjet bashkive dhe komunave me njëra-
tjetrën, apo ndërmjet këtyre të fundit me degët e tatimeve, zgjidhen duke u mbështetur në parimin e 
mirëkuptimit të ndërsjellë. 

Në rast se palët e mësipërme nuk arrijnë një mirëkuptim, atëherë kompetente për zgjidhjen e 
konfliktit është gjykata, nën juridiksionin e së cilës përfshihet çështja. 

15. Ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe organet e varësisë së saj, si dhe 
organet e pushtetit vendor (bashkitë dhe komunat) për zbatimin e këtij udhëzimi. 

Ky udhëzim hyn në fuqi më 1 janar 2007 dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I FINANCAVE 
Ridvan Bode 

MINISTRI I BRENDSHËM 
Sokol Olldashi 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.16, datë 23.2.2007, faqe 287 
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Seria: 00   LIBRI I BLERJES   Nr 000000 
E-TBV-010 
 
Viti_______muaji_______ 
 

Data Blerje mallrash 
për rishitje 

Shpenzime të 
tjera 

Shënime 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Totali mujor    

 
Shënim: - Libri do të plotësohet nga subjekti, në fund të çdo ditë-pune, duke regjistruar të 

dhënat ditore. 
- Në kolonën 2 do të regjistrohet totali i të gjitha blerjeve, me çmimin e blerjes që bën 

subjekti nga subjekte të tjera, nga tregjet e shumicës në tregjet e hapura etj. 
- Në kolonën 3 “Shpenzime të tjera” do të regjistrohet totali i të gjitha shpenzimeve (përveç 

shpenzimeve për blerjen e mallrave) që ka bërë subjekti atë ditë, si pagesë qiraje, pagesë rrogash, 
sigurimesh shoqërore, siguracione, riparime mjetesh investime etj. 
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Seria:00 
FATURË E THJESHTË TATIMORE 

 
Nr.____________ Datë_____________ 
Shitësi………………..(emri i subjektit) 
 

    
   Nr. 000000 

Adresa………………………………… 
Blerësi………………………..(emri i subjektit) 
 

 
 

Adresa…………………………………… 
 

Trasportuar me mjetin 
Tipi……………Targë………………… 
Pronë e shitësit/blerësit………………… 

 Transportues i pavarur……………….. 
Tipi………..Targë………………….. 
Emri, mbiemri 
NIPT 

 
Nr.Ren. Lloji i mallit apo i 

shërbimit 
Njësia Sasia Çmimi Vlefta 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Totali 
 

F
or

m
ul

ar
i e

-T
B

V
 0

55
/a

 

 
Emri dhe nënshkrimi i shitësit 

(………………………….) 
Vula 

 
a) faqe 1: Origjinali-Blerësi 

b) faqe 2: Shitësi 

Emri dhe nënshkrimi i 
blerësit 

(…………………………..) 

 

Shënim:  Kjo faturë lëshohet nga çdo subjekt, përfshirë personat juridikë, fizikë tregtarë dhe 
çdo ent shtetëror ose privat, të cilët nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së.  

NIPT  

NIPT  
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LIGJ 
Nr.9364, datë 31.3.2005 

 
PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS “PËR PJESËMARRJEN  
E TË HUAJVE NË JETËN PUBLIKE, NË NIVEL LOKAL”” 

 
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  
 

KUVENDI  
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
Neni 1 

 
Ratifikohet “Konventa “Për pjesëmarrjen e të huajve në jetën publike, në nivel lokal””. 

 
 

Neni 2 
 
Në përputhje me pikën 1 të nenit 1 të Konventës, Republika e Shqipërisë deklaron se 

rezervon të drejtën të mos zbatojë dispozitat e kapitullit “C” të Konventës.  
 

Neni 3 
 
 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.4538, datë 13.4.2005 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Alfred 
Moisiu 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.29, faqe 1110. 

 
 

KONVENTA  
PËR PJESËMARRJEN E TË HUAJVE NË JETËN PUBLIKE NË NIVEL LOKAL 
  

HYRJE 
  
Shtetet anëtare të Këshillit të Europës, nënshkruese këtu, 
duke pasur parasysh se qëllimi i Këshillit të Europës është të arrijë në një unitet sa më të 

madh mes anëtarëve të saj, me qëllim mbrojtjen dhe realizimin e idealeve dhe parimeve, të cilat janë 
trashëgimi e përbashkët, si dhe lehtësimin e progresit ekonomik e social duke respektuar ndërkohë të 
drejtat e njeriut dhe liritë themelore; 

duke ripohuar përkushtimin e tyre ndaj natyrës së përgjithshme dhe të pandashme të të 
drejtave të njeriut dhe lirive themelore, bazuar në dinjitetin e qenieve njerëzore; 

duke pasur parasysh nenet 10, 11, 16 dhe 60 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Njeriut dhe Lirive Themelore; 

duke pasur parasysh se qëndrimi i të huajve në territorin kombëtar, tashmë është një tipar i 
qëndrueshëm i shoqërive europiane; 

duke pasur parasysh se banorët e huaj kryesisht kanë të njëjtat detyra si shtetas në nivelin 
lokal;  
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të vetëdijshme për pjesëmarrjen aktive të banorëve të huaj në jetën e komunitetit lokal dhe 
zhvillimin e begatisë së saj dhe të bindur për nevojën e përmirësimit të integrimit të tyre në 
komunitetin lokal, veçanërisht nëpërmjet rritjes së mundësive të tyre për pjesëmarrje në çështjet 
lokale publike, 

ranë dakord si më poshtë: 
  

PJESA I 
  

Neni 1 
  
1. Çdo palë do të zbatojë dispozitat e kapitujve A, B dhe C. Megjithatë, çdo shtet 

nënshkrues i Konventës mund të deklarojë, kur të depozitojë instrumentin e tij të ratifikimit, 
pranimit, miratimit apo anëtarësimit, se ruan të drejtën për të mos zbatuar dispozitat e kapitullit B 
dhe C ose të asnjërit prej tyre. 

2. Çdo palë, e cila ka deklaruar se do të zbatojë një apo dy kapituj, mund të njoftojë 
Sekretarin e Përgjithshëm, në çdo kohë të mëvonshme, se pranon të zbatojë dispozitat e kapitullit 
apo kapitujve, të cilët ai nuk i kishte pranuar në momentin e depozitimit të instrumentit të tij të 
ratifikimit, pranimit, miratimit apo anëtarësimit. 

  
Neni 2 

  
Për qëllime të kësaj Konvente termi “Banorë i huaj” nënkupton personat që nuk janë shtetas 

të një shteti dhe të cilët janë ligjërisht banorë të territorit të këtij vendi. 
  

KAPITULLI A  
LIRITË E SHPREHJES SË MENDIMIT,  

GRUMBULLIMIT DHE GRUPIMIT NË SHOQATA 
  

Neni 3 
  
Çdo palë ndërmerr, në përputhje me dispozitat e nenit 9, t’u garantojë banorëve të huaj, me 

të njëjtat kushte si shtetasve të saj: 
a) Të drejtën e lirisë së të shprehurit; kjo e drejtë duhet të përfshijë lirinë për të dhënë 

mendime, për të marrë dhe transformuar ide dhe informacion pa ndërhyrjen e autoritetit publik dhe 
pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk duhet të ndalojë shtetet nga të kërkuarit e autorizimit të 
transmetimit televiziv apo të sipërmarrjeve të kinemave. 

b) Të drejtën e lirisë së grumbullimeve paqësore dhe lirinë e shoqërimit me të tjerët, duke 
përfshirë të drejtën për të formuar dhe për t’u bashkuar në organizata tregtare për mbrojtjen e 
interesave të tyre. Kryesisht, e drejta për lirinë e shoqërimit duhet të nënkuptojë të drejtën e 
banorëve të huaj për të formuar shoqatat e tyre lokale për qëllime të ndihmës së ndërsjellë, ruajtjes 
dhe shfaqjes së identitetit kulturor apo mbrojtjes së interesave të tyre në lidhje me çështjet që 
përfshihen brenda territorit të autoritetit lokal, si dhe të drejtën për t’u bashkuar në ndonjë shoqatë. 

 
Neni 4 

 
Çdo palë duhet të përpiqet të sigurojë se përpjekje të arsyeshme janë bërë për të përfshirë 

banorët e huaj në pyetësorët publikë, procedurat e planifikimit dhe procese të tjera të konsultimit 
mbi çështjet lokale. 
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KAPITULLI B 
ORGANIZMAT KONSULTATIVE PËR TË PËRFAQËSUAR BANORËT E HUAJ  

NË NIVEL LOKAL 
  

Neni 5 
 
1. Çdo Palë ndërmerr, në përputhje me dispozitat e nenit 9 paragrafi 1: 
a) Të sigurojë se nuk ka pengesa ligjore apo të tjera për të ndaluar autoritetet vendore, në 

territorin e të cilave ka një numër të konsiderueshëm të banorëve të huaj, të ngrenë organizma të 
përshtatshëm konsultativë apo zhvillimi i marrëveshjeve të tjera institucionale të caktuara: 

i) të formojë një lidhje ndërmjet midis tyre dhe këtyre banorëve; 
ii) të sigurojë një forum për diskutimin dhe formulimin e mendimeve, kërkesave dhe 

shqetësimeve të banorëve të huaj në çështjet që në mënyrë të veçantë i prekin ato në lidhje me jetën 
lokale publike, duke përfshirë aktivitetet dhe përgjegjësitë e autoriteteve vendore të interesuara; dhe  

iii) të përkrahë integrimin e tyre të përgjithshëm në jetën e komunitetit. 
b) Të nxisë dhe të lehtësojë krijimin e organizmave të tilla konsultativë apo organizimeve të 

tjera institucionale të ngjashme nga autoritetet vendore, në territorin e të cilave ka një numër 
domethënës të banorëve të huaj për përfaqësimin e këtyre banorëve të huaj.  

2. Çdo palë duhet të sigurojë se përfaqësuesit e banorëve të huaj pjesëmarrës në organizmat 
konsultativë apo organizime të tjera institucionale të cilave u referohet paragrafi 1, mund të zgjidhen 
nga banorët e huaj në zonën e autoritetit lokal apo të caktohen nga shoqatat e shtetasve të huaj. 

 
KAPITULLI C 

E DREJTA PËR TË VOTUAR NË ZGJEDHJET E AUTORITETEVE VENDORE 
 

Neni 6 
 
1. Çdo palë, subjekt i dispozitave të nenit 9 paragrafi 1, i jep çdo banori të huaj të drejtën 

për të votuar dhe qëndruar për zgjedhjet e autoriteteve vendore, me kusht që ai të përmbushë të 
njëjtat kërkesa ligjore që kërkohen edhe për vendasit dhe, veç kësaj, të ketë qenë banor i ligjshëm 
dhe i përhershëm në atë shtet në 5 vitet e fundit që u paraprijnë zgjedhjeve. 

2. Megjithatë, një shtet palë mund të deklarojë, kur të depozitojë instrumentin e tij të 
ratifikimit, pëlqimit, miratimit apo anëtarësimit, që synon të kufizojë zbatimin e paragrafit 1, vetëm 
për të drejtën e votës. 

Neni 7 
 
Çdo palë në mënyrë të njëanshme apo me marrëveshje dypalëshe, ose shumëpalëshe mund të 

parashikojë që kërkesa për qëndrim sipas nenit 6 mund të përmbushet për një periudhë më të 
shkurtër qëndrimi. 

 

PJESA II 
 

Neni 8 
  

Çdo palë duhet të përpiqet për të siguruar se informacioni në lidhje me të drejtat dhe 
detyrimet e tyre, në lidhje me jetën lokale publike u vihet në dispozicion banorëve të huaj. 

 
Neni 9 

 
1. Në kohë lufte apo kërcënimi tjetër emergjent publik të jetës së kombit, të drejtat e dhëna 

banorëve të huaj në pjesën e parë mund të jenë subjekt i kufizimeve të mëtejshme të shtrirjes në një 
masë jo më të madhe siç e kërkon situata, me kusht që këto kufizime të mos jenë të papajtueshme 
me detyrimet e kësaj pale sipas së drejtës ndërkombëtare. 
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2. Meqenëse e drejta e njohur ligjërisht nga neni 3.a ka të bëjë me detyra dhe përgjegjësi, 
ajo mund të jetë subjekt i formaliteteve, kushteve, kufizimeve apo ndëshkimeve të tilla, siç janë 
përshkruar nga ligji, të nevojshme në shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, 
paprekshmërisë territoriale apo sigurisë publike, për parandalimin e krimit apo rrëmujave, për 
mbrojtjen e shëndetit apo zakoneve, për mbrojtjen e reputacionit apo të drejtave të të tjerëve, për 
parandalimin e zbulimit të informacionit të marrë në mirëbesim, apo për mbajtjen e autoritetit dhe 
paanësisë së sistemit të drejtësisë. 

3. E drejta e njohur nga neni 3.b, mund të mos jetë subjekt i asnjë kufizimi, përveç atyre që 
janë të përshkruar në ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë 
kombëtare apo të asaj publike, për parandalimin e rrëmujës apo krimit, për mbrojtjen e shëndetit apo 
zakoneve, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve. 

4. Çdo masë e marrë në përputhje me këtë nen, mund t’i njoftohet Sekretarit të Përgjithshëm 
të Këshillit të Europës, i cili do të njoftojë palët e tjera. E njëjta procedurë do të zbatohet, kur masa 
të tilla janë shfuqizuar. 

5. Në këtë Konventë, asgjë nuk do të interpretohet si kufizim apo cenim i asnjë prej të 
drejtave, të cilat mund të garantohen nga ligjet e ndonjë pale apo traktati në të cilën është palë. 

  
Neni 10  

  
Çdo palë duhet të njoftojë Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Europës për ndonjë 

dispozitë ligjore apo veprim tjetër të miratuar nga autoritetet kompetente në territorin e tyre që lidhet 
me detyrat e tij sipas kësaj Konvente. 

  
PJESA III 

  
Neni 11 

  
Kjo konventë do të jetë e hapur për nënshkrim për shtetet anëtare të Këshillit të Europës. 

Kjo është subjekt i ratifikimit, pranimit apo miratimit. Instrumentet e ratifikimit, pranimit apo 
miratimit do të depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës. 

  
 

Neni 12 
  
1. Kjo konventë do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit pasardhës nga mbarimi i 

periudhës së tre muajve pas datës në të cilën katër shtete anëtare të Këshillit të Europës kanë 
shprehur miratimin e tyre për t’u bashkuar në këtë Konventë në përputhje me dispozitat e nenit 11. 

2. Për sa i përket shteteve anëtare, të cilat shprehin pëlqimin e tyre për t’u bashkuar në të, 
Konventa do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit pasardhës nga mbarimi i periudhës tremujore 
pas datës së depozitimit të instrumentit të ratifikimit, pranimit apo miratimit. 

  
Neni 13 

 
1. Pas hyrjes në fuqi të kësaj Konvente, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Europës mund 

të ftojë çdo shtet joanëtar të Këshillit të Europës për të hyrë në këtë Konventë, me vendimin e marrë 
nga shumica, e parashikuar në nenin 20.d të Statusit të Këshillit të Europës dhe me votë unanime të 
përfaqësuesve të shteteve kontraktuese, që kanë të drejtën për të qenë anëtare të Komitetit. 

2. Përsa i përket ndonjë shteti që do të nënshkruajë, Konventa do të hyjë në fuqi në ditën e 
parë të muajit pasardhës nga mbarimi i periudhës tremujore, pas datës së depozitimit të instrumentit 
të pranimit te Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës. 
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Neni 14 
 
Detyrimet e marra në vijim nga palët në Konventë, në përputhje me nenin 1 paragrafi 2, do 

të vlerësohen si një pjesë përbërëse e ratifikimit, pranimit, miratimit ose anëtarësimit të palës që e 
ka deklaruar dhe do të ketë të njëjtin efekt që nga dita e parë e muajit pasardhës së afatit të mbarimit 
pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm. 

 
Neni 15 

 
Dispozitat e kësaj Konvente do të zbatohen në të gjitha kategoritë e autoriteteve vendore që 

ekzistojnë brenda territorit të çdo pale. Megjithatë, çdo shtet kontraktues, kur depoziton 
instrumentin e tij të ratifikimit, pranimit, miratimit apo anëtarësimit, të specifikojë kategoritë e 
autoriteteve territoriale, në të cilat ai synon të kufizojë qëllimin e kësaj Konvente, apo që synon të 
përjashtojë nga qëllimi i saj. 

 
Neni 16 

  
1. Çdo shtet në kohën e nënshkrimit apo kur depoziton instrumentin e tij të ratifikimit, 

pranimit, miratimit apo hyrjes, mund të specifikojë territorin apo territoret në cilat kjo Konventë do 
të zbatohet. 

2. Çdo shtet në një kohë të mëvonshme, me një deklaratë të adresuar në Këshillin e 
Europës, mund të shtrijë zbatimin e kësaj Konvente në një territor tjetër, përveç atij të specifikuar 
në deklaratë. Përsa i përket një territori të tillë, Konventa duhet të hyjë në fuqi në ditën e parë të 
muajit pasardhës të mbarimit të periudhës prej tre muajsh pas datës së marrjes së deklaratës nga 
Sekretari i Përgjithshëm. 

3. Çdo deklaratë e bërë mbështetur në dy paragrafët e mëparshëm, përsa i përket çdo 
territori të specifikuar në këtë deklaratë, mund të tërhiqet me një njoftim adresuar Sekretarit të 
Përgjithshëm. Tërheqja do të jetë efektive në ditën e parë të muajit pasardhës të mbarimit të 
periudhës prej gjashtë muajsh pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm. 

 
Neni 17 

 
Asnjë rezervë nuk mund t’u bëhet dispozitave të kësaj Konvente, përveç atyre të përmendura 

në nenin 1 paragrafi 1. 
 

Neni 18 
 
1. Çdo palë mund ta denoncojë në çdo kohë këtë Konventë nëpërmjet njoftimit të adresuar te 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës. 
2. Një denoncim i tillë do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit pasardhës të mbarimit të 

periudhës prej gjashtë muajsh pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm. 
 

Neni 19 
 
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës do të njoftojë shtetet anëtare të Këshillit dhe 

ndonjë shtet, i cili ka hyrë në Konventë, për: 
a) çdo nënshkrim; 
b) çdo depozitim instrumenti të ratifikimit, pranimit, miratimit apo anëtarësimit; 
c) çdo datë të hyrjes në fuqi të kësaj Konvente në përputhje me nenet 12, 13 dhe 16; 
d) çdo njoftim të marrë në zbatim të dispozitave të nenit 1 paragrafi 2; 
e) çdo njoftim të marrë në zbatim të dispozitave të nenit 9 paragrafi 4; 
f) çdo akti tjetër, njoftim apo komunikim në lidhje me këtë Konventë. 
Kjo Konventë u nënshkrua në prani të personave të autorizuar për ta nënshkruar. 



 225

Bërë në Strasburg, më 5 shkurt 1992 në anglisht dhe në frëngjisht, të dyja tekstet njësoj 
autentike, në një kopje të vetme, e cila do të depozitohet në arkivat e Këshillit të Europës. Sekretari 
i Përgjithshëm i Këshillit të Europës do t’i transmetojë kopje të vërtetuara çdo shteti anëtar të 
Këshillit të Europës dhe çdo shteti të ftuar për të aderuar në këtë Konventë 

 
 

VENDIM 
Nr.203, datë 26.3.1998 

 
PËR NËNSHKRIMIN E KARTËS EUROPIANE TË AUTONOMISË LOKALE 

(Ndryshuar me vendimin e KM nr.298, datë 19.5.1998) 
I përditësuar 

 
Me propozimin e Sekretariatit Shtetëror për Pushtetin Lokal, Këshilli i Ministrave 
 

VENDOSI: 
 

1. Të nënshkruhet Karta Europiane e Autonomisë Lokale. (ndryshuar)  
2. Shfuqizuar. 
3. Ngarkohet Ministria e Punëve të Jashtme të nisë procedurat për nënshkrimin e Kartës 

Europiane të Autonomisë Lokale. 
4. Autorizohet Ministri i Pushtetit Lokal për nënshkrimin e Kartës Europiane të Autonomisë 

Lokale.(ndryshuar) 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

KRYEMINISTRI 
Fatos Nano 

 
Vendim i KM nr.903, datë 26.3.1998 është botuar në Fletoren Zyrtare Ekstra VII, faqe 26. 
Vendim i KM nr.298, datë 19.5.1998 është botuar në Fletoren Zyrtare Ekstra IX, faqe 24. 
 

 
LIGJ 

Nr.8927, datë 25.7.2002 
 

PËR PREFEKTIN 
 

Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 114 të Kushtetutës, me propozimin e 
Këshillit të Ministrave,  

 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI : 

 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
Ky ligj përcakton misionin e prefektit, si përfaqësues i Këshillit të Ministrave në qark, 

cilësinë dhe kushtet për emërimin e tij dhe në mënyrë të veçantë përgjegjësitë, detyrat dhe të drejtat 
e tij në marrëdhëniet me administratën shtetërore dhe me organet e qeverisjes vendore që veprojnë 
në qark. 
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Neni 2 
Përkufizime 

 
1. “Institucione qendrore në nivel vendor”, në kuptim të këtij ligji, janë të gjitha 

institucionet dhe strukturat e administratës publike të nivelit qendror të Këshillit të Ministrave, të 
ministrive dhe të institucioneve qendrore që ato kanë në kompetencë, si dhe personat juridikë që 
sipas ligjit drejtohen dhe administrohen prej tyre dhe që ushtrojnë veprimtarinë në njësitë 
administrative territoriale të qarkut. 

Me institucion qendror në nivel vendor, sipas paragrafit të parë të kësaj pike, nuk përfshihen 
institucionet dhe strukturat e Forcave të Armatosura, të Policisë së Shtetit, të Shërbimit Informativ 
të Shtetit dhe të organeve të tjera në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. 

2. “Funksion publik”, sipas këtij ligji, nënkupton të qenit në administratën shtetërore, 
qendrore ose vendore. 

3. “Akte normative”, në kuptim të këtij ligji, janë aktet që nxirren nga organet e pushtetit 
vendor dhe që kanë fuqi vetëm brenda juridiksionit territorial të tyre. 

 
Neni 3 
Cilësia 

 
1. Prefekti është përfaqësues i Këshillit të Ministrave në çdo qark. 
2. Selia e prefektit vendoset në qytetin që është qendër e qarkut. 
 

Neni 4 
Emërimi dhe shkarkimi i prefektit 

 
1. Prefekti emërohet dhe shkarkohet nga Këshilli i Ministrave me propozimin e Ministrit të 

Pushtetit Vendor dhe të Decentralizimit ose të Kryeministrit. 
2. Prefekti duhet të ketë kryer arsimin e lartë, të ketë një përvojë pune jo më pak se 5 vjet 

në administratën publike dhe të mos jetë dënuar më parë, me vendim gjyqësor të formës së prerë, 
për kryerjen e një krimi. 

 
Neni 5 

Papajtueshmëria e funksionit 
 
Prefekti nuk mund të jetë anëtar i Këshillit të Ministrave. Funksioni i tij është i 

papajtueshëm me çdo mandat zgjedhor e me çdo funksion tjetër publik, me qenien drejtues ose 
anëtar i organeve drejtuese të shoqërive tregtare, me përjashtim të mësimdhënies dhe të veprimtarive 
shkencore. 

 
Neni 6 

Misioni i prefektit 
 
Prefekti: 
a) kujdeset, ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet në nivel qarku të 

detyrimeve që ata kanë për të garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik; 
b) mbikëqyr, kontrollon dhe bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel 

vendor; 
c) drejton veprimtarinë e strukturave administrative shtetërore, të cilat, me akte ligjore e 

nënligjore të veçanta, janë caktuar në varësinë e tij të drejtpërdrejtë; 
ç) bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel vendor, si dhe të këtyre me 

organet e qeverisjes vendore në komuna, bashki e qark;  
d) është i vetmi institucion administrativ që verifikon ligjshmërinë e akteve të miratuara nga 

organet e qeverisjes vendore në komuna, bashki e qark, në përputhje me dispozitat e kreut III të 
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këtij ligji. Prefekti ushtron kontroll financiar mbi këto organe në mënyrën dhe limitet e përcaktuara 
me ligj. 

 
KREU II 

MARRËDHËNIET E PREFEKTIT ME ADMINISTRATËN E SHTETIT 
 

Neni 7 
Marrëdhëniet e prefektit me Këshillin e Ministrave, ministritë  

dhe institucionet e tjera qendrore 
 
1. Prefekti për veprimtarinë e vet përgjigjet përpara Këshillit të Ministrave dhe i raporton 

Kryeministrit për detyrat që i janë ngarkuar. 
2. Ministrat dhe drejtuesit e institucioneve të tjera qendrore vendosin lidhje të drejtpërdrejta 

me prefektin për probleme të veprimtarisë që ata drejtojnë. 
3. Këshilli i Ministrave, ministrat dhe drejtuesit e institucioneve të tjera qendrore dërgojnë 

rregullisht te prefekti të gjitha aktet që ata nxjerrin, të cilat, në përmbajtje të tyre, caktojnë detyra në 
fushën e veprimtarisë së institucioneve qendrore në nivel vendor ose detyra për organet e 
administratës së qeverisjes vendore. 

4. Prefekti, për veprimtarinë që mbulon, mund të paraqesë pranë ministrive projektaktet për 
zgjidhjen e problemeve të veprimtarisë së tyre. Brenda një muaji ministri duhet t’i kthejë përgjigje 
prefektit për mënyrën dhe zgjidhjen e dhënë nga ana e tij. 

5. Konfliktet që mund të lindin ndërmjet ministrit dhe prefektit zgjidhen nga Kryeministri. 
 

Neni 8 
Përgjegjësitë në marrëdhënie me institucionet qendrore në nivel vendor 

 
Prefekti për kryerjen e funksioneve në marrëdhënie me institucionet qendrore në nivel 

vendor, ushtron përgjegjësitë e mëposhtme, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe me 
ligj: 

a) Kontrollon dhe u kërkon atyre marrjen e masave për zbatimin e programeve të Qeverisë, 
për ushtrimin e funksioneve dhe plotësimin e detyrave të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore, që 
rregullojnë veprimtarinë e institucionit përkatës. 

b) Ndihmon dhe u kërkon hartimin e planeve të zhvillimit dhe të projektbuxhetit vjetor, 
sipas procedurave të përcaktuara me ligj, dhe ua paraqet mendimet e tij ministrive dhe institucioneve 
të tjera qendrore. 

c) Kontrollon periodikisht dhe kërkon plotësimin e detyrave për zbatimin e buxhetit në 
sektorët që ata mbulojnë. 

ç) Merr prej tyre të dhëna në përputhje me klasifikimin e përcaktuar nga institucioni qendror 
përkatës, me përjashtim të rasteve kur ndalohet me ligj ose me akte nënligjore. 

 
Neni 9 

Përgjegjësitë për emërim dhe shkarkim 
 
1. Prefekti në përputhje me strukturën administrative të miratuar, sipas përcaktimeve të 

nenit 19 të këtij ligji, emëron dhe largon, sipas procedurave të përcaktuara në ligj, punonjësit e vet 
të administratës, si dhe të strukturave administrative, të cilët, me akte ligjore e nënligjore të veçanta, 
i janë caktuar drejtpërdrejt atij. 

2. Prefekti i propozon ministrit ose drejtuesit të institucionit qendror përkatës emërimin dhe 
largimin e drejtuesve të institucioneve qendrore në nivel vendor që veprojnë në territorin e qarkut. 
Në rastin e emërimit propozohen jo më pak se dy kandidatura. 
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Neni 10 
Detyra në lidhje me organet e Policisë së Shtetit 

 
Prefekti bashkëpunon me organet e Policisë së Shtetit për marrjen e masave për ruajtjen e 

rendit dhe sigurinë publike në territorin e qarkut. Për këtë, ai kryen këto detyra: 
a) Kërkon zbatimin e masave për ruajtjen e rendit, sipas përgjegjësive e detyrave të 

përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore. Ai kërkon dhe merr rregullisht njoftim nga drejtori i 
policisë së qarkut për problemet e rendit. 

b) Bashkërendon veprimtarinë dhe siguron mbështetjen e ndërsjellë të organeve të Policisë 
së Shtetit, të institucioneve qendrore në nivel vendor dhe të organeve të qeverisjes vendore, për 
ruajtjen e rendit dhe të sigurisë publike dhe për zbatimin e akteve të organeve të qeverisjes vendore. 

 
Neni 11 

Detyra në lidhje me strukturat e mbrojtjes 
 
Për strukturat e mbrojtjes, përveç detyrave të përcaktuara me akte të tjera ligjore e 

nënligjore, prefekti ka edhe këto detyra: 
a) Bashkërendon punën e degëve të mobilizimit, në nivel vendor, të reparteve ushtarake dhe 

organeve të qeverisjes vendore në qark për plotësimin e detyrave në fushën e mobilizimit ushtarak. 
b) Kontrollon marrjen e masave nga njësitë ushtarake për plotësimin e detyrave me karakter 

civil që u ngarkohen atyre nga organet përkatëse. 
c) Në raste të veçanta, në përputhje me legjislacionin përkatës, u kërkon komandave të 

njësive ushtarake në territorin e qarkut mbështetje për përballimin e detyrave me karakter civil dhe 
në veçanti në përballimin e situatave emergjente. 

 
Neni 12 

Të drejta dhe detyra të tjera 
 
Prefekti ka edhe këto të drejta dhe detyra: 
a) Jep të dhëna dhe mendime për zhvillimin ekonomiko-shoqëror në qark. Të dhënat dhe 

mendimet ua dërgon Këshillit të Ministrave, institucioneve qendrore dhe organeve të qeverisjes 
vendore. 

b) Kujdeset për nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve dhe të veprimtarive me institucione 
simotra të huaja, duke respektuar aktet ligjore që rregullojnë këto marrëdhënie. 

c) Merr masa për parandalimin dhe shmangien e pasojave që vijnë nga situata emergjente 
ose nga fatkeqësi natyrore, duke plotësuar të gjitha detyrat që i ngarkohen me akte ligjore e 
nënligjore përkatëse. 

ç) Kur e çmon të nevojshme dhe kur i kërkohet, njofton ministrat dhe drejtuesit e 
institucioneve të tjera qendrore për veprimtarinë e kryer nga institucionet qendrore në nivel vendor, 
si dhe për shkallën e plotësimit të shërbimit në sektorët që ata mbulojnë. 

d) Në periudha të caktuara kohe, por jo më pak se dy herë në vit, njofton Këshillin e 
Ministrave për veprimtarinë e kryer nga ai në plotësimin e detyrave të caktuara. 

dh) Drejton ose merr pjesë në ceremonitë zyrtare shtetërore që zhvillohen në qark, krahas 
funksionarëve të lartë të shtetit ose si përfaqësues i autorizuar i tyre, si dhe në veprimtaritë e 
organizuara nga organet e qeverisjes vendore, kur ftohet prej tyre. 

e) Çdo muaj, në bazë rrethi, shqyrton veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel 
vendor dhe bashkërendon punën ndërmjet tyre dhe organeve të qeverisjes vendore. 

ë) Ushtron dhe përgjegjësi e detyra të tjera që i ngarkohen me ligj ose me akte të veçanta të 
Këshillit të Ministrave. 
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KREU III 
MARRËDHËNIET E PREFEKTIT ME ORGANET E QEVERISJES VENDORE 

 
Neni 13 

Prefekti dhe organet e qeverisjes vendore 
 
Ndërmjet prefektit dhe organeve të qeverisjes vendore nuk ka marrëdhënie varësie. 
Raportet e tyre vendosen në përputhje me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 14 

Verifikimi i ligjshmërisë së akteve 
 
1. Zbatimi i akteve të organeve të qeverisjes vendore bëhet në përputhje me pikën 6 të nenit 

33 të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 
2. Verifikimi i ligjshmërisë së akteve të miratuara nga organet e qeverisjes vendore, në 

komuna, bashki dhe qark, nga prefekti bëhet pa penguar zbatimin e tyre, duke respektuar procedurat 
e mëposhtme: 

a) Çdo organ i qeverisjes vendore është i detyruar të depozitojë te prefekti të gjitha aktet me 
karakter normativ, brenda 7 ditëve nga data e shpalljes së tyre. 

Marrja dijeni nga prefekti për aktin e depozituar nga organi i qeverisjes vendore vërtetohet 
me regjistrimin e tij në zyrën e protokollit të prefektit. 

b) Për çdo akt të regjistruar në zyrën e protokollit, prefekti detyrohet të shprehet për 
ligjshmërinë e tij brenda 10 ditëve nga data e regjistrimit, sipas procedurave të mëposhtme: 

i) Në rastet kur vëren papajtueshmëri ligjore të aktit, prefektit i lind e drejta t’ia kthejë atë 
organit përkatës të qeverisjes vendore, duke argumentuar shkeljet e vërejtura. Në këtë rast, organi i 
qeverisjes vendore rishqyrton aktin. Vendimi i marrë nga organi i qeverisjes vendore pas 
rishqyrtimit të aktit të kthyer nga prefekti, depozitohet pranë prefektit me të njëjtën procedurë dhe 
afat si në shkronjën “a” të kësaj pike. 

Në rast se vërehen përsëri papajtueshmëri ligjore në aktin e rishqyrtuar, i drejtohet gjykatës, 
nën juridiksionin e së cilës është organi i qeverisjes vendore, duke kërkuar deklarimin e pavlefshëm 
të këtij akti. 

Prefekti ka të drejtën e kthimit vetëm një herë të një akti. 
ii) Në rastet kur vëren shkelje ligjore në akt dhe vlerëson se kthimi i aktit organit të 

qeverisjes vendore nuk do të jetë i frytshëm, prefektit i lind e drejta që, pa ndjekur procedurën e 
përcaktuar në shkronjën b(i) të kësaj pike, të kërkojë pavlefshmërinë e aktit drejtpërdrejt në gjykatë, 
nën juridiksionin e së cilës ndodhet organi i qeverisjes vendore. 

iii) Në çastin kur kërkon pavlefshmërinë e aktit në gjykatë, prefekti njofton organin e 
qeverisjes vendore. 

 
Neni 15 

Verifikimi në vend i ligjshmërisë së akteve 
 
1. Prefekti verifikon ligjshmërinë e akteve me karakter normativ drejtpërdrejt dhe 

sistematikisht në organet e qeverisjes vendore, si dhe në organizmat që krijohen pranë tyre, kur nuk 
përcaktohet ndryshe në akte të tjera ligjore, jo më pak se një herë në gjashtë muaj. 

2. Në rast se gjatë verifikimit në vend të ligjshmërisë prefekti vëren akte, të cilat nuk janë 
depozituar tek ai, ka të drejtë të kërkojë pavlefshmërinë e tyre pranë gjykatës. 

 
Neni 16 

Kontrolli i përgjegjësive të deleguara 
 
1. Prefekti kontrollon realizimin e funksioneve dhe të përgjegjësive të deleguara nga pushteti 

qendror dhe përdorimin e fondeve të parashikuara për to, si në rastin kur ato janë të parashikuara në 
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ligj, ashtu edhe kur janë përcaktuar në marrëveshje të përbashkëta, ndërmjet një institucioni qendror 
dhe organit të qeverisjes vendore. 

2. Prefekti kontrollon përdorimin e dhuratave dhe të kredive të dhëna që rrjedhin nga 
marrëveshje të Qeverisë me organizma ndërkombëtarë. 

 

Neni 17 
Shqyrtimi i ankesave të shtetasve 

 

1. Prefekti shqyrton ankesat e shtetasve për ligjshmërinë e akteve me karakter normativ të 
nxjerra nga organet e qeverisjes vendore. 

Në këto raste ai u kërkon organeve të qeverisjes vendore depozitimin e aktit përkatës te 
prefekti, në rast se një gjë e tillë nuk është bërë më parë, ose zbaton procedurat e përcaktuara në 
nenin 15 të këtij ligji. 

2. Kur vëren papajtueshmëri ligjore të aktit, prefekti vepron sipas procedurave të 
përcaktuara në shkronjën b(i) ose b(ii) të pikës 2 të nenit 14 të këtij ligji. 

 
KREU IV 

VENDIMMARRJA DHE ORGANIZIMI 
 

Neni 18 
Vendimmarrja 

 

1. Në zbatim të përgjegjësive të tij, prefekti nxjerr urdhra dhe udhëzime të detyrueshme për 
zbatim, në përputhje me misionin e tij. 

2. Aktet e prefektit bëhen të zbatueshme pasi u bëhen të njohura institucioneve ose 
personave të interesuar. 

3. Në rastet kur lindin konflikte ndërmjet një ministrie ose drejtuesi të një institucioni 
shtetëror qendror jashtë sistemit të ministrive dhe prefektit për urdhrat ose udhëzimet që ai ka 
nxjerrë, zgjidhja bëhet sipas përcaktimeve të pikës 5 të nenit 7 të këtij ligji. 

4. Për rastet e konflikteve të subjekteve që nuk përfshihen në pikën 3 të këtij neni dhe 
prefektit, palës së interesuar i lind e drejta t’i drejtohet gjykatës, nën juridiksionin e së cilës ndodhet 
subjekti i interesuar. 

 

Neni 19 
Administrata e prefektit 

 
Për ushtrimin e funksioneve dhe plotësimin e përgjegjësive e të detyrave, prefekti ka 

administratën e vet. Struktura dhe detyrat e administratës së prefektit, me propozimin e Ministrit të 
Pushtetit Vendor dhe të Decentralizimit, miratohen nga Kryeministri. 

 
Neni 20 

Nënprefekti 
 
1. Në mbështetje të veprimtarisë së prefektit dhe në përbërje të administratës caktohen 

nënprefektët, si rregull një nënprefekt në çdo rreth të qarkut, sipas ligjit nr.8653, datë 31.7.2000 
“Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore të Republikës së Shqipërisë”. 

2. Nënprefekti emërohet dhe shkarkohet nga Ministri i Pushtetit Vendor dhe të 
Decentralizimit, me propozimin e prefektit. 

3. Nënprefekti, për veprimtarinë e vet në rrethin ku ai është emëruar, përgjigjet drejtpërdrejt 
te prefekti. 

4. Nënprefekti kryen këto detyra: 
a) kontrollon dhe kërkon nga institucionet qendrore në nivel vendor, që veprojnë në rreth, 

marrjen e masave për plotësimin e detyrave, në zbatim të akteve ligjore e nënligjore që rregullojnë 
veprimtarinë e tyre; 
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b) organizon takime periodike dhe, kur i kërkohet nga prefekti, bashkërendon punën me 
drejtuesit e institucioneve qendrore në nivel vendor për realizimin e detyrave të ngarkuara. 

Me kërkesë të prefektit, nënprefekti mund të veprojë për të siguruar bashkëpunimin me 
njësitë e qeverisjes vendore për kryerjen e funksioneve të përbashkëta dhe të deleguara për to; 

c) raporton sistematikisht te prefekti për punën që kryhet për plotësimin e detyrave nga 
administrata civile e shtetit në rreth; 

ç) organizon punën për zbatimin e urdhrave dhe udhëzimeve të prefektit; 
d) drejton veprimtarinë e strukturave administrative në rreth që janë në varësi të 

drejtpërdrejtë të prefektit; 
dh) i propozon prefektit masa për zhvillimin ekonomiko-shoqëror të rrethit ku ushtron 

funksionet; 
e) kryen dhe detyra të tjera që i ngarkohen nga prefekti, në zbatim të akteve ligjore e 

nënligjore; 
ë) shërbimet e tjera, që do të mbulohen nga nënprefekti, përcaktohen me akte nënligjore. 
5. Nënprefekti, në plotësim të detyrave të caktuara në pikën 4 të këtij neni, lëshon 

dokumente të firmosura dhe të vulosura nga ai, sipas rregullave të përcaktuara nga prefekti. 
 

Neni 21 
Organi këshillues pranë prefektit 

 
1. Pranë prefektit funksionon organi këshillues i tij. Përbërja e këtij organi caktohet me 

urdhër të prefektit. 
2. Në organin këshillues, si rregull, marrin pjesë, me pëlqimin e tyre, kryetari i këshillit të 

qarkut, kryetarët e bashkive dhe të komunave, si dhe drejtori i policisë së qarkut, drejtuesit dhe 
specialistët e institucioneve shtetërore, përfaqësues nga shoqëria civile, specialistët për fushat 
parësore të zhvillimit. 

3. Numri i anëtarëve të organit këshillues është deri në 15 veta. 
4. Organi këshillues mblidhet, si rregull, një herë në muaj, për probleme të përgjegjësive 

dhe të detyrave të prefektit. 
5. Rregullorja e funksionimit të organit këshillues miratohet nga vetë organi këshillues. 
 

Neni 22 
Shfuqizime 

 
Ligji nr.7608, datë 22.9.1992 “Për prefekturat”, ndryshuar me ligjin nr.8209, datë 

22.4.1997, shfuqizohet. 
 

Neni 23 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.3439, datë 9.8.2002 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Alfred Moisiu 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.47, faqe 1398. 
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VENDIM 
Nr.134, datë 7.3.2003 

 
PËR VËRTETIMIN DHE LEGALIZIMIN E DOKUMENTEVE TË LËSHUARA NË 

REPUBLIKËN E SHQIPËRISË PËR PËRDORIM JASHTË VENDIT DHE TË 
DOKUMENTEVE TË HUAJA PËR PËRDORIM BRENDA VENDIT 

(Shtuar pika 2.1 me vendimin e KM nr.727, datë 30.10.2003) 
I përditësuar 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 23 të ligjit nr.8372, datë 9.7.1998 “Për 

ushtrimin e funksioneve konsullore nga përfaqësitë diplomatike ose konsullore” dhe të shkronjës “d” 
të nenit 6 të ligjit nr.8927, datë 25.7.2002 “Për prefektin”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit 
dhe Ministër i Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Vërtetimi i dokumenteve të lëshuara në Republikën e Shqipërisë, për përdorim jashtë 

vendit, të bëhet: 
a) në institucionet e administratës publike, të nivelit qendror, që më poshtë do të quhen 

“institucione qendrore”, si për dokumentet e lëshuara nga vetë ato, dhe nga institucionet e varësisë 
ose institucionet e linjës; 

b) në institucionet e pavarura për dokumentet e lëshuara nga administrata e tyre; 
c) nga prefektët për dokumentet e lëshuara nga njësitë e qeverisjes vendore. 
“Institucionet qendrore” dhe “institucione të pavarura”, në kuptim të këtij vendimi, janë 

institucionet e parashikuara në nenin 2 të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. 
2. Dokumentet e vërtetuara sipas pikës 1 të këtij vendimi, të lëshuara nga institucionet 

qendrore, institucionet e pavarura dhe prefektët, legalizohen nga nëpunësit konsullorë, në Ministrinë 
e Punëve të Jashtme dhe në përfaqësitë e Republikës së Shqipërisë jashtë vendit. 

2.1. Nëpunësit konsullorë të përfaqësisë së Republikës të Shqipërisë, të akredituar në Greqi, 
të legalizojnë, deri më 30 dhjetor 2003, dokumentet e lëshuara për përdorim jashtë vendit pa i 
vërtetuar sipas pikës 1 të këtij vendimi.  

3. Aktet e lëshuara nga noteri legalizohen drejtpërdrejt nga nëpunësit civilë. 
4. Dokumentet e autoriteteve të huaja, që do të përdoren brenda vendit, legalizohen në 

përfaqësitë e Republikës së Shqipërisë jashtë vendit, ndërsa dokumentet e legalizuara nga përfaqësitë 
e akredituara në Tiranë, legalizohen në Ministrinë e Punëve të  Jashtme. 

5. Në vendet ku Republika e Shqipërisë nuk ka përfaqësi të akredituar, legalizimi i 
dokumenteve të huaja, të legalizuara më parë nga Ministria e Jashtme e vendit të origjinës, kryhet në 
Ministrinë e Punëve të Jashtme. 

6. Modeli i vërtetimit dhe legalizimit të dokumentit është sipas lidhjeve nr.1 dhe nr.2, që i 
bashkëlidhen këtij vendimi. Ndryshimet e modeleve bëhen nga Ministri i Punëve të Jashtme, i cili 
njofton menjëherë institucionet qendrore, institucionet e pavarura dhe prefektët. 

7. Titullarët e institucioneve qendrore, të institucioneve të pavarura dhe prefektët, brenda 15 
ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, dërgojnë pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme emrat e 
personave të ngarkuar, për vërtetimin dhe lëshimin e dokumenteve, si dhe depozitojnë specimenet e 
nënshkrimeve të tyre dhe gjurmët e vulave zyrtare. 

8. Në rast largimi të personave të përcaktuar sipas pikës së mësipërme, titullarët e 
institucioneve qendrore, të institucioneve të pavarura dhe prefektët njoftojnë menjëherë Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe depozitojnë pranë saj nënshkrimet e personave zëvendësues. 

9. Ministria e Drejtësisë njofton menjëherë Ministrinë e Punëve të Jashtme për emërimin ose 
largimin nga detyra të noterit dhe depoziton nënshkrimin dhe gjurmët e vulave të tij. 

10. Ngarkohen institucionet qendrore, institucionet e pavarura dhe prefektët për zbatimin e 
këtij vendimi. 
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Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
  Fatos Nano 

 
LIDHJA NR.1 

MODELI I VËRTETIMIT 
 

(Institucioni i administratës 
publike/prefekti) 
 
Nr.________ 
Vërtetohet autenticiteti i nënshkrimit të 
znj./z 
(Emri,mbiemri i nëpunësit lëshues) 
me funksion 
(funksioni zyrtar) 
dhe vula zyrtare 
(Emri,mbiemri i nëpunësit vërtetues) 
(Nënshkrimi) 
(Vendi), më (Data) 
(Vula zyrtare e institucionit qendror) 

 
LIDHJA NR.2 

MODELI I LEGALIZIMIT 
 

(Ministria e Punëve të 
Jashtme/Përfaqësia) 
No.________ 
 
Hereby is certified the authenticity of 
signing of Mrs/Mr./ 
Vërtetohet autenticiteti i nënshkrimit të 
znj./z 
(Emri,mbiemri i nëpunësit vërtetues) 
in the capacity / me funksion 
(funskioni zyrtar) 
and the official seal / dhe vula zyrtare 
(Emri,mbiemri i nëpunësit konsullor) 
(Nënshkrimi) 
(Vendi), (Data) 
(Vula zyrtare) 

 
Vendimi i KM nr.134, datë 7.3.2003 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.18, faqe 527. 
Vendimi i KM nr.727, datë 7.3.2003 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.91, faqe 3961. 
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VENDIM 
Nr.533, datë 1.8.2003 

 
PËR PJESËMARRJEN E SHTETASVE NË PARANDALIMIN DHE PËRBALLIMIN E 

EMERGJENCAVE CIVILE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 26 dhe 35 të ligjit nr.8756, datë 

26.3.2001 “Për emergjencat civile” dhe të nenit 12 të ligjit nr.8927, datë 25.7.2002 “Për 
prefektin”, me propozimin e Ministrit të Pushtetit Vendor dhe të Decentralizimit, Këshilli i 
Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Prefekti i qarkut, nëpërmjet zyrave të gjendjeve civile në bashki dhe komuna, siguron të 

dhëna dhe mban evidencë për shtetasit në territorin e qarkut, me moshë nga 18 deri në 55 vjeç për 
gratë dhe deri në 60 vjeç për burrat. 

2. Prefekti i qarkut, nëpërmjet qendrave të rekrutim-mobilizimit në qarqe, evidenton dhe 
siguron të dhëna për shtetasit, të cilët gjatë shërbimit ushtarak janë specializuar në shërbime të 
mbrojtjes civile, operacionet e kërkim-shpëtimit, repartet xheniere, mbrojtjen nga armët e 
shkatërrimit në masë, mbrojtjen nga zjarri, shërbimin shëndetësor, si dhe specialitete të tjera të 
nevojshme për përballimin e emergjencave civile. 

3. Prefekti i qarkut, nëpërmjet drejtorive arsimore të rretheve, evidenton dhe siguron të 
dhëna për shtetasit, të cilët kanë përfunduar arsimin e lartë dhe janë specialistë të fushave përkatëse, 
si dhe planifikon përfshirjen e tyre në procesin e planifikimit, parandalimit dhe përballimit të 
emergjencave civile. 

4. Në rastet e emergjencave civile, drejtuesi qendror i operacionit/drejtuesi i operacioneve 
në nivel qarku, i kërkon prefektit të qarkut angazhimin, sipas nevojave të shtetasve të aftë. Prefekti i 
qarkut, në bashkërendim me kryetarin e bashkisë/komunës, urdhëron aktivizimin e shtetasve dhe 
planifikon përfshirjen e tyre pranë strukturave operacionale, që veprojnë për parandalimin dhe 
përballimin e emergjencave civile në territorin e qarkut. 

5. Kryetari i bashkisë/komunës, nëpërmjet zyrave të gjendjeve civile në bashki dhe komunë, 
siguron të dhëna dhe mban evidencë për shtetasit në territorin përkatës, me moshë nga 18 deri në 55 
vjeç për gratë dhe deri 60 vjeç për burrat. 

6. Kryetari i bashkisë/komunës, në rastet e emergjencave civile, me kërkesë të komisionit 
vendor të Emergjencave Civile në bashki/komunë, drejtuesit të operacioneve ne nivel qarku, 
drejtuesit të operacioneve në nivel bashkie/komunë, në bashkërendim me prefektin urdhëron 
angazhimin, sipas nevojës të shtetasve të aftë në territorin përkatës të bashkisë/komunës dhe 
planifikon përfshirjen e tyre pranë strukturave vendore ose strukturave të tjera operacionale, që 
veprojnë për parandalimin dhe përballimin e emergjencave civile në territorin e prekur nga 
fatkeqësia. 

7. Kur shtetasi angazhohet për parandalimin dhe përballimin e emergjencave civile mbi 8 
orë në ditë dhe larg vendbanimit sipas rastit, prefekti i qarkut, kryetari i bashkisë/komunës, në 
bashkëpunim me strukturat operacionale dhe shoqatat humanitare, ku shtetasi është angazhuar, e 
trajtojnë me ushqim dhe fjetje. 

8. Asnjë drejtues operacioni nuk mund të detyrojë shtetasin e angazhuar në operacionet për 
parandalimin dhe përballimin e emergjencave civile, të ndërhyjë në situata dhe vende ku rrezikohet 
jeta e shtetasit, si dhe ku/kur kërkohet kualifikim i veçantë. 

9. Në çdo rast kur me urdhër të prefektit, kryetarit të bashkisë/komunës, shtetasi angazhohet 
për parandalimin dhe përballimin e emergjencave civile, atij i lëshohet dokument zyrtar, që vërteton 
angazhimin e tij në strukturën përkatëse. 

10. Dokumenti zyrtar, që vërteton pjesëmarrjen e shtetasit në parandalimin dhe përballimin 
e emergjencave civile, detyron punëdhënësin, qoftë ky dhe subjekt privat, të garantojë vendin e 
punës dhe pagesën e plotë. 
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Në rastet e aksidenteve, institucionet përkatëse plotësojnë dokumentacionin e nevojshëm për 
përfitim të pensionit të invaliditetit, sipas legjislacionit në fuqi. 

11. Për moszbatimin e urdhërit të prefektit të qarkut dhe të kryetarit të bashkisë/komunës 
për pjesëmarrje të shtetasve në përballimin e situatave emergjente, zbatohen dispozitat e akteve 
ligjore e nënligjore në fuqi. 

12. Prefekti i qarkut, në bashkëpunim me qendrat e rekrutim-mobilizimit në qarqe, me 
drejtuesit e reparteve të forcave të armatosura në territorin e qarkut, me stacionin e PMNZSh-së dhe 
OJF-të, programon dhe realizon trajnimin e shtetasve për situatat e emergjencave civile. 

13. Ngarkohen Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit, Ministria e Mbrojtjes, 
prefektët e qarqet dhe kryetarët e bashkive/komunave për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI  
Fatos Nano 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.70, faqe 3160. 
 

 
LIGJ 

Nr. 10 129, datë 11.5.2009       
 

PËR GJENDJEN  CIVILE 
 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 
Ministrave,  

 
KUVENDI 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

VENDOSI: 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Objekti 

 
Objekti i këtij ligji është kuptimi dhe përbërësit e gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, 

shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në 
Republikën e Shqipërisë, përcaktimi i rregullave për hedhjen, ruajtjen dhe ndryshimin e tyre, si dhe 
organizimi e funksionimi i shërbimit të gjendjes civile në Republikën e Shqipërisë.  

 
Neni 2 

Përkufizime 
 
Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:  
1. “Gjendja civile” është tërësia e të dhënave personale të shtetasve shqiptarë, shtetasve të 

huaj, si dhe të personave pa shtetësi, që janë me banim të përkohshëm apo të përhershëm në 
Republikën e Shqipërisë, të cilat regjistrohen dhe mbahen në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile 
dhe që vërtetojnë lindjen, ekzistencën, individualitetin, lidhjet ose marrëdhëniet ndërmjet tyre. 

2. “Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile” është dokumenti shtetëror unik, ku pasqyrohen 
përbërësit e gjendjes civile të çdo shtetasi shqiptar, shtetasi të huaj dhe çdo personi pa shtetësi, me 
banim të përkohshëm/të përhershëm në Republikën e Shqipërisë.  
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3. “Regjistri Themeltar i Gjendjes Civile” është libri me fletë të hapur për çdo familje, ku 
pasqyrohen, për secilin person, të gjithë përbërësit e gjendjes civile. Ky libër ruhet në arkivin e 
degës të gjendjes civile në qark. 

4. “Përbërës të gjendjes civile” janë të gjitha elementet e përcaktuara në këtë ligj, që 
shërbejnë për përcaktimin e identitetit të çdo shtetasi shqiptar, shtetasi të huaj apo çdo personi pa 
shtetësi me banim të përkohshëm/të përhershëm në Republikën e Shqipërisë.  

5. “Përbërës të prezumuar” janë përbërësit e gjendjes civile, të cilët vlerësohen të mirëqenë 
deri në çastin, që vërtetohet ndryshe. 

6. “Dokumente të arkivuara” është i gjithë dokumentacioni, që mbahet dhe përdoret nga 
zyra e degës së gjendjes civile në qark. 

7. “Emra të papërshtatshëm” janë emrat me karakter fyes, imoral ose racist, të  përcaktuar 
të tillë nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. 

8. “Ministri”/“Ministria” është ministri/ministria që mbulon shërbimin e gjendjes civile. 
 

Neni 3 
Karakteri personal i të dhënave 

 
1. Të dhënat, individuale e familjare, të përbërësve të gjendjes civile kanë karakter personal. 

Aktet, të dhënat dhe konfirmimet shkresore për gjendjen civile i jepen vetëm personit, që i përkasin 
këto të dhëna, anëtarit të familjes, kujdestarit, përfaqësuesit ligjor ose, me prokurë dhe pas vdekjes, 
atyre, që kanë legjitimitetin e kërkimit të trashëgimisë ligjore ose trashëgimtarëve testamentarë. 

2. Të dhënat individuale e familjare të përbërësve të gjendjes civile mund të kërkohen dhe të 
merren nga institucionet e organet, të cilave kjo e drejtë u njihet me ligj të veçantë. Këto subjekte, 
që kërkojnë dhe marrin të dhëna të gjendjes civile, drejtpërdrejt nga shërbimi i gjendjes civile, i 
përdorin ato vetëm për qëllimin për të cilin janë marrë, duke u rezervuar në përhapjen e tyre, 
përveçse kur autorizohen me ligj. 

3. Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile autorizon dhënien e të dhënave të 
kërkuara prej institucioneve dhe organeve të ndryshme, në përputhje me përmbledhësen e miratuar 
prej tij dhe komisionerit të të dhënave personale. Përmbledhësja përcakton llojin dhe sasinë e 
informacionit, që mund t’u jepet institucioneve dhe organeve kërkuese, duke pasur parasysh  ligjet, 
që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e tyre, si dhe legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të 
dhënave personale.  

 
Neni 4 

Vlera juridike e të dhënave 
 
1. Të dhënat e gjendjes civile janë të vlefshme vetëm nëse lëshohen nga nëpunës të shërbimit 

të gjendjes civile, në mënyrën dhe formën e parashikuar në këtë ligj dhe në aktet nënligjore, të dala 
në zbatim të tij. 

2. Për çdo akt dhe dokument, që u jepet shtetasve, institucioneve dhe organeve të 
autorizuara me ligj, nëpunësi i zyrës së gjendjes civile shënon, në mënyrë të plotë, emrin, 
mbiemrin, nënshkrimin e vet dhe përdor vulën zyrtare të shërbimit të gjendjes civile. 

 
Neni 5 

Papajtueshmëria e veprimeve 
 
Nëpunësi i gjendjes civile nuk mund të kryejë veprime të gjendjes civile aty ku është 

emëruar, kur këto i përkasin atij vetë, bashkëshortit e fëmijëve të tij, prindërve, gjyshit, gjyshes, 
vëllezërve, motrave, vjehrrit ose vjehrrës. Në këtë rast veprimet kryhen nga një nëpunës tjetër i 
shërbimit të gjendjes civile.  
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KREU II 
GJENDJA CIVILE 

 
Neni 6 

Përbërësit dhe veçoritë e gjendjes civile të shtetasve 
 
1. Përbërësit e gjendjes civile janë: emri e mbiemri, numri i identitetit, datëlindja, 

vendlindja, gjinia, shtetësia, raportet e atësisë e amësisë, gjendja civile, kombësia, vdekja, shpallja 
i/e zhdukur, vendbanimi, vendqëndrimi dhe fakte të tjera, të parashikuara me ligj. 

2. Shtetësia shqiptare, si përbërës i gjendjes civile, është elementi i vetëm dallues nga 
shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi. 

3. Elementet përbërëse në dokumentet e shërbimit të gjendjes civile kanë përparësi ndaj të 
njëjtave elemente të çdo akti tjetër, shtetëror ose privat dhe janë të detyrueshme të respektohen. 
 

Neni 7 
Numri i identitetit 

 
1. Numri i identitetit është numri unik i papërsëritshëm, që i caktohet çdo shtetasi shqiptar, 

shtetasi të huaj, si dhe çdo personi pa shtetësi, me qëndrim të përkohshëm/të përhershëm, me lidhje 
të caktuara ekonomike nga shërbimi gjendjes civile. 

2. Mënyra e formimit të këtij numri përcaktohet me ligj të veçantë.  
  
 
 

Neni 8 
Veçoritë e disa përbërësve të gjendjes civile 

 
Lindja, gjinia, emri e mbiemri, raportet e atësisë, amësisë, kombësia dhe shtetësia  njihen e 

mund të hiqen, të shuhen, të ndryshojnë ose t’u kalojnë të tjerëve vetëm në rastet e në mënyrën e 
përcaktuar shprehimisht në këtë ligj apo në çdo ligj tjetër të veçantë. 

 
Neni 9 

Përbërës të rrjedhur nga ngjarje natyrore 
 
Lindja, koha e lindjes, gjinia,  amësia dhe vdekja vërtetohen rregullisht, si fakte juridike, 

nga personat dhe organet, të cilëve u njihet ky tagër, në përputhje me legjislacionin në fuqi.  
 

Neni 10 
Përbërës të prezumuar ose të rrjedhur  

nga veprimet e vetë personit 
 
 Fakte juridike të prezumuara me ligj ose të rrjedhura nga veprimet e vetë personit, që  

vërtetohen, janë raportet e atësisë, amësisë dhe familja.  
 

Neni 11 
Përbërës të rrjedhur nga aktet e organeve të tjera 

 
Birësimi, shtetësia, heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, si përbërës kryesorë të 

gjendjes civile, burojnë dhe pasqyrohen vetëm në mbështetje e në përputhje me aktin e organit 
përgjegjës shtetëror, sipas ligjit. Prej tyre përcaktohen edhe përbërësit e tjerë kryesorë të gjendjes 
civile, kur ndryshohen sipas ligjit.  
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Neni 12 
Përbërës që vërtetohen nga burime të tjera 

 
Përbërësit e tjerë vërtetohen sipas ligjit nga organet dhe institucionet shtetërore, subjektet 

juridike, shtetërore e private, ose drejtpërdrejt nga ligji i veçantë dhe marrin cilësinë e përbërësit, 
kur pasqyrohen në dokumentet e gjendjes civile. 

 
Neni 13 

Gjendja civile e personave 
 
1. Gjendja civile e një personi mund të jetë:  
a) beqar/e; 
b) i/e martuar; 
c)  i/e ve; 
ç)  i/e shkurorëzuar. 
2. “Beqar/e” është shtetasi, i cili nuk ka kryer akt martese. 
3. “I/e martuar” është shtetasi i lidhur me akt martese. 
4. “I/e ve” është shtetasi pas vdekjes së bashkëshortes/bashkëshortit, me të cilën/cilin ishte 

i/e lidhur me akt martese.  
5. "I/e shkurorëzuar" është shtetasi, martesa e të cilit është zgjidhur me vendim gjyqësor.  

 
KREU III 

DEKLARIMI DHE REGJISTRIMI I VENDBANIMIT 
 

Neni 14 
Deklarimi i vendbanimit  

 
1. Shtetasit kanë të drejtë të kenë një apo më shumë banesa për përdorim vetjak apo familjar 

në territorin e Republikës së Shqipërisë. Shtetasit kanë detyrimin që të deklarojnë adresën e çdo 
banese për përdorim, sipas kësaj pike. 

2. Shtetasit kanë të drejtë të zgjedhin lirisht në cilën banesë të jetojnë zakonisht ose të 
shumtën e kohës. Banesën, në të cilën shtetasi jeton zakonisht për më shumë se tre muaj pa 
ndërprerje ose më shumë se gjashtë muaj në një vit kalendarik, ka detyrimin ta deklarojë si 
vendbanimin e tij.  

 
Neni 15  

Regjistrimi dhe ndryshimi i vendbanimit 
 
1. Regjistrimi fillestar i vendbanimit/adresës së banesës, sipas nenit 14 të këtij ligji, si dhe  

ndryshimi i vendbanimit/adresës së banesës, si rregull, bëhet në zyrën e gjendjes civile 
bashki/komunë që ka në juridiksion territorial vendbanimin apo banesën e deklaruar. 

2. Nëse një shtetas ka më shumë se një banesë për përdorim, sipas pikës 1 të nenit 14 të 
këtij ligji, ai duhet të deklarojë banesën, në të cilën ka vendbanimin e tij. Shtetasit nuk mund të 
deklarojnë njëherazi më shumë se një vendbanim. 

3. Në rast ndryshimi të vendbanimit, apo kur një banesë nuk përdoret më për përdorim 
vetjak apo të familjes, ky ndryshim deklarohet në zyrën e gjendjes civile. Regjistrimi fillestar i 
vendbanimit apo ndryshimi i tij bëhet jo më vonë se 30 ditë nga ardhja në këtë vendbanim. I njëjti 
afat zbatohet edhe për deklarimin e banesave që nuk kanë statusin e vendbanimit. 

4. Rregullat e veprimeve për pasqyrimin e regjistrimit dhe ndryshimit të vendbanimit të 
shtetasve, përcaktohen nga ministri që mbulon gjendjen civile.  
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Neni 16 
E drejta për deklarimin e vendbanimit 

 
1. Deklarimin e vendbanimit apo të banesës për pjesëtarët e një familjeje ka të drejtë ta bëjë 

kryefamiljari ose, në pamundësi të tij, çdo person madhor i familjes. 
2. Çdo person madhor, që vendos të jetojë në një vendbanim të ndryshëm nga ai i 

pjesëtareve të tjerë të familjes, bën deklarim individual të vendbanimit. Shtetasi mund të deklarojë, 
gjithashtu, në mënyrë individuale një banesë për përdorim vetjak. 

3. Shtetasi i mitur, apo që i është hequr zotësia për të vepruar, ka vendbanim të njëjtë, sipas 
rastit, me atë të kryefamiljarit, prindit me të cilin jeton apo të kujdestarit të tij. Kur një i mitur apo 
një person, të cilit i është hequr zotësia për të vepruar, banon në një vendbanim të ndryshëm nga 
prindërit e tij, deklarimi për të, bëhet sipas rastit, nga kryefamiljari, njëri nga prindërit, apo personi 
që zotëron kujdestarinë. Në këtë rast zyra e gjendjes civile administron edhe dokumentacionin që 
provon kujdestarinë mbi të miturin dhe vendbanimin e kujdestarit. 

 
Neni 17 

Pranimi në një vendbanim tjetër  
 
 1. Një shtetas apo një familje kanë të drejtë të banojnë në vendbanimin e një shtetasi apo 

familjeje tjetër, kur plotësohen standardet e sipërfaqes së banimit për frymë, sipas legjislacionit në 
fuqi, si dhe kur zotërojnë një kontratë apo kur kryefamiljari i familjes pritëse apo shtetasi që zotëron 
titull të ligjshëm pronësie ose përdorimi të banesës, deklaron në zyrën e gjendjes civile pranimin e 
shtetasit apo familjes ardhëse në atë vendbanim.  
 

Neni 18 
Regjistrimi i vendbanimit në institucionet e Forcave të Armatosura, 

të vuajtjes së dënimit dhe të kurimit mjekësor afatgjatë 
 
1.  Për shtetasit që: 
a) kryejnë shërbimin ushtarak apo kryejnë detyra në Forcat e Armatosura dhe banojnë 

brenda territorit të njësisë së Forcave të Armatosura; 
b) kryejnë dënimin në institucionet e vuajtjes së dënimit apo qëndrojnë në institucionet e 

paraburgimit në pritje të vendimit gjyqësor; 
c) qëndrojnë pa ndërprerje në institucione shëndetësore, me qëllim kurimin afatgjatë;  
dhe kur qëndrimi në institucionet përkatëse është më i gjatë se tre muaj, vendbanim 

konsiderohet adresa e institucionit përkatës. 
2. Institucioni përgjegjës njofton zyrën kompetente të gjendjes civile, jo më vonë se 48 orë 

nga regjistrimi në institucion i shtetasit. Vendbanimi i shtetasit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, 
regjistrohet drejtpërdrejt nga zyra e gjendjes civile që ka në juridiksion territorial institucionin 
përkatës, me marrjen e njoftimit nga institucioni.  

3. Kur përfundon qëndrimi i shtetasve në një nga institucionet e përcaktuara në këtë nen, 
institucioni përkatës njofton zyrën e gjendjes civile brenda juridiksionit të tij territorial, në lidhje me 
këtë fakt, brenda 5 ditëve. Nëpunësi i gjendjes civile kryen veprimet në Regjistrin Kombëtar të 
Gjendjes Civile, sipas rregullave të përcaktuara nga ministri që mbulon gjendjen civile. 

4. Këshilli i Ministrave përcakton rregullat e njoftimit nga ana e institucioneve për 
kategoritë e shtetasve të përcaktuar në këtë nen.   

 
Neni 19 

Afati i deklarimit të ndryshimit të vendbanimit për arsye pune ose arsimimi 
 
1. Shtetasit që për arsye të kryerjes së detyrave shtetërorë apo për shkak punësimi janë të 

detyruar të jetojnë zakonisht për më shumë se tre muaj pa ndërprerje apo për më shumë se gjashtë 
muaj, gjatë një viti kalendarik, në një vendbanim të ndryshëm me atë të regjistruar në zyrën e 
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gjendjes civile, janë të detyruar të deklarojnë vendbanimin e ri brenda 30 ditëve nga ardhja në atë 
vendbanim, pranë zyrës së gjendjes civile që ka në juridiksion territorial vendbanimin e ri.  

2. Rregulli i përcaktuar në pikën 1 të këtij neni zbatohet edhe për shtetasit që ndryshojnë 
vendbanimin për arsye arsimimi, kur ata ndjekin programe shkollore apo universitare në sistemin me 
shkëputje nga puna dhe kur programi i plotë akademik është më i gjatë se 1 vit. Bëjnë përjashtim 
nga ky rregull  shtetasit që banojnë apo regjistrojnë vendbanimin e tyre brenda territorit të qarkut 
apo në rrethet fqinje me atë, në të cilin ndodhet adresa e institucionit arsimor, pavarësisht se nuk 
janë në të njëjtin qark. 

 
Neni  20 

Deklarimi i vendbanimit pranë punëdhënësit apo institucionit arsimor 
 
1. Shtetasit që për arsye pune/arsimimi ndryshojnë vendbanimin, janë të detyruar të 

paraqesin pranë institucionit shtetëror apo punëdhënësit, në çastin e fillimit të marrëdhënies së 
punës, ose pranë institucionit arsimor, në çastin e paraqitjes së kërkesës për regjistrim në vitin 
akademik, një nga dokumentet që vërteton vendbanimin, në përputhje me kërkesat e këtij ligji. Në 
çdo rast, ky dokument duhet të paraqitet jo më vonë se 30 ditë nga fillimi i detyrës, marrëdhënies së 
punës ose paraqitjes së kërkesës për regjistrim në vitin akademik të studimeve. Në rast se regjistrimi 
në vitin akademik bëhet automatikisht dhe pa kërkesë, institucioni verifikon kushtet e parashikuara 
në ketë nen dhe, kur identifikon mangësi në dokumentacionin provues të vendbanimit, njofton 
brenda 5 ditëve shtetasin që ka detyrimin për deklarim, si dhe zyrën e gjendjes civile që ka në 
juridiksion territorial institucionin arsimor.  

2. Institucionet shtetërore dhe arsimore, si dhe punëdhënësit e përcaktuar në këtë nen, janë 
të detyruar të informojnë brenda 5 ditëve zyrën e gjendjes civile që ka në juridiksion territorial 
institucionin përkatës, për shtetasit që ndryshojnë vendbanimin për shkaqet e parashikuara në këtë 
nen dhe që nuk kanë paraqitur ende dokumentin që vërteton vendbanimin.  

3. Zyra e gjendjes civile, brenda 5 ditëve, në bashkëpunim me institucionin përkatës që ka 
bërë informimin, njofton me shkrim shtetasit, të cilët, për arsye pune apo arsimimi, janë vendosur 
me vendbanim në bashkinë/komunën në juridiksion të zyrës përkatëse të gjendjes civile, për 
detyrimin për regjistrim të vendbanimit dhe për sanksionet në rast mos-regjistrimi. Kur edhe pas 
kalimit të afatit për regjistrim, shtetasi nuk ka deklaruar vendbanimin e tij, zyra e gjendjes civile 
njofton Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile (DPGJC).  

4. Këshilli i Ministrave përcakton rregullat e komunikimit midis institucioneve apo 
punëdhënësve, subjekte të këtij neni, si dhe të njoftimit të shtetasve nga zyrat e gjendjes civile, në 
përputhje me pikën 3 të këtij neni. 

 
Neni 21 

Regjistrimi i vendbanimit të shtetasve të huaj dhe i personave pa shtetësi 
 
1. Shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi, me banim të përkohshëm apo të përhershëm në 

Republikën e Shqipërisë, janë të detyruar të deklarojnë në zyrën e gjendjes civile vendbanimin e 
tyre, brenda 30 ditëve, nga data e marrjes së lejes së qëndrimit nga organi kompetent. 

Zyra që mbulon shtetësinë dhe refugjatët njofton brenda 5 ditëve DPGJC-në për çdo akt të ri 
për këtë kategori shtetasish.  

2. Shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi, me banim në Republikën e Shqipërisë, kur 
ndryshojnë vendbanim, janë të detyruar të njoftojnë zyrën e gjendjes civile të vendbanimit të tyre 
brenda 30 ditëve nga ardhja në vendbanimin e ri. 

 
Neni 22 

Dokumentacioni për vërtetimin e vendbanimit  dhe ndryshimit të tij 
 
1. Zyra e Gjendjes Civile e regjistron deklarimin e vendbanimit ose banesës për përdorim 

vetjak apo familjar të shtetasit kur ai paraqet dokumentacionin që vërteton pronësinë, ose një 
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kontratë apo dokument tjetër të ligjshëm të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, që i jep shtetasit të 
drejtën e përdorimit të banesës.  

2. Këshilli i Ministrave përcakton dokumentacionin e nevojshëm që vërteton vendbanimin 
apo banesën për përdorim vetjak ose familjar të shtetasit, si dhe mënyrën e administrimit të këtij 
dokumentacioni nga zyra e gjendjes civile. 

 
Neni 23 

Çregjistrimi i personave që lënë shtetësinë shqiptare 
 
Për shtetasit që, me dekret të Presidentit të Republikës, lënë shtetësinë shqiptare, DPGJC-ja 

u kërkon zyrave të gjendjes civile, ku shtetasit kanë vendbanimin e tyre, që brenda 30 ditëve të 
bëjnë çregjistrimin e tyre nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile.  

 
Neni 24 

E drejta e DPGJC-së të mbledhë të dhëna nga institucione të treta  
 
1. DPGJC-ja ka të drejtë të ketë akses ose të kërkojë informacion, në mënyrë periodike apo 

rast pas rasti, nga institucione ose ente shtetërore e private të tjera që mbledhin dhe administrojnë 
baza të dhënash të shtetasve që përmbajnë të dhëna lidhur me adresën e personit apo të vendbanimit 
të tij. 

2. Institucionet dhe entet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni janë të detyruara që t’i 
sigurojnë akses të menjëhershëm e të papenguar DPGJC-së në bazat përkatëse të të dhënave, ose t’i 
dërgojnë asaj informacionin e kërkuar jo më  vonë se 10 ditë nga marrja e kërkesës. 

3. DPGJC-ja i përdor të dhënat e siguruara në zbatim të këtij neni, për aq sa është e 
nevojshme për të verifikuar dhe siguruar saktësinë e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 
Civile. Të dhënat e siguruara nga baza alternative të dhënash nuk përbëjnë burim të drejtpërdrejtë 
dhe të vetëm të dhënash, në lidhje me përbërësit e gjendjes civile të shtetasve. DPGJC-ja i përdor të 
dhënat në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale të shtetasve.       

4. Këshilli i Ministrave përcakton llojin, sasinë, organizimin e informacionit dhe rregullat 
për marrjen dhe përpunimin e informacionit, sipas këtij neni.  
 

KREU IV 
NATYRA DHE DOKUMENTIMI I PËRBËRËSVE 

TË GJENDJES CIVILE 
 

Neni 25 
Llojet dhe veçoritë e përgjithshme të dokumenteve 

 
1. Përbërësit e gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, të shtetasve të huaj dhe të personave pa 

shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në Republikën e Shqipërisë,  vërtetohen e 
dokumentohen në dokumentet bazë të gjendjes civile.    

Këto dokumente  hartohen nga shërbimi i gjendjes civile, në bazë të veprimeve të kryera nga 
nëpunësit e këtij shërbimi ose dokumentet bazë, të ardhura nga të tretët, sipas ligjit.  

2. Dokumentet bazë, që mban shërbimi i  gjendjes civile, janë:  
a) akti i lindjes;  
b) akti i martesës;  
c) akti i vdekjes;  
ç) regjistrat themeltarë; 
d) Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile; 
dh) procesverbali/procesverbalet për ndryshim emri, mbiemri;  
e) procesverbali/procesverbalet për bashkim dhe veçim familjar. 
3. Dokumentet bazë, që lëshon zyra e gjendjes civile, janë: 
a)  letërnjoftimi;  
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b)  pasaporta; 
c)  certifikata e lindjes; 
ç)  certifikata martesore; 
d)  certifikata e familjare; 
dh)  certifikata e vdekjes.  
4. Forma, elementet përbërëse, mënyra e mbajtjes, afati i përdorimit të  dokumenteve bazë, 

që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi e gjendjes civile, si dhe rregullat e lëshimit të këtyre 
dokumenteve përcaktohen nga Këshilli i Ministrave.  

 
Neni 26 

Letërnjoftimi 
 
1. Dokumenti bazë i përhershëm për identifikimin e shtetasve është letërnjoftimi. 
2. Personat, të cilët, për efekt moshe, sipas ligjit, nuk përfitojnë letërnjoftim, pajisen nga 

zyra e gjendjes civile me certifikatën e lindjes me fotografi, sipas rregullave të përcaktuara nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. 

 
Neni 27 

Aktet për lindjet, martesat e vdekjet 
 
1. Aktet e lindjes, të martesës dhe të vdekjes plotësohen e pasqyrohen në akte të veçanta, në  

formë elektronike dhe të printuara vetëm nga nëpunësi i shërbimit të gjendjes civile, pasi ka 
administruar, drejtpërdrejt, dokumentet bazë ose ka pranuar personalisht deklarimet për faktin e 
lindjes, lidhjen e martesës ose vdekjen, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi. Këto akte 
mbahen, për çdo rast, të renditura kronologjikisht. 

2. Aktet e lindjes, të martesës dhe të vdekjes për  shtetasit e huaj dhe  personave pa shtetësi, 
me banim të përhershëm në Shqipëri, mbahen në zyrën e gjendjes civile në bashki/njësi 
bashkiake/komuna ku ato  janë të regjistruar ose ku ka ndodhur lindja apo vdekja. Këto akte mbahen 
nga përgjegjësi i zyrës së gjendjes civile dhe pasqyrohen në Regjistrin  Kombëtar të Gjendjes Civile. 

3. Aktet e lindjes, të martesës e të vdekjes, të mbajtura jashtë shtetit, në shërbimin 
diplomatik apo konsullor shqiptar, për shtetasit shqiptarë apo dhe për shtetasit e huaj ose personat pa 
shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në Republikën e Shqipërisë, përcillen nëpërmjet 
Ministrisë së Punëve të Jashtme në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile brenda  datës 20 
janar të vitit pasardhës. 

 
Neni 28 

Nënshkrimi i akteve 
 
1. Nëpunësi i gjendjes civile, i interesuari, si dhe të pranishmit, kur parashikohet nga ky 

ligj, nënshkruajnë me të njëjtin mjet, si dhe shënojnë emrin e mbiemrin. Nënshkrimi i nëpunësit të 
gjendjes civile, në çdo rast, shoqërohet me vulën e zyrës së gjendjes civile, në të kundërt veprimi 
është i pavlefshëm.  

2. Kur personi nuk di ose nuk është në gjendje fizike të nënshkruajë, në akt shënohen 
shkaqet, të vërtetuara me nënshkrim të veçantë të përgjegjësit të zyrës së gjendjes civile, të 
nëpunësit dhe të pjesëmarrësve të tjerë, të pranishëm në veprim. 

 
Neni 29 

Dokumentet e tjera bazë 
 
1. Dokumente të tjera janë aktet zyrtare, shtetërore ose joshtetërore, të cilat, sipas ligjit, 

vërtetojnë ose ndryshojnë faktet juridike, të vërtetuara me aktet e gjendjes civile. Përmbajtja e tyre, 
kur pasqyrohet në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, shndërrohet në përbërës të gjendjes civile 
të shtetasit. 
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2. Dokumentet e tjera bazë, si dhe i gjithë dokumentacioni tjetër, me karakter administrativ, 
plotësohen e administrohen, në përputhje me kriteret ligjore përkatëse, sipas llojit të dokumentit. 

 

Neni 30 
Korrigjimet dhe plotësimet në dokumentet e arkivuara 

 

1. Korrigjimet dhe plotësimet në dokumentet e arkivuara bëhen vetëm me vendim gjyqësor 
të formës së prerë. Kopja e vendimit gjyqësor i bashkëlidhet dokumentit dhe çdo dokument i lëshuar 
në bazë të tij përmban elementet e përcaktuara në vendimin gjyqësor. 

2. Korrigjimet, si gabime materiale, përcaktohen me rregullore nga Drejtoria e Përgjithshme 
e Gjendjes Civile. 

3.  Përmbajtja e fletës familjare të regjistrit themeltar është e pavlefshme kur përbërësi i 
përket periudhës para krijimit të regjistrit dhe nuk ka dorëshkrimin e plotësuesit të parë të asaj flete 
ose, pavarësisht nga periudha që i përket, nuk mbështetet në një libër aktesh apo dokument bazë, të 
pasqyruar si burim edhe në faqen përkatëse të fletës familjare. 

 
Neni 31 

Detyrimet e organeve të tjera 
 
Të gjitha organet, të cilat, në mbështetje të këtij ligji apo sipas një ligji të veçantë, janë 

përgjegjëse për caktimin, vërtetimin ose ndryshimin e një përbërësi të gjendjes civile, detyrohen të 
dërgojnë, zyrtarisht e drejtpërdrejt, një kopje të aktit, vendimit, në zyrën e gjendjes civile, ku 
personi figuron i regjistruar, brenda 15 ditëve nga data e lëshimit të aktit ose nga marrja e formës së 
prerë të vendimit.  

Neni 32 
Administrimi i dokumentacionit 

 
1. Aktet mbyllen më 31 dhjetor të çdo viti. Përgjegjësi i gjendjes civile në degën e 

qarkut/përgjegjësi i gjendjes civile të Bashkisë së Tiranës rishikon saktësinë e veprimeve të kryera 
në aktet e lindjeve, të martesave e të vdekjeve dhe, në bashkëpunim me nëpunësin përkatës të zyrës 
së gjendjes civile, bën mbylljen e tyre. Pas verifikimit, aktet dorëzohen në arkivin e degës së 
gjendjes civile të qarkut, jo më vonë se data 20 janar e vitit pasardhës dhe ruhen përgjithmonë.  

2. Dokumentet, mbi të cilat bazohet formulimi i akteve të gjendjes civile, vendosen në 
arkivin e zyrës së gjendjes civile, në njësinë e qeverisjes vendore, në muajin e parë të vitit pasardhës 
dhe ruhen për një periudhë 10-vjeçare. 

3 Me krijimin e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, regjistrat themeltarë të shtetasve në 
bashki/njësi bashkiake/komuna dorëzohen në arkivin e degës së gjendjes civile në qark, sipas 
procedurave të përcaktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. 

4. Për administrimin e të gjithë dokumentacionit, shërbimi i gjendjes civile zbaton rregullat 
e përgjithshme për arkivat, për sa nuk parashikohet dhe nuk bie në kundërshtim me këtë ligj. 
 

KREU V 
REGJISTRI KOMBËTAR I GJENDJES CIVILE 

 

Neni 33 
Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile 

 

1. Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile është dokumenti unik shtetëror, ku pasqyrohen 
përbërësit e gjendjes civile për çdo shtetas shqiptar,  për  shtetasit e huaj dhe për personat pa 
shtetësi, kur kanë banim të përkohshëm/të përhershëm në territorin e Republikës së Shqipërisë, si 
dhe për shtetasit e huaj, të cilët kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 

2. Administrimi i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile bëhet nga Drejtoria e Përgjithshme 
e Gjendjes Civile. Përditësimi i të dhënave të regjistrit bëhet nga nëpunësit e shërbimit të gjendjes 
civile në zyrat e gjendjes civile në bashki/njësi bashkiake/komuna. 
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3. Veprimet në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile dhe në aktet e gjendjes civile bëhen 
me anë të teknikave informatike. 

4. Mënyra e ngritjes së Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile dhe rregullat për shfrytëzimin 
e teknologjisë informatike që do të përdoren për këtë regjistër, përcaktohen nga Këshilli i 
Ministrave. 

Neni 34 
Veprimet në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile 

 
Veprimet në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile kryhen vetëm nga nëpunësi i shërbimit 

të gjendjes civile në bashki/njësi bashkiake/komuna dhe nga nëpunësi në përfaqësitë diplomatike dhe 
konsullore, pasi ka administruar, drejtpërdrejt, dokumentet bazë, në përputhje me kërkesat e këtij 
ligji. 

Neni 35 
Regjistrimi në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile 

 
Përbërësit e gjendjes civile pasqyrohen në faqen individuale të Regjistrit Kombëtar të 

Gjendjes Civile për shtetasit shqiptarë, shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, me qëndrim të 
përkohshëm/të përhershëm në Republikën e Shqipërisë, si edhe për shtetasit e huaj, të cilët kanë 
përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 

 

Neni 36 
Plotësimet në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile 

 
Kur në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile vërehen gabime materiale ose gjendet 

rubrikë, që nuk pasqyron përbërësin përkatës, përgjegjësi i zyrës së gjendjes civile bën korrigjimin 
ose plotësimin, kur:  

a) përbërësi figuron në librat e akteve, në regjistrat themeltarë të mëparshëm të asaj zyre ose 
të vendit prej nga ka ardhur, me ndryshim të vendbanimit, për çdo shkak;  

b) i interesuari paraqet dokumentin bazë nga burimi përgjegjës, sipas ligjit;  
c) vërtetohet, në të gjitha rastet e tjera, me vendim gjykate.  

 
Neni 37 

Mungesa e së dhënës 
 
1. Kur e dhëna, që kërkohet për aktin e lindjes dhe të vdekjes, është e pamjaftueshme ose 

nuk vërtetohet nga deklaruesi, verifikohet pjesa përkatëse pranë organit, që ka dijeni për faktin 
juridik, përveç rasteve të shënimeve të përkohshme, sipas këtij ligji. 

2. Me vërtetimin e së dhënës apo caktimin përfundimtar, bëhet plotësimi vetëm në Regjistrin 
Kombëtar të Gjendjes Civile. 

 

KREU VI 
REGJISTRIMI I AKTIT TË LINDJES 

 

Neni 38 
Dokumentet bazë të lindjes 

 
1. Lindjet si fakt, kohë, vend, gjinia dhe amësia vërtetohen me certifikatën e asistencës së 

lindjes, me raport mjekësor ose procesverbal, të hartuar në kohën e lindjes, i cili vërtetohet nga 
personeli mjekësor i pranishëm, si dhe përgjegjësi i trenit, kapiteni i anijes ose i avionit në udhëtim, 
drejtuesi i burgut ose i repartit ushtarak, organi i rendit publik, apo zyrtarë të përfaqësive 
diplomatike jashtë shtetit, në mungesë të personelit mjekësor. 

2. Në mungesë të dokumentacionit të përmendur në pikën 1  të këtij neni, vërtetimi i faktit 
të lindjes mund të provohet edhe nëpërmjet gjykatës. 

3. Dokumentet e mësipërme shërbejnë për plotësimin e aktit të lindjes.  



 245

Neni 39 
Dokumentet bazë të personave të gjetur 

 

1. Fëmija me prindër të panjohur prezumohet i lindur në vendin ku është   gjetur dhe në 
kohën që përcaktohet me raport mjekësor. 

2. Fëmija me prindër të panjohur pajiset me procesverbal nga organet përkatëse të rendit 
publik dhe raport mjekësor, të lëshuar nga mjeku i zonës ku është gjetur. 

3. Me kërkesë të shërbimit të gjendjes civile ose, kryesisht, me miratimin e kryetarit të 
bashkisë/ njësisë bashkiake/komunës, ku është gjetur fëmija, atij i caktohet emri e mbiemri, si dhe 
emra prindërish imagjinarë, që mund të ndryshojnë me kërkesë të vetë fëmijës, kur bëhet madhor, 
ose me vërtetimin ligjërisht të prindërve. 

4. Rregullat e mësipërme vlejnë edhe për fëmijët me prindër të panjohur, që kanë humbur 
kujtesën ose janë të paaftë mendërisht dhe që nuk identifikohen. Fëmijës së gjetur mund t'i 
ndryshojë kjo gjendje, në rastet kur i kthehet kujtesa, kur shërohet mendërisht ose identifikohet me 
një mënyrë tjetër. 

5. Në të gjitha rastet e parashikuara në këtë nen, fëmija i gjetur regjistrohet në vendin, ku 
vendoset për jetesë, me përjashtim të të gjeturit madhor, që flet vetëm gjuhë të huaj e që regjistrohet 
si person pa shtetësi. 

6. Kriteret e përcaktuara në këtë nen zbatohen edhe për personin madhor, që ka humbur 
kujtesën, që është i paaftë mendërisht e që nuk i dihen prindërit, është gjetur me prindër të vdekur, 
të paidentifikuar, përveç rastit, kur ky person flet vetëm gjuhë të huaj. Në këtë rast ai trajtohet si 
person pa shtetësi. 

Neni 40 
Deklarimi i lindjes 

 

1. Lindja  e fëmijës deklarohet te nëpunësi i gjendjes civile nga prindërit, pjesëtarët madhorë 
të familjes, përfaqësuesit ligjorë ose kujdestarët, dhe, në pamundësi ose në mungesë të tyre, nga 
personat, që kanë të drejtë të vërtetojnë lindjen. Deklarimi mund të bëhet edhe nga përfaqësues të 
nënës, me prokurë të posaçme. 

2. Deklarimi i lindjes së fëmijës së gjetur, të cilit nuk i dihen prindërit, bëhet nga organet e 
njësisë së qeverisjes vendore, organi i rendit publik, në juridiksionin e të cilit ndodhet vendi i 
gjetjes, në bazë të procesverbalit të mbajtur në kohën e gjetjes së fëmijës. 
 

Neni 41 
Regjistrimi i lindjes 

 

1. Regjistrimi i lindjes së fëmijës bëhet në zyrën e gjendjes civile të vendbanimit të 
prindërve ose në vendin ku ka ndodhur lindja. 

2. Për fëmijën e gjetur, të cilit nuk i dihen prindërit, regjistrimi bëhet në zyrën e gjendjes 
civile të vendit ku është gjetur. 

3. Për fëmijët e lindur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë nga shtetas shqiptarë, me 
banim të përhershëm në Shqipëri, regjistrimi i lindjes së fëmijës bëhet në përfaqësitë diplomatike ose 
konsullore shqiptare, në vendin ku ka lindur. Kur kjo është e pamundur, regjistrimi bëhet edhe në 
shërbimin e gjendjes civile të atij vendi. 

4. Kur regjistrimi i lindjeve kryhet brenda 60 ditëve, për lindjen brenda vendit dhe brenda 
90 ditëve, për lindjen jashtë vendit, nëna përfiton shpërblim në masën        5 000  (pesë mijë) lekë. 

5. Fondi për shpërblimin e përmendur në pikën 4  të këtij neni, përballohet nga Buxheti i 
Shtetit dhe tërhiqet pranë bashkisë/njësisë bashkiake/komunës përkatëse. 

6. Të gjitha subjektet shëndetësore, shtetërore dhe private, që kanë të drejtë të vërtetojnë 
lindjen, janë të detyruara, që çdo ditë të hënë, të dërgojnë në zyrat e gjendjes civile, ku prindërit 
kanë vendbanimin, njoftimin për lindjet e ndodhura pranë institucioneve të tyre. 

7. Njësitë operative të policisë në terren, në bashkëpunim me njësitë e qeverisjes vendore, 
konstatojnë dhe konfirmojnë, në rrugë zyrtare, rastet e lindjeve dhe regjistrimin e tyre nga personat 
e parashikuar në pikën 2 të nenit 40 të këtij ligji,  në zonën që mbulojnë.  
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Neni 42 
Akti i lindjes 

 
1. Akti i lindjes vërteton ligjërisht lindjen e shtetasit. 
2. Akti i lindjes është procesverbali, që mbahet për çdo të lindur, i nënshkruar nga nëpunësi 

i gjendjes civile në bashki/njësi bashkiake/komunë dhe deklaruesi. 
Ai përmban:  
a) numrin rendor, datën e mbajtjes dhe zyrën e gjendjes civile; 
b) datën e plotë dhe orën e lindjes;   
c) vendin e lindjes; 
ç) emrin e mbiemrin, të caktuar sipas dispozitave ligjore në fuqi; 
d) numrin e identitetit të fëmijës;  
dh) gjininë; 
e)kombësinë, në përputhje me kombësinë e prindërve; 
ë) shtetësinë; 
f) faktin nëse ka lindur normal, binjak apo siamez; 
g) numrin e identitetit dhe identitetin e nënës; 
gj) numrin e identitetit dhe identitetin e babait, kur njihet, sipas dispozitave  ligjore në fuqi; 
h) identitetin, numrin e identitetit dhe cilësinë e deklaruesit; 
i) numrin e identitetit, emrin dhe mbiemrin e përkthyesit. 
 

Neni 43 
Vlefshmëria dhe kundërshtimi i aktit të lindjes 

 
1. Akti i lindjes është absolutisht i pavlefshëm, kur nuk është mbajtur nga nëpunësi i 

shërbimit të gjendjes civile, ose kur nuk është nënshkruar qoftë edhe nga njëri prej personave të 
parashikuar në pikën 2 të nenit 42  të këtij ligji. Në raste të tjera, akti i lindjes është i relativisht i 
pavlefshëm. 

2. Nuk mund të konfirmohet përmbajtje tjetër nga ajo e aktit të lindjes pa u  vërtetuar 
pavlefshmëria absolute ose relative, pasaktësia ose falsiteti i pretenduar për aktin përkatës. 

3. Shtetasi, përfaqësuesi ligjor ose kujdestari, si dhe çdo person tjetër, që pretendon se i 
është cenuar një e drejtë ose është privuar nga pasoja juridike të caktuara, pretendimet për 
pavlefshmëri, pasaktësi e falsitet mund t’i parashtrojnë vetëm gjyqësisht, duke thirrur si të paditur 
zyrën e gjendjes civile. 

4. Njohja ose kundërshtimi i atësisë e i amësisë bëhen sipas kritereve të përcaktuara në 
Kodin e Familjes.  

Neni 44 
Ndryshimi i së dhënës së aktit të lindjes 

 
Përmbajtja e aktit të lindjes, e pasqyruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile mund të 

ndryshohet drejtpërdrejt nga nëpunësi i gjendjes civile në rastet e përcaktuara shprehimisht në këtë 
ligj, për emrin, mbiemrin dhe shtetësinë e përkohshme, ndërsa, me kërkesë të shtetasit përkatës, 
brenda 1 viti nga plotësimi i moshës madhore dhe pas kësaj me vendim gjykate. 

 
Neni 45 

Plotësimi i të dhënave të aktit të lindjes  
 
1. Në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile pasqyrohen të dhënat sikurse janë e për aq sa 

përmban akti i lindjes, shoqëruar me shënimin për të dhënat e përkohshme. 
2. Kur në aktin e lindjes është caktuar emri i përkohshëm apo kombësia, mund të bëhet 

shënimi, në çdo kohë, kundrejt deklarimit e nënshkrimit të përbashkët të prindërve ose me vendim 
gjykate. Kur fëmija bëhet madhor, kjo e drejtë mund të ushtrohet vetëm prej tij, përveç rastit kur i 
është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar. 
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3. Plotësimi i të dhënave në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, kur në aktin e lindjes ka 
rubrika të paplotësuara, bëhet, sipas rastit, me vendim gjykate. 

4. Kur data e vendi i lindjes nuk mund të përcaktohen, shënohen si të tilla koha e vendi i 
takimit të deklaruesit me nënën, e cila ka vdekur më pas, ose koha e vendi i gjetjes së fëmijës. 
 

KREU VII 
REGJISTRIMI I AKTIT TË MARTESËS 

 
Neni 46 

Forma e aktit të martesës 
 
1. Akti i martesës është procesverbali i mbajtur nga nëpunësi i zyrës së gjendjes civile në 

bashki/njësi bashkiake/komunë, ku pasqyrohet vullneti i përbashkët i bashkëshortëve të ardhshëm, i 
shprehur në prani të nëpunësit të gjendjes civile, sipas përcaktimeve të Kodit të Familjes. 

2. Kur nuk janë plotësuar kërkesat për shpalljen e martesës, ka vend për dyshime ose vihen 
re pengesa ligjore për lidhje martese apo parregullsi në dokumentet e identitetit të palëve, ndërpriten 
veprimet. Kur është e mundur, bëhet verifikimi i menjëhershëm dhe veprimet vazhdojnë vetëm kur 
rrëzohen shkaqet që sollën ndërprerjen. 

  
Neni 47 

Mënyra e mbajtjes së aktit dhe dokumentacioni i kërkuar 
 
1. Akti i martesës nënshkruhet nga bashkëshortët, në prani të jo më pak se dy dëshmitarëve. 

Kur bashkëshortët nuk dinë ose nuk janë në gjendje fizike të nënshkruajnë, shkaku i mosnënshkrimit 
pasqyrohet në akt. 

2. Martesa lidhet kur nëpunësi i gjendjes civile vërteton, pasi ka përfunduar procedura e 
shpalljes së martesës, sipas Kodit të Familjes, identitetin e secilit prej bashkëshortëve. 

3. Martesa e shtetasit të huaj ose e personit pa shtetësi, që banon jashtë shtetit ose është 
banues i përkohshëm në Republikën e Shqipërisë, me shtetas shqiptar lidhet sipas dokumenteve të 
shtetit, shtetas i të cilit është ose ku ka banimin e përhershëm, të lëshuar jo më parë se tre muaj nga 
data që kërkohet të lidhet martesa, përveç rasteve kur ka mënyra dhe një afat tjetër, të përcaktuar në 
marrëveshje shumëpalëshe ose dypalëshe. 

4. Për të huajt, të cilët kanë përfituar  azil në Republikën e Shqipërisë ose janë refugjatë, 
akti i martesës bazohet në dokumentet personale, të vërtetuara brenda 15 ditëve nga organi përkatës 
shqiptar ose drejtpërdrejt nga të dhënat e këtij organi. 

5. Shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, me qëndrim të përkohshëm në Republikën e 
Shqipërisë, mund të lidhin martesë ndërmjet tyre në një zyrë të gjendjes civile, me dëshirën e vet. 
Gjithashtu, martesa mund të lidhet kur njëri ose të dy janë të burgosur në Republikën e Shqipërisë, 
kur në vendin e tyre nuk mund të lidhin martesë ose nuk mund të shkohet për shkaqe objektive. 

6. Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile të nxjerrë rregullat për veprimet, 
që do të kryejnë nëpunësit e shërbimit të gjendjes civile, për dokumentacionin dhe procedurën që do 
të ndiqet.  

 
Neni 48 

Përmbajtja e aktit të martesës 
 
Në aktin e martesës pasqyrohen treguesit e mëposhtëm:  
a) zyra e gjendjes civile, ku kryhet akti i martesës; 
b) numri  dhe data  e mbajtjes së aktit të martesës; 
c) numri dhe data e shpalljes së martesës; 
ç) numri dhe data e vendimit të gjykatës; 
d) vendi i lidhjes së martesës dhe ora; 
dh) identiteti, numri i identitetit të secilit prej bashkëshortëve të ardhshëm; 
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e) vendbanimi /vendqëndrimi para martesës; 
ë) vendbanimi pas martesës; 
f) mbiemri që do të mbajë pas lidhjes së martesës secili nga bashkëshortët;     
g) njohja e atësisë ose amësisë së fëmijëve të bashkëshortëve, të lindur para  martesës; 
gj) regjimi pasuror martesor i bashkëshortëve; 
h) numri identitetit, emri, mbiemri  dhe vendbanimi i  dëshmitarëve; 
i) numri i identitetit, emri, mbiemri i përkthyesit; 
j) emri, mbiemri dhe nënshkrimi i nëpunësit të gjendjes civile. 
 

Neni  49 
Vërtetimi i martesës 

 
Fakti juridik i martesës lind dhe vërtetohet me dokumentin që hartohet në përputhje me 

dispozitat ligjore në fuqi e që pasqyron vullnetin e personave, në prani të nëpunësit të gjendjes civile 
dhe të dy dëshmitarëve.  

 
Neni 50 

Veprimet me aktin e martesës 
 
Akti i martesës pasqyrohet në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile. Nëpunësi i gjendjes 

civile, që mban aktin e martesës, bën përditësimin e të dhënave për bashkëshortët e ardhshëm, në 
faqen përkatëse.   

 
KREU VIII 

REGJISTRIMI I AKTIT TË VDEKJES 
 

Neni 51 
Akti i vdekjes 

 
1. Akti i vdekjes vërteton ligjërisht vdekjen e shtetasit. 
2. Akti i vdekjes është procesverbali, që mbahet për çdo të vdekur, i nënshkruar nga 

nëpunësi i gjendjes civile dhe deklaruesi.  
Ai përmban:  
a) zyrën e gjendjes civile, ku mbahet akti i vdekjes; 
b) numrin dhe datën e mbajtjes së aktit të vdekjes; 
c) vendin e vdekjes dhe orën;  
ç) shkakun e vdekjes, sipas raportit mjekësor; 
d) identitetin dhe numrin e identitetit të të vdekurit, ose konfirmimin e të  ngarkuarit të 

posaçëm, për kufomat e gjetura e pa identitet; 
dh) numrin e identitetit, emrin dhe mbiemrin e mjekut ose të ekspertit ligjor, që ka lëshuar 

raportin;  
e) numrin e identitetit, emrin, mbiemrin  e deklaruesit; 
ë) numrin e datën e shkresës së prokurorisë, që ka autorizuar veprimin   për rastet e 

përcaktuara në këtë ligj; 
g) emrin, mbiemrin e nëpunësit të gjendjes civile. 
 

Neni 52 
Deklarimi i vdekjes 

 
1. Deklarimi i vdekjes bëhet nga çdo pjesëtar madhor i familjes ose nga personat më të  

afërt të familjes dhe, në mungesë të tyre ose për personat pa njeri, nga i ngarkuari i posaçëm i 
bashkisë/komunës, në zyrën e gjendjes civile, ku shtetasi ka vendbanimin/vendqëndrimin ose ku 
është gjetur kufoma. 
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2. Deklarimet janë të vlefshme, kur shoqërohen me raport mjekësor. 
3. Deklarimi i vdekjes bëhet brenda 10 ditëve nga ndodhja ose gjetja e kufomës dhe brenda 

60 ditëve, kur vdekja ka ndodhur jashtë shtetit. 
4. Drejtuesit e spitaleve, të reparteve ushtarake, të burgjeve, të reparteve të riedukimit dhe 

të institucioneve të tjera detyrohen të njoftojnë me shkresë zyrën e gjendjes civile më të afërt, brenda 
5 ditëve, për vdekjet e ndodhura në institucionet e tyre. 

5. Kur vdekja ndodh ditët e pushimeve dhe nuk mund të sigurohet leja e varrimit, 
përgjegjësi i shërbimit të varrimit kërkon dokumentet, që vërtetojnë vdekjen dhe me këto dokumente 
bën deklarimin e vdekjes në zyrën e gjendjes civile, në  ditën e parë të punës. 

6. Me deklarimin e vdekjes,  zyra e  gjendjes civile jep edhe  lejen e varrimit.  
7. Në fshatra, në juridiksionin e komunave, që nuk kanë zyrë të gjendjes civile,  lejen për 

varrimin e jep kryeplaku i fshatit. Në këtë rast, kryeplaku, pasi ka administruar dokumentet, që 
vërtetojnë vdekjen, është i detyruar që, brenda pesë ditëve, të njoftojë zyrën e gjendjes civile, ku 
janë të dhënat e shtetasit, për regjistrimin e aktit të vdekjes. 

8. Zyra e gjendjes civile, kur merr njoftimin për vdekje, sipas pikës 4 të këtij neni dhe për 
ato raste kur nuk paraqiten të afërm të viktimës për të bërë deklarimin, kërkon të bëhet verifikimi 
nga përfaqësuesit e pushtetit vendor. Në rast se konfirmohet vdekja, atëherë mban aktin e vdekjes, 
për të cilin duhet të firmosin, sipas rastit, përfaqësues të pushtetit vendor, kryeplaku i fshatit, 
administratori i lagjes, ose përfaqësuesi i shërbimit të varrimit, si palë e interesuar. 

9. Shërbimi i gjendjes civile, kur ka të dhëna se persona të vdekur vazhdojnë të qëndrojnë të 
regjistruar në regjistrin themeltar dhe në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, mund të ngrejë 
padi në gjykatë për të vërtetuar vdekjen, pasi të ketë shfrytëzuar të gjithë procedurën administrative. 

10. DPGJC-ja është detyruar që për çdo muaj të gjenerojë nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes 
Civile listën e shtetasve që kanë mbushur moshën 100 vjeç dhe për çdo datë 5 të muajit pasardhës 
shpërndan listën, sipas zyrës së gjendjes civile. Zyra e gjendjes civile, në bashkëpunim me 
përfaqësuesit e pushtetit vendor, bën verifikimin rast pas rasti, sipas procedurës së miratuar nga 
ministri që mbulon gjendjen civile. 

 
Neni 53 

Vërtetimi i faktit juridik të vdekjes 
 
1. Shtetasi vlerësohet se ka vdekur në fakt, kur vërtetohet me raport mjekësor, ku 

saktësohen identiteti, fakti, koha, vendi e shkaku i vdekjes së tij.  
Shtetasi shpallet i vdekur edhe për rastet kur personi dhe organi i interesuar bëjnë vërtetimin 

faktik, në rrugë gjyqësore, sipas Kodit Civil. 
2. Kur kufoma nuk mund të identifikohet, vihen re shenja ose dyshohet të jetë vdekje e 

dhunshme, raporti lëshohet nga eksperti mjeko-ligjor. Në këto raste, pavarësisht nga fillimi ose jo i 
ndjekjes penale, veprimet në gjendjen civile kryhen vetëm me lejen e prokurorit. 

3. Në raportin mjekësor shkaqet e vdekjes klasifikohen në shkaqe shëndetësore, aksidentale 
ose kriminale. 

4. Vendimi i gjykatës, që shpall shtetasin të vdekur, regjistrohet në  Regjistrin Kombëtar të 
Gjendjes Civile/ regjistrin themeltar (arkivi), pa u mbajtur akti i vdekjes. 

5. Vdekjet jashtë shtetit vërtetohen sipas ligjit të vendit, ku ka ndodhur vdekja, me 
përjashtim të rasteve kur vdekja ndodh në territorin e përfaqësive diplomatike, në avion apo në anije 
shqiptare, në udhëtim, në zonat ndërkombëtare, për të cilat zbatohet ky ligj. 

 
Neni 54 

Vërtetimi i vdekjes 
 
Vdekja vërtetohet nga mjeku i zonës përkatëse, ku ka ndodhur vdekja (mjekë, qendër 

shëndetësore, spital, urgjencë etj.). Për vdekjet e shkaktuara nga përdorimi i dhunës ose për vdekjet 
e dyshimta, si dhe për vdekjet në vendet e vuajtjes së dënimeve me burgim, vërtetimi është i 
vlefshëm vetëm kur lëshohet nga eksperti mjeko-ligjor dhe është nënshkruar edhe nga prokurori.   
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Neni 55 
Pavlefshmëria e aktit të vdekjes 

 

1. Akti i vdekjes është absolutisht i pavlefshëm kur personi, në fakt, nuk ka vdekur, gjë që 
vërtetohet me paraqitjen e tij fizike ose ekzistencën pas datës së aktit të vdekjes, në çdo rast me 
mungesë kufome apo kufomë të një personi tjetër. 

2. Akti i vdekjes është i pavlefshëm kur ka vdekur një person tjetër nga ai që përmban akti 
dhe, në këtë rast, është i detyrueshëm të mbahet akt i veçantë për të vdekurin në fakt. 

3. Akti i vdekjes shpallet relativisht i pavlefshëm kur nuk i përgjigjet realitetit, për sa i 
përket kohës, shkakut e vendit të vdekjes. 

4. Pavlefshmëria, sipas pikës 1  të këtij neni, konstatohet nga gjykata, pas kërkesës së 
paraqitur, në çdo kohë, nga personi, për të cilin është mbajtur akti i vdekjes. Kur personi është i 
mitur, i është hequr apo kufizuar zotësia për të vepruar ose nuk është në gjendje mendore apo fizike, 
këtë të drejtë e kanë përfaqësuesit ligjorë ose kujdestarët e tij dhe, kur nuk ka të tillë apo kur kjo e 
drejtë nuk ushtrohet prej tyre, të drejtën e ka edhe prokurori. 

5. Në rastin e pikës 2  të këtij neni, përveç personit, që rezulton i gjallë, pavlefshmëria 
kërkohet edhe nga personat, të cilët kanë pasoja juridike nga mungesa e aktit të të vdekurit në fakt. 
Kur këta janë të mitur, u është hequr zotësia për të vepruar ose nuk janë në gjendje mendore apo 
fizike dhe nuk paraqitet kërkesë nga përfaqësuesi ligjor apo kujdestari, ose kur nuk ka të tillë, si dhe 
kur pasojat rëndojnë mbi shtetin, kërkesa paraqitet nga prokurori. 

6. Prokurori paraqet kërkesë edhe kur personi, që rezulton i gjallë, ndonëse i ka mundësitë, 
nuk bën kërkesë ose shmanget qëllimisht.  

7. Në rastin e pikës 2  të këtij neni, kur nuk mund të përcaktohet identiteti i personit të 
vdekur realisht, çështja shqyrtohet më vete, duke bërë identifikimin ose jo, por, në çdo rast, duke 
mbajtur një akt tjetër vdekjeje. 

8. Pavlefshmëria, sipas pikës 3  të këtij neni, kërkohet nga të interesuarit, që kanë zotësi 
juridike ose nga prokurori, kur pasojat rëndojnë mbi të miturit, personat madhorë, që u është hequr 
ose kufizuar zotësia për të vepruar, kur: 

a) kjo nuk ushtrohet nga përfaqësuesit ligjorë ose kujdestari; 
b) nuk ka të tillë; 
c) pasojat lidhen me shtetin. 
9. Me shpalljen e pavlefshmërisë së aktit të vdekjes me vendim gjyqësor, shënimet në fletën 

familjare të regjistrit themeltar ose në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile anulohen ose 
ndryshohen dhe ky veprim pasqyrohet në rubrikën e vërejtjeve dhe në vetë aktin e vdekjes.   
 

KREU IX 
EMRI, MBIEMRI DHE NDRYSHIMI I TYRE 

 

Neni 56 
Emri e mbiemri 

 

 1. Nëpunësi i gjendjes civile pasqyron në aktin e lindjes emrin, që dëshirojnë prindërit e 
fëmijës, përveç emrave të papërshtatshëm.  

2.  Refuzimi i regjistrimit të emrit të caktuar mund të kundërshtohet në organet gjyqësore. 
3. Kur prindërit nuk bien dakord, nëpunësi i gjendjes civile cakton një emër, me shënimin 

në kllapa “i përkohshëm”, deri në zgjidhjen e konfliktit nga gjykata. 
4. Kur shkaku ka lindur pas regjistrimit të emrit, nuk ka papërshtatshmëri, sipas këtij ligji. 
5. Drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile, kur konstaton një emër të papërshtatshëm, ka të 

drejtë të kërkojë ndryshimin e tij me vendim gjyqësor. 
6. Mbiemri i fëmijës përcaktohet në bazë të procedurave të parashikuara në Kodin e 

Familjes. 
7. Kur prindërit kanë vdekur apo nuk janë në gjendje fizike a mendore ose nuk gjenden, 

emri caktohet nga pjesëtarët e familjes, të afërmit e tjerë dhe, në mungesë të tyre, nga nëpunësi i 
gjendjes civile. 
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Neni 57 
Ndryshimi i emrit dhe i mbiemrit 

 
1. Emri e mbiemri mund të ndryshojnë në rastet e përcaktuara në këtë ligj.    
2. Emri e mbiemri i personit madhor mund të ndryshojnë vetëm me kërkesën e tij. Subjektet 

e përcaktuara në këtë ligj mund të kërkojnë ndryshimin për rastet e papërshtatshmërisë. 
3. Emri i personit mund të ndryshojë pas vdekjes, me kërkesë të personave, që kanë atë 

emër përbërës të gjendjes së tyre civile, vetëm për shkak të papërshtatshmërisë. 
4. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile përcakton emrat e papërshtatshëm, në kuptim 

të këtij ligji, duke marrë mendim paraprak nga institucione të specializuara. Emrat e vlerësuar të 
papërshtatshëm me vendim gjyqësor përfshihen, drejtpërdrejt, në një  përmbledhëse, që i vihet në 
dispozicion çdo zyre të gjendjes civile. 

5. Ndryshimi i emrit dhe i mbiemrit të prindit pasqyrohet te fëmija i mitur. Te fëmija në 
moshën madhore ndryshimi mund të bëhet me pëlqimin e tij, përveç rasteve të papërshtatshmërisë. 

6. Ndryshimi i emrit dhe i mbiemrit pasqyrohet në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, 
pas miratimit të kërkesës së shtetasit, nga përgjegjësi i zyrës së gjendjes civile. Në procesverbalin, 
që mbahet në këtë rast pasqyrohen përbërësit e gjendjes civile të shtetasit, shkaku i ndryshimit, si 
dhe emri e mbiemri i ndryshuar. Procesverbali nënshkruhet nga kërkuesi, nga të gjithë pjesëtarët 
madhorë të familjes, të cilët e kanë përbërës të tyre emrin ose mbiemrin, kur e pranojnë ndryshimin, 
nga nëpunësi i gjendjes civile dhe përgjegjësi i zyrës së gjendjes civile. Emri e mbiemri i ndryshuar, 
si dhe numri e data e procesverbalit pasqyrohen në Regjistrin Kombëtar të  Gjendjes Civile. 

7. Në bazë të procesverbalit ose të vendimit gjyqësor bëhen korrigjimet për personat, që 
kanë nënshkruar dhe për të miturit, ndërsa për pjesëtarët e tjerë madhorë, korrigjimet bëhen vetëm 
pasi të kenë dhënë pëlqimin me shkrim, të nënshkruar, të procesverbalit, përveç rasteve të 
vendosura nga gjykata. 

8. Personat, që e kanë përbërës emrin ose mbiemrin, por që janë familje më vete, bëjnë 
ndryshimin me kërkesën e tyre, me procesverbal të veçantë, ndërsa në rastet e papërshtatshmërisë, 
janë të detyruar ta pasqyrojnë ndryshimin brenda 1 muaji nga marrja dijeni. 

9. Përveç ndryshimeve të mësipërme, emrit dhe mbiemrit mund t’i bëhen përmirësime dhe 
korrigjime, që lidhen me ndryshime e saktësime të shkronjave të veçanta. Këto ndryshime bëhen në 
bazë të kërkesës së personit të interesuar, sipas rregullave të përcaktuara nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Gjendjes Civile.  
 

KREU X 
KOMBËSIA DHE GJENDJA CIVILE E SHTETASVE 

TË HUAJ DHE E PERSONAVE PA SHTETËSI 
 

Neni 58 
Kombësia 

 
1. Fëmija merr kombësinë e prindërve me kombësi të njëjtë, të dokumentuar në Regjistrin 

Kombëtar të Gjendjes Civile. Kjo kombësi nuk mund të ndryshohet, përveç rasteve, kur, sipas ligjit, 
vërtetohet pasaktësia e kombësisë së prindërve, ose kur ka një vendim gjyqësor të formës së prerë, 
për ndryshimin e atësisë apo të amësisë. Ndryshimi i kombësisë, në çdo rast, bëhet me vendim 
gjyqësor. 

2. Kur prindërit kanë kombësi të ndryshme, fëmijës i shënohet kombësia e njërit prej 
prindërve, sipas marrëveshjes ndërmjet tyre. Në rast mosmarrëveshjeje ose në rast vdekjeje të njërit 
prej tyre, shërbimi i gjendjes civile, përkohësisht, shënon si kombësi të fëmijës atë të të atit. 
Kombësia e fëmijës në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile shënohet në bazë të vullnetit të të dy 
prindërve ose kombësia e njërit prej tyre, sipas vullnetit të fëmijës madhor. 

3. Fëmija e lindur jashtë martese, kur nuk dihet atësia, merr kombësinë e nënës. Kjo 
kombësi mund të ndryshojë me vërtetimin e atësisë, sipas përcaktimeve të pikës 2  të këtij neni. 
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4. Fëmija me prindër të panjohur, i lindur në Shqipëri, prezumohet me kombësi shqiptare. 
Kur njëri ose të dy prindërit gjenden ose kur fëmija arrin moshën madhore, për kombësinë e tij 
zbatohen përcaktimet e pikës 2  të këtij neni. 

5. I birësuari merr kombësinë e birësuesve, sipas përcaktimeve të pikës 2  të këtij neni, por 
kur ai arrin në moshë madhore, ka të drejtë të rimarrë kombësinë që kishte para birësimit, ose ta 
ndryshojë atë, sipas kombësisë që kanë prindërit biologjikë. 

6. I linduri me fekondim artificial nga një grua e martuar merr kombësinë e njërit prej 
bashkëshortëve, sipas kritereve të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni. 

7. Ndryshimi i kombësisë bëhet në rastet e përcaktuara në këtë ligj vetëm me vendim 
gjyqësor, duke u thirrur, në çdo rast, si palë në proces shërbimi i gjendjes civile, edhe kur kombësia 
ka qenë caktuar përkohësisht ose kur është bërë një gabim material. 

8. Ndryshimi i kombësisë shqiptare të shtetasve shqiptarë nga organe të huaja është 
absolutisht i pavlefshëm. 

  
Neni  59 

Gjendja civile e shtetasve të huaj dhe e personave pa shtetësi 
 
1. Shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në 

Republikën e Shqipërisë, si edhe shtetasit e huaj, që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë, 
gëzojnë të gjitha të drejtat, sipas këtij ligji, me përjashtim të të drejtave, që lidhen ngushtë me 
shtetësinë shqiptare dhe të veçorive në mënyrën e dokumentimit. 

2. Gjendja civile e shtetasit të huaj me banim të përkohshëm/të përhershëm në Republikën e 
Shqipërisë përcaktohet në dokumentet e shtetit përkatës, ndërsa ajo e personit pa shtetësi, në 
dokumentet e shtetit ku ka lindur ose prej nga ka ardhur. Gjendja civile e shtetasit të huaj, që ka 
përfituar azil në Republikën e Shqipërisë vërtetohet nga të dhënat, që ka organi përkatës 
administrativ për refugjatët. 

3. Shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm, vizitorë 
ose që janë tranzit në Shqipëri, kanë të drejtë që, nëpërmjet shërbimit të gjendjes civile, të 
evidentojnë dhe të vërtetojnë faktet juridike të tyre, të ndodhura në territorin e Republikës së 
Shqipërisë, sikurse çdo shtetas shqiptar, përveçse kur ka pengesë ose një procedurë të veçantë, të 
përcaktuar  me ligj apo marrëveshje ndërkombëtare.  

 
KREU XI 

SHËRBIMI I GJENDJES CIVILE 
 

Neni 60 
Natyra dhe funksioni 

 
1. Shërbimi i gjendjes civile është shërbim unik shtetëror. Ky shërbim, në kuptim të këtij 

ligji, ushtrohet si funksion i deleguar edhe nga organet e qeverisjes vendore. Ai plotëson, përditëson 
dhe administron Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, mban aktet e gjendjes civile, lëshon 
certifikata, sipas përcaktimeve të këtij ligji, si dhe kryen shërbime të tjera, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi. 

2. Shërbimi i gjendjes civile u jep të dhëna marrësve, sipas përcaktimeve të ligjit dhe akteve 
nënligjore, si dhe në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale. 

 
Neni 61 

Organizimi i shërbimit të gjendjes civile 
 
1. Shërbimi i gjendjes civile është i organizuar si më poshtë: 
a) Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile; 
b) degët e gjendjes civile në qark; 
c) zyrat e gjendjes civile në bashki/njësi bashkiake ose komuna. 
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2. Pranë përfaqësive diplomatike dhe konsullore shqiptare funksionon shërbimi i gjendjes 
civile, në përputhje me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 62 

Struktura dhe organika 
 
Struktura, organika dhe numri i nëpunësve të shërbimit të gjendjes civile në bashki/njësi 

bashkiake/komuna dhe në degët e gjendjes civile në qark përcaktohen me vendim të  Këshillit të 
Ministrave. 

 
Neni 63 
Buxheti 

 
1. Të ardhurat që sigurohen nga shërbimi i gjendjes civile duhet të përdoren në përputhje me 

aktet e Këshillit të Ministrave që rregullojnë përdorimin dhe  administrimin e të ardhurave që 
krijohen nga institucionet buxhetore. 

2. Buxheti i shërbimit të gjendjes civile është program më vete, brenda buxhetit të miratuar 
për Ministrinë e Brendshme. 

3. Bashkitë, njësitë bashkiake dhe komunat, në përputhje me objektivin e tyre, mund të 
parashikojnë dhe kryejnë shpenzime, operative ose kapitale, shtesë, për përmirësimin e shërbimit të 
zyrës së gjendjes civile. 

 
Neni 64 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile 
 
1. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile është organi më i lartë i shërbimit të gjendjes 

civile.  
2. Drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile dhe nëpunësit e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Gjendjes Civile gëzojnë statusin e nëpunësit civil. 
 

Neni 65 
Detyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile 

 
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile kryen këto detyra: 
a) I propozon ministrit  projektaktet në zbatim të ligjit. 
b) Harton dhe i propozon për miratim ministrit treguesit e cilësisë së shërbimit, metodikat 

dhe rregulloret për funksionimin e zyrave të shërbimit të gjendjes civile. 
c) Administron Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile dhe Regjistrin Kombëtar të 

Adresave. 
ç) Harton programe dhe merr masa për zhvillimin e vazhdueshëm të sistemit të shërbimit të 

gjendjes civile. 
d) Bën drejtimin metodik dhe kontrollon veprimtarinë e zyrave të shërbimit të gjendjes civile 

në zyrat e gjendjes civile në degët e qarkut, bashki, komuna dhe njësitë bashkiake,  si dhe në 
përfaqësitë diplomatike e konsullore. 

dh) Bashkëpunon me institucione dhe donatorë të interesuar për problemet e shërbimit të 
gjendjes civile dhe i paraqet ministrit  për miratim projektmarrëveshje, në përputhje me procedurat e 
përcaktuara për këtë qëllim. 

e) Merr masa, harton dhe zbaton programe për kualifikimin dhe rekrutimin e nëpunësve të 
shërbimit të gjendjes civile. 

ë) Propozon modelet e dokumenteve që mbahen dhe lëshohen nga zyrat e shërbimit të 
gjendjes civile, si dhe programet kompjuterike që përdor ky shërbim. 

f) Vendos kriteret profesionale që duhen plotësuar nga nëpunësit e shërbimit të gjendjes 
civile, për pranimin e tyre në këtë shërbim. 
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g) Kur vëren shkelje, i propozon kryetarit të bashkisë/njësisë bashkiake /komunës dhe 
prefektit të qarkut masa administrative për nëpunësit e shërbimit të gjendjes civile. Masat e 
propozuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile janë të detyrueshme për zbatim nga 
kryetarët dhe prefekti i qarkut.  

gj) Zgjidh  konfliktet për veprimet apo mosveprimet e zyrave të gjendjes civile, në ushtrim 
të funksioneve të tyre.  

 
Neni 66 

Degët e gjendjes civile në qark 
 
1. Shërbimi i gjendjes civile i ushtron funksionet edhe në degët e qarkut. 
2. Emërimi në detyrë i nëpunësit të gjendjes civile në degët e qarkut bëhet nga prefekti, me 

miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Gjendjes Civile, sipas kritereve të përcaktuara më parë nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. 

3. Lirimi nga detyra i nëpunësit të gjendjes civile të degës së qarkut bëhet nga prefekti, me 
miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Gjendjes Civile. 

         
Neni 67 

Detyrat e degëve të gjendjes civile në qark  
 
Degët e gjendjes civile në qark kanë këto detyra:  
a) zbatojnë metodikat e hartuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile; 
b) administrojnë arkivin e regjistrave dhe të akteve të gjendjes civile, në shkallë rrethi; 
c) lëshojnë certifikata të shërbimit të gjendjes civile, për dokumentet që administron vetë 

zyra, me kërkesë të personit të interesuar ose të zyrës së gjendjes civile në bashki /komunë; 
ç) u japin të dhëna institucioneve shtetërore dhe personave juridikë privatë,  sipas mënyrës 

së përcaktuar me ligj; 
d) pranojnë dhe shpërndajnë në zyrat e gjendjes civile në bashki/komuna njoftimet, që vijnë 

nga institucionet e tjera shtetërore dhe anasjelltas; 
dh) kontrollojnë veprimtarinë e zyrave të gjendjes civile në bashki/komuna dhe u propozojnë 

organeve përkatëse marrjen e masave të nevojshme; 
e) raportojnë para prefektit dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Gjendjes Civile për veprimtarinë 

e degës së qarkut dhe të zyrave të gjendjes civile në bashki/komuna. 
 

Neni 68 
Zyrat e gjendjes civile në bashki, njësi bashkiake ose komuna  

 
1. Shërbimi i gjendjes civile ushtron funksionet në bashki/njësi bashkiake/komuna. 
2. Emërimi në detyrë i nëpunësit të zyrës së gjendjes civile bëhet nga kryetari i 

bashkisë/njësisë bashkiake/komunës, sipas kritereve të vendosura nga Drejtoria e Përgjithshme e 
Gjendjes Civile. 

3. Lirimi nga detyra i nëpunësit të zyrës së gjendjes civile bëhet nga kryetari i 
bashkisë/komunës/njësisë bashkiake, me miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Gjendjes Civile. 

 
Neni 69 

Detyrat e zyrave të gjendjes civile në bashki,  njësi bashkiake ose komuna 
 
Zyrat e gjendjes civile në bashki/njësi bashkiake/komuna kanë këto detyra: 
a)  përditësojnë Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile; 
b)  mbajnë aktet e lindjeve, të martesave dhe të vdekjeve; 
c) lëshojnë dokumentin e identitetit, certifikatat e  lindjes, ato familjare,  të  martesës dhe të 

vdekjes, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 
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ç)  kryejnë veprime të shërbimit të gjendjes civile, sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj 
dhe në aktet nënligjore në fuqi; 

d) plotësojnë detyrimet e përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore të   institucioneve të tjera 
shtetërore dhe të subjekteve të interesuara; 

dh) vënë në dijeni këshillin dhe kryetarin e bashkisë/njësisë bashkiake/komunës, si dhe 
degën e gjendjes civile në qark, për veprimtarinë e zyrës së gjendjes civile, sipas kërkesës ose 
periodikisht, në përputhje me udhëzimet përkatëse; 

e)  plotësojnë të gjitha detyrat, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 70 
Detyrat e zyrës së  gjendjes civile në Bashkinë e Tiranës  

 
Zyra e gjendjes civile në Bashkinë e Tiranës ka këto detyra:  
a) zbaton metodikat e hartuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile; 
b) administron arkivin e regjistrave dhe të akteve të gjendjes civile të  njësive bashkiake të 

Tiranës; 
c) lëshon certifikata të shërbimit të gjendjes civile për dokumentet që administron vetë zyra, 

me kërkesë të personit të interesuar ose të zyrave të gjendjes civile në bashki /komunë; 
 ç) u jep të dhëna institucioneve shtetërore dhe personave juridikë  privatë,  sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj; 
d) pranon dhe shpërndan, në zyrat e gjendjes civile të njësive bashkiake të Tiranës, njoftimet 

që vijnë nga institucionet e tjera shtetërore dhe anasjelltas; 
dh) kontrollon veprimtarinë, që kryejnë zyrat e gjendjes civile në njësitë bashkiake dhe u 

propozon organeve përgjegjëse marrjen e masave të nevojshme; 
e) raporton para kryetarit të bashkisë dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Gjendjes Civile për 

veprimtarinë e zyrës në bashki dhe të zyrave të gjendjes civile në njësitë bashkiake. 
 

Neni 71 
Detyrat e shërbimit të gjendjes civile në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore 
 
Veprimet, të cilat  kryhen nga nëpunësit e shërbimit konsullor, që mbulojnë çështjet e 

shërbimit të gjendjes civile në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore shqiptare, duhet të përmbushin 
kriteret e përcaktuara nga ligji në fuqi. Këta nëpunës, përpara fillimit të punës, duhet të trajnohen si 
nëpunësit e shërbimit të gjendjes civile. Ata administrojnë dokumentacionin dhe kryejnë veprime në 
Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile për shtetasit shqiptarë, që janë me banim të përhershëm 
jashtë Shqipërisë, sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj dhe në dispozitat e tjera ligjore. 

 
Neni 72 

Nëpunësi i shërbimit të gjendjes civile 
 
Të drejtat dhe përgjegjësitë për kryerjen e veprimeve në regjistrat e gjendjes civile, sipas 

këtij ligji, i kanë vetëm nëpunësit e shërbimit të gjendjes civile, ndërsa për përfaqësitë diplomatike e 
konsullore, vetëm nëpunësit e trajnuar për këtë qëllim.  
 

Neni 73 
Tarifat e shërbimit të gjendjes civile 

 
Shërbimet, që kryhen nga zyrat e gjendjes civile, kryhen me pagesë nga kërkuesi, marrësi 

ose deklaruesi, sipas tarifave të miratuara nga legjislacioni në fuqi. 
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Neni 74 
Kundërvajtjet administrative 

 
 1. Në kuptim të këtij ligji, shkeljet e përmendura më poshtë, kur nuk përbëjnë vepër 

penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë: 
a) shkelja ose moszbatimi i dispozitave të parashikuara në nenin 15 pika 3, në nenin 19 pikat 

1 e 2,  në nenin 20 pika 1, në nenin 21 pikat 1 e 2, në nenin 41 pika 6 dhe në nenin 52 pikat 3, 5 
dhe 7  dënohet me gjobë në masën 3 000 lekë dhe me pezullim të shërbimit deri në vjeljen e gjobës, 
të cilën e vendos dhe e vjel nëpunësi i gjendjes civile. 

Gjoba e vendosur nga nëpunësi i gjendjes civile mund të ankimohet brenda 10 ditëve te 
prefekti i qarkut, i cili duhet të shprehet brenda 10 ditëve nga data e regjistrimit të ankesës; 

b) shkelja ose moszbatimi i dispozitës së parashikuar në nenin 18 pikat 2 e 3, në nenin 20 
pikat 1 e 2, në nenin 41 pika 6 dhe në nenin 52 pika 4 dënohet me gjobë në masën 50 000 lekë; 

 c) shkelja ose moszbatimi i dispozitës së parashikuar në nenin 65 shkronja “dh”, në nenin 
66 pikat 2 dhe 3 dhe në nenin  68 pika 2 dhe 3 dënohet me gjobë në masën 50 000 lekë; 

2. Gjobat e parashikuara në shkronjat  “b” dhe “c” të këtij neni vendosen nga Drejtori i 
Përgjithshëm i Gjendjes Civile, sipas njoftimit të ardhur nga zyrat e gjendjes civile. Kundër masës 
administrative mund të bëhet ankim brenda 10 ditëve në institucionin e  ministrit që mbulon gjendjen 
civile, i cili brenda 10 ditëve duhet të shprehet për këtë masë. Kundër vendimit të ministrit mund të 
bëhet ankim në gjykatë brenda 30 ditëve nga data e shpalljes së vendimit. 

3. Masat administrative të gjobës, të cilat nuk ankimohen brenda afatit, si dhe ato të cilat 
lihen në fuqi me vendim gjyqësor të formës së prerë, janë titull ekzekutiv dhe ngarkohen zyrat 
përmbarimore për ekzekutimin e tyre. 

 
KREU XII 

DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Neni 75 
Shfuqizime 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, ligji nr.8950, datë 10.10.2002 “Për gjendjen civile”, i 

ndryshuar, si dhe të gjitha aktet e tjera ligjore dhe nënligjore, që bien në kundërshtim me këtë ligj, 
shfuqizohen. 

  
Neni 76 

Nxjerrja e akteve nënligjore 
 
 Ngarkohen Këshilli i Ministrave dhe ministri përgjegjës për gjendjen civile që të nxjerrin 

aktet nënligjore në zbatim të neneve 15 pika 4, 18 pikat 3 dhe 4, 20 pika 4, 22 pika 2, 24 pika 4, 25, 
33, 52 pika 10, 62 dhe 63 të këtij ligji. 

 
Neni 77 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.  
 

Shpallur me dekretin nr.6180, datë 25.5.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir 
Topi 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.85, datë 12.6.2009, faqe 3734 
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LIGJ 
Nr.10 061, datë 29.1.2009 

 
PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË 
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË NORVEGJISË PËR 

ZBATIMIN E PROJEKTIT TË ASISTENCËS TEKNIKE, NË MBËSHTETJE TË 
MODERNIZIMIT TË SISTEMIT TË REGJISTRIMIT CIVIL NË SHQIPËRI” 
 
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  
 

KUVENDI  
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
Neni 1 

 
Ratifikohet “Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 

Qeverisë së Mbretërisë së Norvegjisë për zbatimin e projektit të asistencës teknike, në mbështetje të 
modernizimit të sistemit të regjistrimit civil në Shqipëri”. 

 
Neni 2 

 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.6043, datë 6.2.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir 
Topi 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.9, datë 9.2.2009, faqe 218 
 

 
MARRËVESHJE  

NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE 
QEVERISË SË MBRETËRISË SË NORVEGJISË PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT TË 
ASISTENCËS TEKNIKE NË MBËSHTETJE TË MODERNIZIMIT TË SISTEMIT TË 

REGJISTRIMIT CIVIL NË SHQIPËRI 
 
Kjo Marrëveshje (më poshtë referuar si “Marrëveshja”) kryhet midis Këshillit të Ministrave 

të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Brendshme (më poshtë referuar si 
“Ministria”) dhe Qeverisë së Mbretërisë së Norvegjisë, përfaqësuar nga Statistic Norëay (më poshtë 
referuar si “SN”), të dyja së bashku më poshtë referuar si “Palët”: 

 
Neni 1 

Qëllimi dhe objektivi 
 
Kjo Marrëveshje përcakton afatet dhe procedurat për zbatimin e asistencës teknike dhe 

financiare të SN-së për projektin e asistencës në modernizimin e sistemit të adresave dhe regjistrimit 
civil në Shqipëri (më poshtë referuar si “Projekti AT”). 

1. Projekti i AT është paraqitur në një dokumentprojekt për modernizimin e sistemit të 
regjistrimit civil në Shqipëri, hartuar nga Ministria e Brendshme dhe miratuar nga Këshilli i 
Ministrave të Shqipërisë, në shtator 2007. 

2. Kjo Marrëveshje mbulon periudhën tetor 2007-dhjetor 2008. Për arsye të rrethanave të 
paparashikuara, kjo periudhë mund të zgjatet. 
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3. Objektivi i projektit AT është të ofrojë këshillim në zhvillimin e një sistemi modern dhe 
të besueshëm të regjistrimit civil të popullsisë, përfshirë ngritjen e një sistemi qendror të 
kompjuterizuar të regjistrimit civil. 

4. Mbështetja teknike e SN-së financohet nga një grant i dhënë nga Ministria e Punëve të 
Jashtme të Norvegjisë (MFA) më 20 korrik 2007. Granti, prej të cilit sasia prej 3 milionë korona 
norvegjeze (NOK), i rezervohet blerjes së pajisjeve IT për projektin AT, është i vlefshëm deri më 
gusht 2008. SN do të aplikojë pranë Ministrisë së Jashtme Norvegjeze për një tjetër grant të 
ngjashëm për vitin 2008. 

 
Neni 2 

Bashkëpunimi, përfaqësimi, administrimi 
 
1. Ministria dhe SN duhet të bashkëpunojnë plotësisht në mënyrë që objektivi i projektit AT 

të plotësohet me sukses. Për këtë qëllim, secila palë duhet t’i ofrojë palës tjetër të gjithë 
informacionin që mund të kërkohet në lidhje me projektin AT. 

2. SN do të ofrojë konsulentë teknikë dhe mbështetje afatshkurtër dhe afatgjatë përsa u takon 
çështjeve teknike. 

 
Neni 3 

Kontributet e Statistics Norëay 
 
1. SN do të ofrojë asistencë teknike për Ministrinë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 

Gjendjes Civile për çështje të tilla si: legjislacioni, infrastrukturë dhe organizim, IT, përfshirë 
zhvillim programi dhe blerje pajisjesh, trajnim, mbrojtje të dhënash dhe kontroll cilësie. 

2. SN do të blejë pajisje IT për projektin AT, sipas specifikimeve të bëra nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe Ministria e Brendshme dhe në bashkëpunim të ngushtë me 
drejtuesit e projektit ATS dhe Komitetin Drejtues, brenda kufirit buxhetor të specifikuar në nenin 
1.4. 

Neni 4 
Kontributet dhe detyrimet e Ministrisë së Brendshme 

 
Ministria duhet të jetë përgjegjëse për zbatimin me sukses të kontributit të SN për projektin 

AT në përputhje me këtë Marrëveshje, dhe duhet: 
1. të ketë përgjegjësinë e përgjithshme për planifikim, administrim dhe zbatim; 
2. të ofrojë personel të mjaftueshëm lokal të kualifikuar dhe të aftë për zbatimin me sukses 

të projektit dhe të sigurojë që personeli i trajnuar do të mbetet në postet e tij; 
3. të sigurojë përmirësimin e kushteve të punës të zyrave të gjendjes civile, përfshirë këtu 

furnizim pa ndërprerje me energji; 
4. të bëjë të mundur aksesin e të dhënave dhe informacioneve për konsulentin afatgjatë dhe 

për personelin tjetër të projektit, përfshirë vizita në zyrat lokale, nëse shihet e arsyeshme, për të 
siguruar kështu përmbushjen me sukses të projektit AT; 

5. të garantojë sigurinë e personelit në zyrat lokale dhe gjatë udhëtimeve të punës; 
6. të informojë menjëherë SN-në për ndonjë rrethanë që pengon ose rrezikon të pengojë 

zbatimin me sukses të projektit AT; 
7. të asistojë përfaqësuesit e SN-së në marrjen e lejes për të vizituar secilën nga zonat e 

projektit për qëllime që lidhen me këtë Marrëveshje dhe në shqyrtimin e të dhënave, pajisjeve dhe 
dokumenteve përkatëse. 

 
Neni 5 

Prokurimi 
 
1. SN merr përsipër të kryejë blerjet e pajisjeve dhe shërbimeve për projektin AT, sipas 

specifikimeve të bëra në nenet 1.4 dhe 3.2. Të gjitha prokurimet duhet të kryhen në përputhje me 
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rregullat ekzistuese në fuqi të Qeverisë Norvegjeze për prokurimin. Marrëveshjet e prokurimit duhet 
të përmbajnë një klauzolë ku të parashikohet se marrëveshja do të anulohet në raste të praktikave 
joligjore apo korruptive në lidhje me ekzekutimin e kontratës. Nuk pranohet qoftë direkt, apo 
indirekt si nxitje, ose shpërblim, ose ekzekutim i marrëveshjeve të prokurimit asnjë lloj oferte, 
dhurate, pagese apo përfitim që mund të interpretohej si praktikë jo ligjore apo korruptive. Praktika 
të tilla do të përbëjnë shkak për anulimin e kësaj marrëveshjeje dhe/ose të marrëveshjes së 
prokurimit në fjalë. 

2. Të gjithë pagimin e tatimeve dhe taksave që janë pjesë e kostos lokale, paguhen nga 
Qeveria, domethënë nga pala shqiptare. 

 
Neni 6 

Rezervat 
 
Palët bien dakord të bashkëpunojnë për parandalimin e korrupsionit brenda dhe nëpërmjet 

projektit AT. Palët angazhohen të ndërmarrin masa të shpejta ligjore në vendet e tyre përkatëse për 
të ndaluar, hetuar dhe ndjekur penalisht, në përputhje me ligjet kombëtare, çdo person të dyshuar 
për korrupsion apo për çdo keqpërdorim tjetër të burimeve. 

 
Neni 7 

Informacion, vlerësim, rishikime 
 
1. Rishikimet e projektit duhet të kryhen me kërkesë të secilës palë. 
2. SN duhet të ketë të drejtën të kryejë misione teknike ose financiare që konsiderohen të 

nevojshme për ndjekjen e ecurisë të projektit AT. Ministria duhet të ofrojë gjithë asistencën e 
nevojshme, informacionin dhe dokumentacionin përkatës, për të lehtësuar punën e personit apo 
personave që do të kryejnë misionin e monitorimit. 

 
Neni 8 

Mosmarrëveshje, hyrja në fuqi, përfundimi 
 
1. Në rast të ndonjë mosmarrëveshjeje për zbatimin apo interpretimin e kësaj Marrëveshjeje, 

duhet të bëhen konsultime midis palëve. Në rast të mosarritjes në një marrëveshje, mosmarrëveshja 
duhet të zgjidhet në rrugë diplomatike. 

2. Kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi pasi palët të kenë njoftuar njëra-tjetrën se kanë 
përfunduar procedurat e brendshme të nevojshme ligjore për këtë Marrëveshje. 

3. Pavarësisht klauzolës së mësipërme, palët mund t’i japin fund kësaj Marrëveshjeje duke 
njoftuar palën tjetër me shkrim, 1 muaj para. 

Në dëshmi sa më sipër, të nënshkruarit, duke vepruar në emër të institucioneve të tyre 
përkatëse, kanë firmosur këtë Marrëveshje në dy kopje origjinale, një në gjuhën shqipe dhe një në 
gjuhën angleze, një origjinal për secilën gjuhë dhe për secilën palë. Në rast të ndonjë 
mosmarrëveshjeje për interpretimin e dispozitave të kësaj Marrëveshjeje, do të ketë përparësi 
versioni në gjuhën angleze.  
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VENDIM 
Nr.1243, datë 11.12.2009 

 
PËR PËRCAKTIMIN E DOKUMENTEVE, QË DUHET TË PARAQESIN SHTETASIT, 

E  TË PROCEDURAVE, QË DUHET TË KRYEJNË ZYRAT E GJENDJES CIVILE, 
NË  BASHKI/NJËSI BASHKIAKE/KOMUNA, DHE INSTITUCIONET SHTETËRORE,TË 

POSAÇME, PËR NDRYSHIMIN E VENDBANIMIT/ADRESËS SË SHTETASVE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 18, pika 4, 20, pika 4, e 22, pika 2, 

të ligjit nr.10129, datë 11.5.2009 “Për gjendjen civile”, me propozimin e Ministrit të Brendshëm, 
Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
I. PARIME TË PËRGJITHSHME 
1. Shtetasit, të cilët kërkojnë të regjistrojnë/ndryshojnë vendbanimin, duhet të paraqesin në 

zyrën e gjendjes civile, nën juridiksionin e së cilës ndodhet ndërtesa, këto dokumente: 
a) Kërkesën me shkrim; 
b) Dokumentin e pronësisë së banesës ose kontratë qiramarrjeje/huadhënie/përdorimi apo 

banimi; 
c) Letërnjoftimin, fotokopja e të cilit, për çdo person madhor, mbahet në praktikën 

përkatëse; 
ç)  Kontratën apo çdo dokument tjetër të ligjshëm, të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, 

që i jep shtetasit të drejtën e përdorimit të banesës. 
Këto dokumente administrohen dhe ruhen nga zyra e gjendjes civile për një periudhë 

pesëvjeçare, sipas rregullave të përcaktuara nga ministri, që mbulon shërbimin e gjendjes civile. 
2. Pjesëtarët madhorë të familjes, të cilët kërkojnë të ndryshojnë vendbanimin e tyre, më 

parë duhet të realizojnë veçimin, si familje më vete, në zyrën e gjendjes civile ekzistuese, përveç 
rasteve të regjistrimit të vendbanimit, të përmendur në pikën 4 të këtij vendimi. 

3. Bashkimi i një personi ose i një familjeje me një familje tjetër bëhet me pëlqimin e të 
gjithë pjesëtarëve madhorë me anën e deklarimit përpara nëpunësit të shërbimit të gjendjes civile dhe 
kur plotësohet minimumi i sipërfaqes së banimit, 4 m2 për frymë, përveç bashkimit me martesë dhe 
birësim. 

II.VEPRIMET QË KRYHEN NGA INSTITUCIONET SHTETËRORE, 
DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM DHE AFATET E KOMUNIKIMIT 

4. Për shtetasit, të cilët kryejnë shërbimin ushtarak apo detyra në Forcat e Armatosura e 
banojnë brenda territorit të njësisë së Forcave të Armatosura, që kryejnë dënimin në institucionet e 
vuajtjes së dënimit apo qëndrojnë në institucionet e paraburgimit në pritje të vendimit gjyqësor, që 
qëndrojnë pa ndërprerje në institucione shëndetësore, për kurim mjekësor afatgjatë dhe, kur 
qëndrimi në këto institucione zgjat më shumë se tre muaj, institucioni përgjegjës duhet të paraqesë, 
brenda 48 orëve nga data e regjistrimit të tyre në institucion, pranë zyrës së gjendjes civile që ka në 
juridiksion territorial institucionin përkatës, listën emërore të tyre. 

5. Lista emërore, e hartuar nga institucionet në përputhje me pikën 4 të këtij vendimi, duhet 
të përmbajë  emrin, atësinë, mbiemrin për çdo shtetas, të shoqëruar me fotokopje të letërnjoftimit. 

6. Nëpunësi i zyrës së gjendjes civile për këtë kategori shtetasish kryen veprimet sipas 
rregullave të përcaktuara nga ministri, që mbulon gjendjen civile. 

7. Institucionet, shtetërore dhe arsimore, për shtetasit, të cilët për arsye pune/arsimimi, 
ndryshojnë vendbanimin, brenda 5 ditëve nga data e marrjes së dokumentacionit nga këta shtetas, në 
përputhje me kërkesat e ligjit për gjendjen civile, e dërgojnë listën në zyrën e gjendjes civile 
përkatëse. 

8. Për regjistrimin e vendbanimit të ri të shtetasve të përcaktuar në pikën 7 të këtij vendimi, 
institucionet shtetërore duhet të paraqesin, pranë zyrës së gjendjes civile, nën juridiksionin e së cilës 
ndodhen, këto dokumente: 
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a) Listën emërore, ku shënohen emri, atësia dhe mbiemri; 
b) Dokumentin, që vërteton vendbanimin, për rastet e shtetasve, që e kanë zgjidhur 

vendbanimin jashtë ndërtesave të institucionit.  
c) Fotokopjen e letërnjoftimit. 
III. VEPRIMET E ZYRAVE TË GJENDJES CIVILE 
9. Në rastet kur ka mangësi në dokumentacion, zyra e gjendjes civile, në bashkëpunim me 

institucionin përkatës, njofton brenda 5 ditëve shtetasit për plotësimin e dokumentacionit. Në rast 
mosparaqitjeje brenda 5 ditëve, zyra e gjendjes civile dhe institucionet ndërpresin shërbimin për këta 
shtetas deri në plotësimin e dokumentacionit. 

10. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, për regjistrimin e vendbanimit të shtetasve të 
huaj e të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm apo të përhershëm, në Republikën e 
Shqipërisë, pasi merr njoftimin nga zyra, që mbulon shtetësinë dhe refugjatët, i kërkon zyrës së 
gjendjes civile, ku këta shtetas kanë të përcaktuar vendbanimin e tyre, të bëjë regjistrimin sipas 
afateve të përcaktuara në lejen e qëndrimit, brenda 5 ditëve nga data e marrjes së njoftimit. Kërkesa 
duhet të shoqërohet me kopje të dokumenteve të praktikës përkatëse. 

11.  Nëpunësi i zyrës së gjendjes civile, pas marrjes së dokumentacionit e të kërkesës nga 
shtetasit dhe nga institucionet, që e kanë këtë detyrim ligjor, me përjashtim  të  rasteve, sipas 
përcaktimit të pikës 4 të këtij vendimi, bën menjëherë ndryshimin e adresës së shtetasit në Regjistrin 
Kombëtar të Gjendjes Civile, sipas rregullave të përcaktuara nga ministri, që mbulon gjendjen 
civile, duke përcaktuar kështu vendbanimin e ri kryesor të tij. 

12. Ngarkohen Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Drejtësisë, 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Shëndetësisë për zbatimin e këtij vendimi. 

 IV. SHFUQIZIMET 
13. Vendimi nr.184, datë 20.3.2003 i Këshillit të Ministrave “Për rregullat dhe veprimet e 

zyrave të gjendjes civile dhe për detyrimin e shtetasve për transferimin e të dhënave të gjendjes 
civile”, si dhe çdo akt tjetër nënligjor, që bie në kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohen. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e tij prej datës 1 
janar 2010. 

 
KRYEMINISTRI 

Sali  Berisha 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.192, datë 15.1.2010, faqe 8487 

 
 

VENDIM 
Nr.1299, datë 16.12.2009 

 
PËR “MIRATIMIN E STRUKTURËS, TË ORGANIKËS DHE TË NUMRIT TË 

NËPUNËSVE TË SHËRBIMIT TË GJENDJES CIVILE NË BASHKI/NJËSI BASHKIAKE/ 
KOMUNA DHE NË DEGËT E QARQEVE”  

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës së Shqipërisë dhe nenit 62 të ligjit nr.10 129, datë 

11.5.2009 “Për Gjendjen Civile“, me propozimin e Ministrit të Brendshëm,  Këshilli i Ministrave 
 

VENDOSI: 
 
1. Struktura e shërbimit të gjendjes civile është sipas pasqyrës nr.1,që i bashkëlidhet këtij 

vendimi.  
2. Organika e shërbimit të gjendjes civile në Bashki/Njësi Bashkiake/Komuna dhe në Degët 

e Qarkut, është sipas pasqyrës nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
 3. Numri prej 37 nëpunësish, i cili pakësohet nga numri i nëpunësve të miratuar për 

institucionin e Prefektit, si nëpunës të gjendjes civile në degët e qarkut, i kalon numrit të 
përgjithshëm të nëpunësve të shërbimit të gjendjes civile. 
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4. Numri i zyrave të shërbimit të gjendjes civile është 390 dhe numri i nëpunësve të 
shërbimit të gjendjes civile në Bashki/Njësi Bashkiake/Komuna dhe në Degët e Qarqeve, është 524 
nëpunës. 

5. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi do të përballohen nga buxheti i 
shtetit për Ministrinë e Brendshme, programi i gjendjes civile. 

6. Ngarkohet Ministria e Brendshme dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi. 
7. Vendimi nr.21, datë 9.1.2008 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës, të 

organikës dhe të numrit të punonjësve të shërbimit të gjendjes civile në njësitë e qeverisjes 
vendore”, të ndryshuar shfuqizohet. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit  në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 
2010. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali  Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.197, datë 2.2.2010, faqe 8725 
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Pasqyra nr.2 
 

Organika e Shërbimit të Gjendjes Civile në Bashki, Komuna dhe në Degët e Qarkut 

QARKU  BERAT 

Nr. Rrethi Bashkia Komuna Z.GJ.C Numri nëpunësve për çdo zyrë 
1 Berat     1 (1 përgjegjës)  1 
2   Berat, Rajoni nr.1   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
3   Berat, Rajoni nr.2  1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
4   Berat, Rajoni nr.3  1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
5   Ura Vajgurore  1 1 përgjegjës  1 
6     Cukalat 1 1 përgjegjës  1 
7     Kutalli 1 1 përgjegjës  1 
8     Lumas 1 1 përgjegjës  1 
9     Otllak 1 1 përgjegjës 1 
10     Poshnje 1 1 përgjegjës  1 
11     Roshnik 1 1 përgjegjës 1 
12     Sinje 1 1 përgjegjës    
13     Terpan 1 1 përgjegjës  1 
14     Velabisht 1 1 përgjegjës  1 
15     Vertop 1 1 përgjegjës  1 
  Total     15   18 
1 Kuçovë     1  1 përgjegjës  1 
2   Kuçovë   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
3    Kozarë 1  1 përgjegjës 1 
4     Perondi 1  1 përgjegjës 1 
  Total    4  5 
1  Skrapar    1 1 përgjegjës 1 
2    Çorovodë  1 1 përgjegjës 1 
3    Poliçan  1 1 përgjegjës 1 
4     Bogovë 1 1 përgjegjës 1 

5     Gjerbës-Zhepë 1 1 përgjegjës 1 
6     Qendër+Vendreshë+Leshnjë 1 1 përgjegjës 1 
7     Potom 1 1 përgjegjës 1 
8    Çepan 1 1 përgjegjës 1 
 Total   8  8 

 

Total bashki  7  11 
Total komunë  17  17 
Total dega e 
qarkut 

 
3  3 

Total Qarku Berat 27  31 
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Pasqyra nr.2 
  

Organika e Shërbimit të Gjendjes Civile në Bashki, Komuna dhe në Degët e Qarkut 

QARKU  DIBER 

Nr. Rrethi Bashkia Komuna Z.GJ.C Numri nëpunësve për çdo zyrë 
1 Dibër     1 (1 përgjegjës)  1 
2   Peshkopi   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
3     Arras 1 1 përgjegjës 1 
4    Lure 1 1 përgjegjës 1 
5     Fushë Çidhen 1 1 përgjegjës  1 
6     Kala e Dodës 1 1 përgjegjës  1 
7     Kastriot 1 1 përgjegjës  1 
8     Luzni 1 1 përgjegjës  1 
9     Maqellarë 1 1 përgjegjës 1 
10     Melan 1 1 përgjegjës  1 
11     Muhurr 1 1 përgjegjës 1 
12     Selishtë 1     
13     Tomin 1 1 përgjegjës  1 
14     Sllovë 1 1 përgjegjës  1 

15   
  Zall Dardhe + Zall 

Reç 1 1 përgjegjës  1 
  Total     15   15 
1 Mat     1  1 përgjegjës  1 
2   Burrel   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
3   Klos   1  1 përgjegjës 1 
4     Baz 1  1 përgjegjës 1 
5     Ulëz 1 1 përgjegjës 1 
6     Gurrë 1  1 përgjegjës  1 
7     Komsi 1  1 përgjegjës  1 
8     Lis 1  1 përgjegjës  1 
9     Rukaj 1  1 përgjegjës 1 

10     Derjan + Macukull 1  1 përgjegjës  1 
11     Suç 1  1 përgjegjës 1 
12     Xibër 1  1 përgjegjës 1 
  Total     12   13 
1 Bulqizë     1  1 përgjegjës  1 
2    Bulqizë   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
3     Gjoricë 1 1 përgjegjës 1 
4     Ostren + Trebisht  1 1 përgjegjës 1 
5     Martanesh 1 1 ppërgjegjës  1 
6     Shupenzë 1 1 përgjegjës  1 
7     Zerqan 1 1 përgjegjës 1 
8     Fushë Bulqizë 1 1 përgjegjës  1 
  Total     8   9 

  
Totali Bashki    4   7 
Totali Komunë    28   27 

    Total Dega e Qarkut 3   3 

  Total Qarku Dibër 35   37 
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Pasqyra nr.2 
Organika e Shërbimit të Gjendjes Civile në Bashki, Komuna dhe në Degët e Qarkut 
QARKU DURRES 

Nr. Rrethi Bashkia Komuna Z.GJ.C Numri nëpunësve për çdo zyrë 
1 Durrës     1 (1 përgjegjës)  1 
2   Durrës, Rajoni 1   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
3   Durrës, Rajoni 2   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
4   Durrës, Rajoni 3   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
5   Durrës, Rajoni 4   1 (1 përgjegjës + 3 nëpunës) 4 
6   Durrës, Rajoni 5   1 (1përgjegjës + 4 nëpunës) 5 
7   Manëz   1 1 përgjegjës  1 
8   Sukth   1 (1 përgjegjës + 1 punonjes) 2 
9   Shijak   1 (1 përgjegjës + 1 punonjes) 2 
10     Gjepalaj 1 1 përgjegjës 1 
11     Ishëm 1 1 përgjegjës 1 
12     Katund i ri 1 (1 përgjegjës + 1  nëpunës) 2 
13     Maminas 1 1 përgjegjës 1 
14     Rrashbull 1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
15     Xhafzotaj 1 (1 përgjegjës+ 1 nëpunës) 2 
  Total     15   31 
1 Krujë     1 1 përgjegjës 1 
2   Krujë   1 ( 1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
3   Fushë Krujë   1 (1përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
4     Bubq 1 1 përgjegjës 1 
5     Cudhi 1 1 përgjegjës 1 
6     Thumanë 1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
7     Nikël 1 1 përgjegjës 1 
  Total     7   10 

  
  

Total Bashki    10   24 
Total Komunë   10   14 
Total Dega e Qarkut    2   2 

  Total Qarku Durrës 22   40 
 
Pasqyra nr.2 
Organika e Shërbimit të Gjendjes Civile në Bashki, Komuna dhe në Degët e Qarkut 
QARKU ELBASAN 

Nr. Rrethi Bashkia Komuna Z.GJ.C Numri nëpunësve për çdo zyrë 
1 Elbasan     1 (1 përgjegjës)  1 

2   Elbasan, Rajoni Nr. 1   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

3   Elbasan, Rajoni Nr. 2   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

4   Elbasan, Rajoni Nr. 3   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

5   Elbasan, Rajoni Nr. 4   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

6   Elbasan, Rajoni Nr. 5   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

7   Belsh       + Rrasë 1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

8   Cërrik   1 1 përgjegjës  1 

9   
  Bradashesh + 

Gracen 1 
1 përgjegjës  1 

10     Fierze 1 1 përgjegjës  1 

11     Funarë 1 1 përgjegjës  1 
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12     Gjergjan 1 1 përgjegjës  1 

13   
  Gjinar + 

Zavalinë 1 
1 përgjegjës  1 

14     Gostimë 1 1 përgjegjës  1 

15     Grekan 1 1 përgjegjës  1 

16     Kajan 1 1 përgjegjës  1 

17     Klos 1 1 përgjegjës  1 

18     Labinot-Fushë 1 1 përgjegjës  1 

19     Labinot-Mal 1 1 përgjegjës  1 

20     Mollas 1 1 përgjegjës  1 

21     Papër 1 1 përgjegjës  1 

22     Shales 1 1 përgjegjës  1 

23     Shirgjan 1 1 përgjegjës  1 

24     Shushicë 1 1 përgjegjës  1 

25     Tregan 1 1 përgjegjës  1 

  Total     25   31 
1 Gramsh     1 1 përgjegjës  1 

2   
Gramsh         + Skënderbegas + 

Kushovë 1 
(1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

3   
  Kodovjat + 

Lenie 1 
1 përgjegjës  1 

4     Kukur 1 1 përgjegjës  1 

5   

  Pishaj + 
Poroçan + Sult 1 

1 përgjegjës  1 

6     Tunjë 1 1 përgjegjës  1 

  Total     6   7 
1 Peqin     1 1 përgjegjës  1 
2    Peqin     + Karinë 1 1 përgjegjës  1 
3     Gjocaj 1 1 përgjegjës  1 

4     Pajovë 1 1 përgjegjës  1 

5     Përparim 1 1 përgjegjës  1 

6     Shezë 1 1 përgjegjës  1 

  Total     6   6 
1 Librazhd     1 1 përgjegjës  1 
2   Librazhd     + Steblevë 1 1 përgjegjës  1 
3   Prrenjas   1 1 përgjegjës  1 
4     Hotolisht 1 1 përgjegjës  1 
5     Lunik 1 1 përgjegjës  1 
6     Orenjë 1 1 përgjegjës  1 
7     Polis 1 1 përgjegjës  1 
8     Qender 1 1 përgjegjës  1 
9     Qukës 1 1 përgjegjës  1 
10     Rajcë 1 1 përgjegjës  1 
11     Stravaj 1 1 përgjegjës  1 

  Total     11   11 

  

Totali Bashki    11   18 
Totali Komunë   33   33 
Total Dega e Qarkut   4   4 

Total Qarku Elbasan    48   55 
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Pasqyra nr.2 
Organika e Shërbimit të Gjendjes Civile në Bashki, Komuna dhe në Degët e Qarkut 
QARKU FIER 
Nr. Rrethi Bashkia Komuna Z.GJ.C Numri nëpunësve për çdo zyrë 
1 Fier     1 (1 përgjegjës)  1 
2    Fier, Rajoni 1   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

3    Fier, Rajoni 2   1 (1 përgjegjës + 2 nëpunës) 3 

4    Fier, Rajoni 3   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

5    Fier, Rajoni 4   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

6    Patos   1 (1 pergjegjes + 2 nëpunës) 3 

7    Roskovec   1 1 përgjegjës  1 

8     Cakran 1 (1 përgjegjës+ 1nëpunës) 2 

9     Dermenas 1 1 përgjegjës  1 

10     Frakull 1 1 përgjegjës 1 

11     Kuman 1 1 përgjegjës 1 

12     Kurjan 1 1 përgjegjës  1 

13     Levan 1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

14     Libofsh 1 1 përgjegjës 1 

15     Mbrostar 1 1 përgjegjës 1 

16     Portez 1 1 përgjegjës 1 

17     Qender Fier 1 1 përgjegjës  1 

18     Ruzhdie 1 1 përgjegjës  1 

19     Strum 1 1 përgjegjës 1 

20     Topojë 1 1 përgjegjës  1 

21     Zharëz 1 1 përgjegjës 1 

  Total     21   30 

1 Lushnjë     1 (1 përgjegjës)  1 

2   Lushnje, Rajoni 1   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës)  2 

3   Lushnje, Rajoni 2   1 2 nëpunës 2 

4   Bashkia Divjakë   1 1 përgjegjës 1 

5     Allkaj 1 1 përgjegjës 1 

6     Ballagat 1 1 përgjegjës 1 

7     Bubullimë 1 1 përgjegjës 1 

8     Dushk 1 1 përgjegjës 1 

9     Fier Shegan 1 1 përgjegjës 1 

10     Golem 1 1 përgjegjës 1 

11     Grabian 1 1 përgjegjës 1 

12     Gradishtë 1 1 përgjegjës 1 

13     Hysgjokaj 1 1 përgjegjës 1 

14     Karbunarë 1 1 përgjegjës 1 

15     Kolonjë 1 1 përgjegjës 1 

16     Krutje 1 1 përgjegjës 1 

17     Remas 1 1 përgjegjës 1 

18     Tërbuf 1 1 përgjegjës 1 

  Total     18   20 
1 Mallakastër     1 1 përgjegjës 1 

2    Ballsh   1 1 përgjegjës 1 

3     Aranitas + Ngracan 1 1 përgjegjës 1 

4     Fratar + Selitë 1 1 përgjegjës 1 
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5     Greshicë 1 1 përgjegjës 1 

6     Hekal 1 1 përgjegjës 1 

7     Kute 1 1 përgjegjës 1 

8     Qender 1 1 përgjegjës 1 

  Total     8   8 

  
  
  

Total Bashki    10   19 
Totali Komunë   34   36 
Total Dega e Qarkut   3   3 

         Total Qarku Fier    47   58 
 
 

Pasqyra nr.2 
 
Organika e Shërbimit të Gjendjes Civile në Bashki, Komuna dhe në Degët e Qarkut 
QARKU GJIROKASTER 
Nr. Rrethi Bashkia Komuna Z.GJ.C Numri nëpunësve për çdo zyrë 

1 Gjirokastër      1 (1 përgjegjës)  1 
2   Gjirokastër    1 (1 përgjegjës + 2 nëpunës) 3 
3   Libohovë    +  Zagori + Qendër 1 1 përgjegjës 1 
4     Cepo + Picar 1 1 përgjegjës  1 
5     Dropull i Poshtëm 1 1 përgjegjës 1 
6     Dropull i Sipërm 1 1 përgjegjës 1 
7     Lazarat 1 1 përgjegjës 1 

8   
  Lunxhëri + Antigon 

+ Odrie 
1 

1 përgjegjës  1 
9     Pogon 1 1 përgjegjës 1 
  Total     9   11 
1 Tepelenë     1 1 përgjegjës  1 
2   Tepelenë   1 1 përgjegjës  1 
3   Memaliaj   1 1 përgjegjës  1 
4     Memaliaj Fshat 1 1 përgjegjës 1 
5     Krahes + Qesarat 1 1 përgjegjës  1 
6     Luftinje + Buz 1 1 përgjegjës  1 

7   
  Qendër + 

Kurvelesh + Lopes 
1 

1 përgjegjës  1 
  Total     7   7 
1  Përmet      1 1 përgjegjës  1 
2   Përmet   1 1 përgjegjës  1 
3   Këlcyrë   1 1 përgjegjës  1 
4     Ballaban 1 1 përgjegjës  1 
5     Carcove 1 1 përgjegjës  1 
6     Dishnice 1 1 përgjegjës  1 
7     Petran 1 1 përgjegjës  1 
8     Qendër + Frasher 1 1 përgjegjës  1 
9     Suke 1 1 përgjegjës  1 
  Total     9   9 

  
  
  

Total Bashki    6   8 
Total Komunë    16   16 
Total Dega e Qarkut 3   3 

  Total Qarku Gjirokastër   25   27 
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Pasqyra nr.2 
 
Organika e Shërbimit të Gjendjes Civile në Bashki, Komuna dhe në Degët e Qarkut 
QARKU  KORÇË 
Nr.  Rrethi Bashkia Komuna  Z.GJ.C Numri nëpunësve për çdo zyrë 

1 Korçë     1 (1 përgjegjës)  1 
2   Korçë   4 (1 përgjegjës + 6 nëpunës) 7 
3   Maliq   1 1 përgjegjës 1 
4     Gorë 1 1 përgjegjës 1 
5     Drenovë 1 1 përgjegjës 1 
6     Libonik 1 1 përgjegjës 1 
7     Liqenas 1 1 përgjegjës 1 

8     Mollaj + Vithkuq 1 1 përgjegjës 1 
10     Pirg 1 1 përgjegjës 1 
11     Pojan 1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

12     Bulgarec 1 1 përgjegjës 1 
13     Voskop 1 1 përgjegjës  1 

14   
  Voskopojë + 

Lekas + Moglicë 
1 

1 përgjegjës 1 
17     Vreshtas 1 1 përgjegjës 1 
  Total     17   21 
1 Kolonjë     1 (1 përgjegjës) 1 
2   Ersekë   1 1 përgjegjës  1 

3   
Leskovik          +  Barmash + 

Leskovik 
1 

1 përgjegjës  1 
4     Mollas + Çlirim 1 1 përgjegjës  1 

5   
  Qendër Ersekë + 

Novoselë 
1 

1 përgjegjës  1 
  Total     5   5 
1 Pogradec     1 (1 përgjegjës) 1 
2    Pogradec   1 (1 përgjegjës + 2 nëpunës) 3 
3     Buçimas 1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
4     Çerravë 1 1 përgjegjës  1 
5     Dardhas 1 1 përgjegjës 1 
6     Hudenisht 1 1 përgjegjës  1 
7     Proptisht 1 1 përgjegjës  1 
8     Trebinjë 1 1 përgjegjës  1 
9     Velçan 1 1 përgjegjës  1 
  Total     9   12 
1  Devoll     1 (1 përgjegjës) 1 
2   Bilisht   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
3     Qender Bilisht 1 1 përgjegjës  1 
4     Miras 1 1 përgjegjës  1 
5     Progër 1 1 përgjegjës  1 
6     Hoçisht 1 1 përgjegjës  1 
  Total     6   7 

  

Total Bashki   9   15 
Total Komunë   24   26 
Total Dega e Qarkut   4   4 

  Total Qarku Korçë   37   45 
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Pasqyra nr.2 
 
Organika e Shërbimit të Gjendjes Civile në Bashki, Komuna dhe në Degët e Qarkut 
QARKU KUKES 
Nr. Rrethi Bashkia Komuna Z.GJ.C Numri nëpunësve për çdo zyrë 
1 Kukës     1 (1 përgjegjës)  1 
2   Kukës + Kolsh 1 (1 përgjegjës + 2 nëpunës) 3 
3     Bicaj + Ujmisht 1 1 përgjegjës 1 

4   
  Bushtrice + Gryk-Caje 

+ Kalis 
1 

1 përgjegjës 1 
5     Malzi 1 1 përgjegjës 1 
6     Shishtavec 1 1 përgjegjës 1 
7     Shtiqen 1 1 përgjegjës 1 
8     Surroj + Arren 1 1 përgjegjës 1 
9     Tërthorë 1 1 përgjegjës 1 
10     Topojan 1 1 përgjegjës 1 
11     Zapod 1 1 përgjegjës 1 
  Total     11   13 
1 Has     1 1 përgjegjës 1 
2   Krumë    + Gjinaj 1 1 përgjegjës 1 
3     Fajza 1 1 përgjegjës 1 
4     Golaj 1 1 përgjegjës 1 
  Total     4   4 
1 Tropojë     1 1 përgjegjës 1 

2   Bajram Curri   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
3    Bytyç 1 1 përgjegjës 1 
4     Bujan 1 1 përgjegjës 1 
5     Lekbibaj 1 1 përgjegjës 1 
6     Fierzë 1 1 përgjegjës 1 
7     Tropojë 1 1 përgjegjës 1 
8     Llugaj 1 1 përgjegjës 1 
9      Margegaj 1 1 përgjegjës 1 
    Total   9   10 

  
  

Totali Bashki  3   6 
Totali Komunë    18   18 
Total Dega e Qarkut 3   3 

  Total Qarku Kukës   24   27 
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Pasqyra nr.2 
 
Organika e Shërbimit të Gjendjes Civile në Bashki, Komuna dhe në Degët e Qarkut 
QARKU LEZHE 

Nr. Rrethi Bashkia Komuna Z.GJ.C Numri nëpunësve për çdo zyrë 

1  Lezhë     1 (1 përgjegjës)  1 

2    Lezhë   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

3     Balldre  1 1 përgjegjës 1 
4     Blinisht 1 1 përgjegjës 1 

5     Dajç 1 1 përgjegjës 1 

6     Kallmet 1 1 përgjegjës 1 

7     Kolsh 1 1 përgjegjës 1 
8     Shëngjin 1 1 përgjegjës 1 
9     Shënkoll 1 1 përgjegjës 1 
10     Ungrej 1 1 përgjegjës 1 
11     Zejmen 1 1 përgjegjës 1 
  Total     11   12 
1 Mirditë     1 1 përgjegjës 1 
2   Rrëshen   + Kaçinar 1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
3   Rubik   1 1 përgjegjës 1 
4     Fan 1 1 përgjegjës 1 

5   
  Kthellë + 

Selitë 
1 

1 përgjegjës 1 
6     Orosh 1 1 përgjegjës 1 
  Total     6   7 
1 Kurbin     1 1 përgjegjës 1 
2   Laç   1 (1 përgjegjës + 2 nëpunës) 3 
3   Mamurras   1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 
4     Fushë-Kuqe 1 1 përgjegjës 1 
5     Milot 1 1 përgjegjës 1 
  Total     5   8 

  
  
  

Total Bashki    5   10 
Total Komunë    14   14 
Total Dega e Qarkut   3   3 

  Totali Qarku Lezhë 22   27 
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Pasqyra nr.2 
 
Organika e Shërbimit të Gjendjes Civile në Bashki, Komuna dhe në Degët e Qarkut 
QARKU SHKODER 

Nr. Rrethi Bashkia Komuna Z.GJ.C Numri nëpunësve për çdo zyrë 

1 Shkodër     1 (1 përgjegjës)  1 
2   Shkodër   1 (1 përgjegjës + 9 nëpunës) 10 

3   

Vau-Dejës+     Temal 

1 
(1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

4     Ana-Malit 1 1 pergjegjes 1 

5     Bushat 1 ( 1 përgjegjës + 1 nëpunës ) 2 

6     Bërdicë 1 1  përgjegjës  1 

7     Dajç 1 1  përgjegjës  1 

8     Gur i Zi 1 1  përgjegjës  1 

9   
  Hajmel + Vig-

Mnelë 1 
1  përgjegjës  1 

10     Postribë 1 1  përgjegjës  1 

11     Pult 1 1  përgjegjës  1 

12     Rrethinat 1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

13     Shalë + Shosh 1 1  përgjegjës  1 

14     Velipojë 1 1  përgjegjës  1 

15     Shllak 1 1  përgjegjës  1 

  Total     15   27 
1 Pukë     1 1 përgjegjës 1 

2   Pukë        + Rrapë 1 1 përgjegjës  1 

3   

Fushë-Arrës   + Blerim + 
Qafë-Mali 1 

1 përgjegjës  1 

4     Iballë 1 1 përgjegjës  1 

5     Fierzë 1 1 përgjegjës  1 

6     Gjegjan 1 1 përgjegjës  1 

7   
  Qerret + 

Qelëz 1 
1 përgjegjës  1 

  Total     7   7 

1 
Malësi e 
Madhe 

  
  1 

1 përgjegjës  1 

2   Koplik   1 1 përgjegjës  1 

3     Gruemirë 1 1 përgjegjës  1 

4     Kastrat 1 (1 përgjegjës + 1 nëpunës) 2 

5     Kelmend 1 1 përgjegjës  1 

6     Qender 1 1 përgjegjës  1 
7     Shkrel 1 1 përgjegjës  1 
  Total     7   8 

  
  
  

Total Bashki    5   15 
Total Komunë    21   24 
Total Dega e Qarkut 3   3 

Total Qarku Shkodër   29   42 
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Pasqyra nr.2 
 

  Organika e Shërbimit të Gjendjes Civile në Bashki, Komuna dhe në Degët e Qarkut 
QARKU  TIRANË 

Nr.  Rrethi Bashkia Komuna  
Zyra 
Z.GJ.C Numri nëpunësve për çdo zyrë 

1 
Tiranë     

1 
(1 përgjegjës + 1 
nëpunës) 2 

2   
Bashkia Tiranë   

1 
(1 përgjegjës + 2 
nëpunës)          3 

3   
Njesia Bashkiake Nr. 1   

1 
(1 përgjegjës + 3 
nëpunës) 4 

4   
Njesia Bashkiake Nr. 2   

1 
( 1 përgjegjës + 4 
nëpunës) 

5 

5   
Njesia Bashkiake Nr. 3   

1 
(1 përgjegjës + 2 
nëpunës) 

3 

6   
Njesia Bashkiake Nr. 4   

1 
(1 përgjegjës + 4 
nëpunës) 

5 

7   
Njësia Bashkiake Nr. 5   

1 
(1 përgjegjës + 4 
nëpunës) 

5 

8   
Njësia Bashkiake Nr. 6   

1 
(1 përgjegjës + 4 
nëpunës) 

5 

9   
Njësia Bashkiake Nr. 7   

1 
(1 përgjegjës + 4 
nëpunës) 

5 

10   
Njësia Bashkiake Nr. 8   

1 
(1 përgjegjës + 2 
nëpunës) 

3 

11   
Njësia Bashkiake Nr. 9   

1 
(1 përgjegjës + 3 
nëpunës) 

4 

12   
Njësia Bashkiake Nr. 
10 

  
1 

(1përgjegjës + 2 
nëpunës) 

3 

13   
Njësia Bashkiake Nr. 
11 

  
1 

(1 përgjegjës + 4 
nëpunës) 

5 

14   
Bashkia Kamëz 

  
1 

(1 përgjegjës + 5 
nëpunës) 

6 

15   
Bashkia Vorë   

1 
(1 përgjegjës + 1 
nëpunës) 

2 

16     Baldushk 1 1 përgjegjës  1 
17     Berxullë 1 1 përgjegjës  1 
18     Berzhitë 1 1 përgjegjës  1 
19     Dajt 1 1 përgjegjës  1 
20     Farkë 1 1 përgjegjës  1 

21   
  

Kashar 1 
(1 përgjegjës + 1 
nëpunës) 

2 

22     Krrabë 1 1 përgjegjës   1 
23     Ndroq 1 1 përgjegjës   1 

24   
  

Paskuqan 1 
(1 përgjegjës + 2 
nëpunës)  

3 

25     Pezë 1 1 përgjegjës  1 
26     Prezë 1 1 përgjegjës  1 
27     Petrelë 1 1 përgjegjës 1 
28     Shëngjergj 1 1 përgjegjës  1 
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29     Vaqarr 1 1 përgjegjës  1 

30   
  Zall-

Bastar 
1 1 përgjegjës  1 

31     Zall-Herr 1 1 përgjegjës  1 
  Total     31   79 
1 Kavaje     1 (1 përgjegjës)  1 

2   
Kavajë   

1 
(1 përgjegjës + 2 
nëpunës) 

3 

3   Rrogozhinë           + Sinaballaj 1 1 përgjegjës  1 
4     Golem 1 1 përgjegjës  1 
5     Gosë 1 1 përgjegjës  1 
6     Helmes 1 1 përgjegjës  1 
7     Kryevidh 1 1 përgjegjës 1 
8     Lekaj 1 1 përgjegjës  1 

9   
  Luz i 

vogël 
1 1 pergjegjes  1 

10     Synej 1 1 përgjegjës  1 
  Total     10   12 

  

Total Bashki    16   62 
Totali Komune    23   26 
Total Dega e Qarkut   2   3 

Total Qarku Tiranë   41   91 
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Përmbledhëse e Organikës së Zyrave të gjendjes civile në bashki, komuna dhe në degët e qarkut 
 

Përmbledhëse pasqyra nr.2 
 
Nr. Qarku Z.Gj.C Nëpunës Z.Gj.C Nëpunës Z.Gj.C Nëpunës Z.Gj.C Nëpunës 

  Bashki Bashki Komuna Komuna Rreth Rreth 
Total 
Qark 

Total 
Qark 

1 Berat 7 11 17 17 3 3 27 31 
2 Dibër 4 7 28 27 3 3 35 37 
3 Durrës 10 24 10 14 2 2 22 40 
4 Elbasan 11 18 33 33 4 4 48 55 
5 Fier 10 19 34 36 3 3 47 58 
6 Gjirokastër 6 8 16 16 3 3 25 27 
7 Korçë 9 15 24 26 4 4 37 45 
8 Kukës 3 6 18 18 3 3 24 27 
9 Lezhë 5 10 14 14 3 3 22 27 
10 Shkodër 5 15 21 24 3 3 29 42 
11 Tiranë 16 62 23 26 2 3 41 91 
12 Vlorë 11 20 19 21 3 3 33 44 
Totali   97 215 257 272 36 37 390 524 
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PËRMBLEDHËSE E ORGANIKËS SË ZYRAVE TË GJENDJES CIVILE NË BASHKI, KOMUNA DHE NË DEGËT E QARKUT 
 

Përmbledhëse pasqyra nr.2 
 

Nr Qarku Z.Gj.C Nëpunës Z.Gj.C Nëpunës Z.Gj.C Nëpunës Z.Gj.C Nëpunës 

  Bashki Bashki Komuna Komuna Rreth Rreth 
Total 
Qark Total Qark 

1 Berat 7 11 17 17 3 4 27 32 
2 Dibër 4 7 28 27 3 4 35 38 
3 Durrës 10 24 10 14 2 3 22 41 
4 Elbasan 11 18 33 33 4 5 48 56 
5 Fier 10 19 34 36 3 5 47 60 
6 Gjirokastër 6 8 16 16 3 4 25 28 
7 Korçë 9 15 24 26 4 5 37 46 
8 Kukës 3 6 18 18 3 4 24 28 
9 Lezhë 5 10 14 14 3 4 22 28 
10 Shkodër 5 15 21 24 3 4 29 43 
11 Tiranë 16 62 23 26 2 4 41 92 
12 Vlorë 11 20 19 21 3 5 33 46 
Totali   97 215 257 272 36 51 390 538 
Numri i 
zyrave te 
gjendjes 
civile ne 
bashki e 
komuna       357           
Numri i 
punonjes
ve ne 
Bashki e 
Komuna       488           
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VENDIM 
Nr.332, datë 17.3.2010 

 
PËR PËRCAKTIMIN E FORMËS, ELEMENTEVE PËRBËRËSE, MËNYRËS SË 

MBAJTJES E AFATIT TË PËRDORIMIT TË DOKUMENTEVE BAZË, QË MBAHEN DHE 
LËSHOHEN NGA SHËRBIMI I GJENDJES CIVILE 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 25 të ligjit nr.10 129, datë 

11.5.2009 “Për gjendjen civile”, me propozimin e Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave 
 

VENDOSI: 
 
1. Forma dhe elementet përbërëse të dokumenteve që mban dhe lëshon Shërbimi i Gjendjes 

Civile, të jenë sipas modeleve bashkëlidhur në lidhjen nr.1, përkatësisht: 
a) Mod.nr.1, aktlindjeje; 
b) Mod.nr.2, aktmartese; 
c) Mod.nr.3, aktvdekjeje; 
ç) Mod.nr.4. procesverbal për ndryshim emri/mbiemri; 
d) Mod.nr.5, procesverbal për bashkim familjeje; 
dh) Mod.nr.6, procesverbal për veçim familjeje; 
e) Mod.nr.7, procesverbal prë njohje atësie; 
ë) Mod. nr.8, shpallje martese; 
f) Mod. nr.9, vendim për pezullimin e procedurës për lidhje martese; 
g) Mod.nr.10, vendim për refuzim për lidhje martese; 
gj) Mod.nr.11, vendim për ndreqje gabimi material; 
h) Mod.nr.12, leje varrimi; 
i) Mod.nr.13, certifikatë për përdorim brenda vendit; 
j) Mod.nr.14, certifikatë lindjeje, për përdorim nga autoritetet e huaja; 
k) Mod.nr.15, certifkatë për lidhje martese, për përdorim nga autoritetet e huaja; 
l) Mod.nr.16, certifikatë martese, për përdorim nga autoritetet e huaja. 
2. Certifikata për përdorim brenda vendit do të ketë numër rendor progresiv, në të cilin tre 

numrat e parë tregojnë kodin e përcaktuar për çdo zyrë të gjendjes civile, sipas lidhjes nr.2, të 
bashkëlidhur, dhe 6 shifrat e tjera numrin e serisë së certifikatës. 

3. Të gjitha dokumentet e përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, plotësohen on-line nga 
nëpunësit e nëpunësit e zyrës së gjendjes civile në bashki, njësi bashkiake e komuna nëpërmjet 
Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile. 

4.Përmasat e fletëve të dokumenteve bazë të gjendjes civile janë të formatit A-4. 
5.Afati i ruajtjes së dokumenteve, sipas modeleve, është së më poshtë vijon: 
a) Me ruajtje të përhershme, mod.nr.4, mod.nr.5, mod.nr.6, mod.nr.7 dhe mod.nr.11; 
b) Me ruajtjes për një periudhë dyvjeçare, mod.nr.8; 
c) Për një periudhë njëvjeçare, mod.nr.9 dhe mod.nr.10. 
6. Specifikimet teknike të shtypshkrimeve dhe mënyra e lidhjes së akteve e të 

procesverbaleve përcaktohen nga ministri që mbulon gjendjen civile. 
7. Vendimi nr.828, datë 11.12.2003, i Këshillit të Ministrave “Për formën, mënyrën e 

mbajtjes, elementet përbërëse dhe afatin e përdorimit të dokumenteve të gjendjes civile”, i 
ndryshuar, shfuqizohet. 

8. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Ministria e Punëve të Jashtme për zbatimin e këtij 
vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
KRYEMINISTRI 

Sali Berisha 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.66, datë 31.5.2010, faqe 2507 
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LIDHJA NR.1 

                                                                                                                          Mod Nr. 1 
                                         REPUBLIKA E SHQIPËRISË     

BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE NR. _________________ 
Zyra e Gjendjes Civile ______________ 

 
 

AKT LINDJE 
 

Nr. _____  Datë: ____ /____ /_______ 
                                                                                                  (dita)   (muaji)       (viti) 

Datëlindja:              _____ /_______ /______________                                             Ora e lindjes: _____ : 
_____ 
                                     (dita)      (muaji)          (viti) 

Vendlindja:         _________________________ /   _________________                                   
                                               (fshati /qyteti)                          (rrethi)  

Emri:  __________________________ (________________)  Mbiemri: _________________________________ 
Gjinia: M  F                                            
                                                                     Emri i përkohshëm 

Kombësia: _____________________  (_______________________)                
                                                                       Kombësia e përkohshme 

Shtetësia: ______________________  Numri i identitetit  ___________________________                

Lloji i lindjes:              Normal             Binjakë            Siamezë  

PËRBERES TË GJENDJES CIVILE TË DHËNAT E 
BABAIT 

TË DHËNAT E NËNËS 

Emri, mbiemri   
Mbiemri para martese   
Numri i identitetit    
Datëlindja   
Vendlindja (fshati/qyteti, rrethi)   
Kombësia   
Shtetësia   
Vendbanimi (adresa) dhe ZGjC-ja   
Vendqëndrimi  (adresa)   
 
Deklaruesi: Emri mbiemri 
Numri i identitetit 
Vendbanimi (adresa) ZGjC-ja 
Lidhja e deklaruesit me fëmijën 

  
  
 
 

 

  
Përkthyesi: Emri, mbiemri  
Numri i identitetit 
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Vërejtje 
______________________________________________________________________________________________ 
Ky akt, pasi u redaktua, u lexua, u nënshkrua nga deklaruesi dhe unë. 
 
                                      Deklaruesi                                                                                      Përkthyesi 
                                                                             
           _________________________________                                  __________________________________ 
                      (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)                                                  (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi) 
 
        ___________________________________                                        
                   (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)                                                                                

                                                                            Nëpunësi i Zyrës Gjendjes Civile 
                                  _______________________________ 

                                                                                             (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, Vula) 
Shënime nga verifikimi vjetor 
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                                                                                                    Mod Nr. 2 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE NR.  ___________________ 
Zyra e Gjendjes Civile ________________     

                                                                                            
 

AKT MARTESE 
 

Nr. ________                Datë: _____ /_____ /___________ 
                                                   (dita)     (muaji)           (viti) 

Nr. ________                Data e shpalljes së martesës: _____ /_____ /____________ 
                                                                                            (dita)    (muaji)      (viti) 

Vendim Nr. ________      Data   _____ /_____ /____________  i  Gjykatës  _______________________     
                                                          (dita)     (muaji)              (viti) 

PËRBERES TË GJENDJES CIVILE TË DHËNAT E 
BASHKËSHORTIT 

TË DHËNAT E 
BASHKËSHORTES 

Emri, mbiemri   
Numri i identitetit   
Atësia   
Amësia   
Datëlindja   
Vendlindja (fshati/qyteti, rrethi)   
Gjendja Civile   
Kombësia   
Shtetësia   
Vendbanimi  (adresa)   
Vendqëndrimi (adresa)   

 
Mbiemri që do të mbajë secili prej 
bashkëshortëve pas martesës 

  

Njohja e atësisë dhe amësisë së fëmijëve 
të  lindur para  martese 

  

Nr. data e kontratës së regjimit pasuror  
Dëshmitarët: Emri, Mbiemri,  Numri i 
Identitetit, Vendbanimi (adresa) 

1. 
 
2.  
 

Përkthyesi: Emri, Mbiemri 
Numri i Identitetit 

 
 



 282

Vërejtje 
________________________________________________________________________________________________ 
Ky akt, pasi u redaktua, u lexua u nënshkrua prej të gjithëve e meje. 
 
 
      Dëshmitarët                                                Bashkëshortët                                                      Përkthyesi 
 
_________________________                    __________________________  
_____________________________ 
 (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)                                      (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)  
(Emri, Mbiemri, Nënshkrimi) 
 
 ___________________________                __________________________                                            
   (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)                                      (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)                                        
 
                                                             Nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
 
                                                        _____________________________________ 
                                                                     (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, Vula) 
Shënime nga verifikimi vjetor  
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Mod nr.3 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE NR.  ___________________ 

Zyra e Gjendjes Civile ________________     
 

 
AKT VDEKJE 

 
Nr. _______             Datë: _____ /_____ /____________ 
                                              (dita)     (muaji)             (viti) 

Data e vdekjes:      _____ /_____ /_____________                                   Ora e vdekjes _____ : _____ 
                                   (dita)      (muaji)               (viti) 

Vendi i vdekjes:    ____________________________________ 
                                             Shtëpi/institucion mjekësor/të tjera   

Shkaku i vdekjes: ____________________________________                  Kodi i sëmundjes: ________  

PËRBERES TË GJENDJES CIVILE TË DHËNAT E PERSONIT TË VDEKUR 
Emri, mbiemri  

Numri i identitetit  
Atësia   
Amësia  
Datëlindja  
Vendlindja (fshati/qyteti, rrethi)  
Gjendja Civile  
Emri dhe mbiemri i bashkëshortit/es  

Kombësia  
Shtetësia  
Vendbanimi   (adresa)  
Vendqëndrimi  (adresa)  

 

Deklaruesi: Emri, mbiemri, Numri i identitetit,   
Lidhja e deklaruesit me personin e vdekur   
Vendbanimi (adresa)  
Mjeku ose eksperti ligjor: Emri, mbiemri 
Numri i identitetit 

 

 

Leja e Prokurorisë (Nr. Datë)  
Vendim Gjykate (Nr. Datë)  
Vërejtje ______________________________________________________________________________________________________ 
 

Ky akt, pasi u redaktua, u lexua , u nënshkrua nga deklaruesi dhe unë. 
              
                    Deklaruesi                                                                                    Nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
     _____________________________                                                               _______________________________ 
             (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi )                                                                                                      (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, 
Vula)               
     

Shënime nga verifikimi vjetor: 
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                                                                                                         Mod Nr. 4 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE NR. ______________ 
Zyra e Gjendjes Civile ________________ 

 
 

PROÇESVERBAL Nr _______ 
PËR NDRYSHIM EMRI/MBIEMRI 

 
 
Sot më datë _____/_____/________ në praninë time __________________________, nëpunës i Zyrës së Gjendjes 

Civile ____________________, u paraqit shtetasi ________________________________________________ me numër 

identiteti________________, atësi _______________________,amësi_________________________________________,i 

datëlindjes _____/_____/___________, vendlindja____________________,banues në adresën 

____________________________________________________________________________________________________

_____________  regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Shtetasve, i cili me anë të kërkesës me Nr. _______ Prot., datë 

_____/_____/__________, kërkon të ndryshojë emrin/mbiemrin nga:  

__________________________________  në ______________________________________________________________  

Për arsye se: ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Në bazë të  Nenit _____________ të Ligjit Nr. ______, datë ___/___/________ “Për Gjendjen Civile”, pas 

verifikimit të dokumentacionit të paraqitur, unë e pranoj këtë kërkesë, për ndryshim emri/mbiemri nga 

______________________________________________ në ______________________________________________ . 

 
            Kërkuesi / Përfaqësuesi ligjor                                    Nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
  
              _____________________________                                      ____________________________ 
                  (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)                                            (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi) 

 
 

                                                                                        Përgjegjësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
 

                                                                                            __________________________________ 
                                                                                                                            (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, Vula) 
                                                            
            
Personat madhorë të familjes  
1.    ______________________________                                       2.    ______________________________ 
3.    ______________________________                                       4.    ______________________________ 
5.    ______________________________                                       6.    ______________________________                               
7.    ______________________________                                       8.    ______________________________ 
9.    ______________________________                                     10.    ______________________________ 

         (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)                             
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                                                                                                     Mod Nr. 5 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE NR. _________________ 
Zyra e Gjendjes Civile ________________ 

                                                                                                                     
 

 
PROÇESVERBAL Nr.   ________ 

PËR BASHKIM FAMILJE 
 
 
Sot më datë ___/___/_____ në praninë time ______________________________, nëpunës i Zyrës së Gjendjes Civile 
___________________________, u paraqit shtetasi ____________________________________  me numër identiteti 
___________, atësi ________________________________, amësi _______________________________, i 
datëlindjes ___/___/_____, vendlindja ________________________________________, banues në adresën 
________________________________________________________________________________________________ 
regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile,  i cili me kërkesën Nr. ________, Datë ___/___/_____  
kërkon të bashkohet me familjen __________________________________________________________________ 
për arsye se: ____________________________________________________________________________________. 
 
Në përputhje me  nenin ______, të Ligjit _______, Datë ___/___/_____  “Për Gjendjen Civile”, unë e pranoj këtë 
kërkesë, për bashkim familje.  
 
Ky proçesverbal nënshkruhet nga nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile, kërkuesi dhe të gjithë personat madhorë të 
familjes pranuese.        
 
                    Kërkuesi                                                              
 
 _________________________________                                                         
                (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)                                                                                   
                                                                                               
Personat madhorë të familjes  
1.    ______________________________                                       1.    ______________________________ 
2.    ______________________________                                       2.    ______________________________ 
3.    ______________________________                                       3.    ______________________________           
4.    ______________________________                                       4.    ______________________________ 
5.    ______________________________                                       5.    ______________________________ 
                    (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)                             

 

 

Nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
 

____________________________________ 
(Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, Vula) 
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                                                                                                   Mod. Nr. 6 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE NR. _________________ 
Zyra e Gjendjes Civile ________________ 

                                                                                                                     
 

 
PROÇESVERBAL Nr.   ________ 

PËR VEÇIM FAMILJE 
 
 
Sot më datë ___/___/_____ në praninë time ______________________________, nëpunës i Zyrës së Gjendjes Civile 
___________________________, u paraqit shtetasi ____________________________________  me numër identiteti 
___________, atësi ________________________________, amësi _______________________________, i 
datëlindjes ___/___/_____, vendlindja ________________________________________, banues në adresën 
________________________________________________________________________________________________ 
regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile,  i cili me kërkesën Nr. ________, Datë ___/___/_____  
kërkon të veçohet nga familja ____________________________________________________________________ 
për arsye se: ____________________________________________________________________________________. 
 
Në përputhje me  nenin ______, të Ligjit _______, Datë ___/___/_____  “Për Gjendjen Civile”, unë e pranoj këtë 
kërkesë, për veçim nga familja.  
 
Ky proçesverbal nënshkruhet nga nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile, kërkuesi dhe të gjithë personat madhorë të 
familjes.        

 

                      Kërkuesi                                               
 
 _________________________________                         
                (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)                        

Personat madhorë të familjes  
1.    ______________________________  
2.    ______________________________  
3.    ______________________________  
4.    ______________________________  
5.    ______________________________  
                 (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi)  

 
 
 

Nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
 

____________________________________ 
(Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, Vula) 
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                                                                                                               Mod Nr. 7 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE Nr. ___________________ 

Zyra e Gjendjes Civile Nr. ___________________ 
 

      

PROÇESVERBAL Nr. _______ 

 
PËR 

 
NJOHJE ATËSIE 

 
Sot, me datë__________________ para meje___________________, nëpunëse e zyrës së gjendjes civile të 
_____________________, u paraqiten: 
 
Z._____________________, i biri i ___________ dhe i ____________ i datëlindjes_________, me profesion 
____________, banues në ____________________, me Nr. Identiteti.______________ me zotësi të plotë për 
të vepruar; dhe 
 
Znj._____________________, e bija e ___________ dhe e __________ e datëlindjes___________, me 
profesion ________________, banuese në _________________, me Nr. Identiteti.______ me zotësi të plotë 
për të vepruar,  
 
Të cilët deklarojnë  se: 
Fëmija  me emër _________________________, i regjistruar në aktin e lindjes Nr._______, datë 
_____________,  në Zyrën e Gjendjes Civile ________________, si fëmijë me mëmësi 
____________________dhe me atësi të paqenë ______________, e njohin si fëmijë të tyre.  
 
Për këtë njohje jep pëlqimin dhe nëna e fëmijës . 
Ky proçesverbal u redaktua ne tre kopje, iu lexua deklarueseve me zë të lartë dhe të qartë, u kuptua prej tyre 
dhe meqenëse u gjet sipas vullnetit të tyre të lirë dhe të plotë u nënshkrua prej deklaruesve e meje. 
        
Deklaruesit                                                             Nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
 
_________________________                                                ________________________      
       (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi,)                                                                                           (Emri, 
Mbiemri, Nënshkrimi, Vula) 
  
------------------------------------- 
        (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi,)     
 
Bashkëlidhur vendoset dhe fotokopja e letërnjoftimit e deklaruesve dhe çertifikata e aktit lindjes. 
Një kopje mbahet ne zyrën e protokollit, një ne zyrën e gjendjes civile dhe një i jepet shtetasit. Ky 
dokument ruhet përgjithmonë. 
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                                                                                                   Mod Nr. 8 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE NR.  ___________________ 
Zyra e Gjendjes Civile _____________________ 

 

 
 
 
 

 
SHPALLJE MARTESE Nr. __________ 

 
 

Sot më datë _____/_____/________, publikohet shpallja e martesës së shtetasve:  
                            (dita)     (muaji)         (viti) 
 
__________________________________________________me_____________________________________ 
             (Emri, Mbiemri)                 (Emri, 
Mbiemri) 
 
të cilët kërkuan të lidhin martesë në Zyrën e Gjendjes Civile ___________________________________. 
 

PËRBERES TË 
GJENDJES CIVILE 

TË DHËNAT E  
BASHKËSHORTIT TË 

ARDHSHMËM 

TË DHËNAT E  
BASHKËSHORTES SË 

ARDHSHME 
Emri   
Mbiemri   
Atësia   
Amësia   
Numri i identitetit   
Datëlindja   
Vendlindja   
Kombësia   
Shtetësia   
Vendbanimi (Adresa)    

Vendqëndrimi (Adresa)   

 
 

Nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
 

_________________________________ 
                                                                         (Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, Vula) 
        

 
Personat, të cilët kanë shkaqe ligjore, duhet të paraqesin brenda 10 ditëve, nga dita e sotme, kundërshtimet për 

lidhjen e kësaj martese. 
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                                          Mod Nr. 9 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE Nr. ___________________ 
Zyra e Gjendjes Civile Nr. ___________________ 

 
 

VENDIM 
 

Nr. _____  Datë: ____ /____ /_______ 

 

PËR 

PEZULLIMIN E PROÇEDURËS PËR LIDHJE MARTESE 

 
 
 

Në bazë të  Nenit _____________ të Ligjit Nr. ______, datë ___/___/________ “Kodi i Familjes”, proçedura 

e lidhjes së marteses ndërmjet  _________________________________, dhe 

________________________________, shpallur më datë ___/___/______ në Zyrën e Gjendjes Civile 

_________________________________________, pezullohet për shkak se: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
 

_______________________________ 
(Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, Vula) 

 
 

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatë brenda 5 ditëve nga marrja dijeni. 
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 Mod Nr. 10 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE Nr. ___________________ 

Zyra e Gjendjes Civile Nr. ___________________ 
 
 

VENDIM 
 

Nr. _____  Datë: ____ /____ /_______ 
                                                                                               

PËR 

REFUZIM PËR LIDHJE MARTESE 

 
 
Unë, _________________________________, nëpunës i Zyrës së Gjendjes Civile _____________________ 

në bazë të  Nenit _____________ të Ligjit Nr. ______, datë ___/___/________ “Kodi i Familjes”, refuzoj 

lidhjen e martesës ndërmjet shtetasve  ________________________________, dhe ___________________, 

shpallur më datë ___/___/______ në Zyrën e Gjendjes Civile ___________________________________,  

për shkak se: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
 

_______________________________ 
(Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, Vula) 

 
 
 
 
 
 

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatë. 
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                                                                                                         Mod Nr. 11 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE Nr. ____________ 
Zyra e Gjendjes Civile _________________ 
 

 
 

VENDIM 
 

Nr. _____  Datë: ____ /____ /_______ 

PËR 

NDREQJE GABIMI MATERIAL 
 

  
Sot më datë  ___/___/______ në praninë time, _________________________, nëpunës  i Zyrës së Gjendjes Civile 

____________________, u paraqit shtetasi  ____________________________________, me numër identiteti 

_________, atësi _____________________________, amësi _________________________, i datëlindjes 

___/___/______, vendlindja ____________________, banues në adresën 

_________________________________________ regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, i cili me anë 

të kërkesës Nr. ______ Prot., datë ___/___/______, kërkon ndreqje në rubrikën ____________________. 

 

    Pas verifikimeve  rezultoi se dokumentacioni i paraqitur, ishte në përputhje me ligjin.  

    Për këtë arsye, bazuar në Nenin _________ të Ligjit ______, datë _____. ____. 2009, “Për  Gjendjen Civile”, 

 
VENDOSA: 

 
 Të bëhet ndreqja e gabimit material në rubrikën   
 
___________________nga______________________________________ në __________________________ 
___________________nga ______________________________________ në _________________________ 

    
 

Përgjegjësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
 

_____________________________ 
(Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, Vula) 

 
 
Për çdo ndreqje gabim material, shtetasi duhet të paraqesë çertifikatën e marrë nga akti i lindjes si dhe çertifikata të 
të gjitha regjistrimeve pas vitit të lindjes.  
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Mod Nr. 12 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BASHKIA / KOMUNA / NJËSIA BASHKIAKE Nr. ___________________ 

Zyra e Gjendjes Civile Nr. ___________________ 
 

 

 

LEJE VARRIMI 

 
 

Për shtetasin _____________________________________________________, i cili vdiq më datë 

___/___/_____, u mbajt  akti i vdekjes Nr. ____ , datë ___/___/_____. 

 
Lejohet kryerja e varrimit pas orës ___ : ___ , më datë ___/___/_____.  
 
 
 
 
 
 

Nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile 
 

_______________________________ 
(Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, Vula) 
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LIDHJA NR.2 
 
 

QARKU BERAT 
Rrethi Bashkia Komuna Kodi  

Berat     001 

  
Berat, Rajoni Nr. 
1 

  002 

  
Berat, Rajoni Nr. 
2 

  003 

  
Berat, Rajoni Nr. 
3 

  004 

  Ura Vajgurore   005 
    Kutalli 006 
    Lumas 007 
    Otllak 008 
    Poshnje 009 
    Roshnik 010 
    Sinje 011 
    Terpan 012 
    Velabisht 013 
    Vertop 014 
    Cukalat 015 
Kuçovë     016 
   Kuçovë   017 
    Kozarë 018 
    Perondi 019 
Skrapar     020 
  Çorovodë    021 
   Poliçan    022 
    Bogovë  023 
    Çepan 024 
    Gjerbës  025 
    Leshnjë 026 
    Potom 027 
    Qender   028 
    Vendreshë 029 
    Zhepë 030 
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QARKU DIBER 
Rrethi Bashkia Komuna Kodi  

Dibër     031 
  Peshkopi   032 
    Arras 033 
    Fushë Çidhen 034 
    Fushë Muhurr 035 
    Kala e Dodës 036 
    Kastriot 037 
    Lure 038 
    Luzni 039 
    Maqellarë 040 
    Melan 041 
    Tomin 042 
    Selishtë 043 
    Sllovë 044 
    Zall Dardhe  045 
    Zall Reç 046 
Mat     047 
  Burrel   048 
  Klos   049 
    Derjan 050 
    Gurrë 051 
    Baz 052 
    Komsi 053 
    Lis 054 
    Macukull 055 
    Rukaj 056 
    Suç 057 
    Ulëz 058 
    Xibër 059 
Bulqizë     060 
   Bulqizë   061 
    Gjoricë 062 
    Trebisht 063 
    Martanesh 064 
    Ostren  065 
    Shupenzë 066 
    Zerqan 067 

    Fushë Bulqizë 068 
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QARKU DURRES 
Rrethi Bashkia Komuna Kodi  

Durrës     069 

  
Durrës, Rajoni 
1 

  070 

  
Durrës, Rajoni 
2 

  071 

  
Durrës, Rajoni 
3 

  072 

  
Durrës, Rajoni 
4 

  073 

  
Durrës, Rajoni 
5 

  074 

  Manëz   075 
  Sukth   076 
  Shijak   077 
    Gjepalaj 078 
    Ishëm 079 
    Katund i ri 080 
    Maminas 081 
    Rrashbull 082 
    Xhafzotaj 083 
Krujë     084 
  Krujë   085 
  Fushë Krujë   086 
    Bubq 087 
    Cudhi 088 
    Thumanë 089 
    Nikël 090 
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QARKU ELBASAN 
Rrethi Bashkia Komuna Kodi  
Elbasan     091 

  Elbasan, Rajoni Nr. 1   092 
  Elbasan, Rajoni Nr. 2   093 
  Elbasan, Rajoni Nr. 3   094 
  Elbasan, Rajoni Nr. 4   095 
  Elbasan, Rajoni Nr. 5   096 
  Cërrik   097 
  Belsh         098 
    Bradashesh  099 
    Fierze 100 
    Funarë 101 
    Gostimë 102 
    Gracen 103 
    Grekan 104 
    Gjinar  105 
    Gjergjan 106 
    Kajan 107 
    Klos 108 
    Labinot-Mal 109 
    Labinot-Fushë 110 
    Mollas 111 
    Papër 112 
    Rrasë 113 
    Shales 114 
    Shirgjan 115 
    Shushicë 116 
    Tregan 117 
    Zavalinë 118 
Gramsh     119 
  Gramsh           120 
    Kodovjat  121 
    Kukur 122 
    Kushovë 123 
    Lenie 124 
    Pishaj  125 
    Poroçan 126 
    Skënderbegas 127 
    Sult 128 
    Tunjë 129 
Peqin     130 
   Peqin        131 
    Karinë 132 
    Gjocaj 133 
    Pajovë 134 
    Përparim 135 
    Shezë 136 
Librazhd     137 
  Librazhd        138 
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  Prrenjas   139 
    Hotolisht 140 
    Lunik 141 
    Orenjë 142 
    Polis 143 
    Qender 144 
    Qukës 145 
    Rajcë 146 
    Stravaj 147 
    Steblevë 148 

 
 
  

QARKU FIER 
Rrethi Bashkia Komuna Kodi  

Fier     149 
   Fier, Rajoni 1   150 
   Fier, Rajoni 2   151 
   Fier, Rajoni 3   152 
   Fier, Rajoni 4   153 
   Patos   154 
   Roskovec   155 
    Cakran 156 
    Dermenas 157 
    Frakull 158 
    Kuman 159 
    Kurjan 160 
    Libofsh 161 
    Levan 162 
    Mbrostar 163 
    Portez 164 
    Qender Fier 165 
    Ruzhdie 166 
    Strum 167 
    Topojë 168 
    Zharëz 169 
Lushnjë     170 
  Lushnje, Rajoni 1   171 
  Lushnje, Rajoni 2   172 
  Divjakë   173 
    Allkaj 174 
    Ballagat 175 
    Bubullimë 176 
    Dushk 177 
    Fier Shegan 178 
    Golem 179 
    Grabian 180 
    Gradishtë 181 
    Hysgjokaj 182 
    Karbunarë 183 
    Kolonjë 184 
    Krutje 185 
    Remas 186 
    Tërbuf 187 
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Mallakastër     188 
   Ballsh   189 
    Aranitas  190 
    Fratar  191 
    Greshicë 192 
    Hekal 193 
    Kute 194 
    Ngracan 195 
    Qender 196 
    Selitë 197 

 
 

QARKU GJIROKASTER 

Rrethi Bashkia Komuna Kodi  

Gjirokastër      198 

  Gjirokastër    199 

  Libohovë      200 

    Qendër 201 

    Cepo  202 

    Dropull i Poshtëm 203 

    Dropull i Sipërm 204 

    Lazarat 205 

    Lunxhëri  206 

    Odrie 207 

    Picar 208 

    Pogon 209 

    Antigon 210 

    Zagori 211 

Tepelenë     212 

  Tepelenë   213 

  Memaliaj   214 

    Buz 215 

    Memaliaj Fshat 216 

    Krahes  217 

    Kurvelesh 218 

    Lopes 219 

    Luftinje 220 

    Qesarat 221 

    Qendër  222 

 Përmet      223 

  Përmet   224 

  Këlcyrë   225 

    Ballaban 226 

    Carcove 227 

    Frasher 228 

    Petran 229 

    Qendër  230 

    Suke 231 

    Dishnice 232 
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QARKU KORCE 
Rrethi Bashkia Komuna Kodi  

Korçë     233 
  Korçë, Rajoni 1   234 
  Korçë, Rajoni 2   235 
  Korçë, Rajoni 3   236 
  Korçë, Rajoni 4   237 
  Maliq   238 
    Drenovë 239 
    Gorë 240 
    Lekas 241 
    Libonik 242 
    Liqenas 243 
    Moglicë 244 
    Mollaj  245 
    Pirg 246 
    Pojan 247 
    Bulgarec 248 
    Vithkuq 249 
    Voskop 250 
    Voskopojë  251 

    Vreshtas 252 
Kolonjë     253 
  Ersekë   254 
  Leskovik             255 
    Barmash 256 
    Çlirim 257 
    Leskovik 258 
    Mollas  259 
    Novoselë 260 

    Qendër Ersekë  261 

Pogradec     262 
   Pogradec   263 
    Buçimas 264 
    Çerravë 265 
    Dardhas 266 
    Hudenisht 267 
    Proptisht 268 
    Trebinjë 269 
    Velçan 270 
 Devoll     271 

  Bilisht   272 

    Qender Bilisht 273 

    Miras 274 

    Hoçisht 275 

    Progër 276 
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QARKU KUKES 
Rrethi Bashkia Komuna Kodi 
Kukës   277 

 Kukës  278 
  Arren 279 
  Bicaj 280 
  Bushtrice 281 
  Malzi 282 
  Ujmisht 283 
  Tërthorë 284 
  Shtiqen 285 
  Zapod 286 
  Shishtavec 287 
  Topojan 288 
  Surroj 289 
  Kolsh 290 
  Kalis 291 
  Gryk-Caje 292 

Has   293 
 Krumë  294 
  Golaj 295 
  Fajzë 296 
  Gjinaj 297 

Tropojë   298 

 
Bajram 
Curri 

 299 

  Bujan 300 
  Bytyç 301 
  Fierzë 302 
  Lekbibaj 303 
  Llugaj 304 
  Margegaj 305 
  Tropojë 306 
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QARKU LEZHE 
Rrethi Bashkia Komuna Kodi  
 Lezhë     307 

   Lezhë   308 

    Balldre  309 
    Blinisht 310 

    Dajç 311 

    Kallmet 312 

    Kolsh 313 
    Shëngjin 314 
    Ungrej 315 
    Shënkoll 316 
    Zejmen 317 
Mirditë     318 
  Rrëshen      319 
  Rubik   320 
    Fan 321 
    Kaçinar 322 
    Kthellë  323 
    Orosh 324 
    Selitë 325 
Kurbin     326 
  Laç   327 
  Mamurras   328 
    Fushë-Kuqe 329 
    Milot 330 
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QARKU SHKODER 
Rrethi Bashkia Komuna Kodi  

Shkodër     331 
  Shkodër, Lagja 1   332 
  Shkodër, Lagja 2   333 
  Shkodër, Lagja 3   334 
  Shkodër, Lagja 4   335 
  Vau-Dejës          336 
    Ana-Malit 337 
    Bushat 338 
    Barbullush 339 
    Bërdicë 340 
    Dajç 341 
    Gur i Zi 342 
    Hajmel 343 
    Postribë 344 
    Pult 345 
    Rrethinat 346 
    Shalë  347 
    Shosh 348 
    Temal 349 
    Velipojë 350 
    Vig-Mnelë 351 
    Shllak 352 
Pukë     353 
  Pukë          354 
  Fushë-Arrës      355 
    Blerim 356 
    Iballë 357 
    Fierzë 358 
    Gjegjan 359 
    Qafë-Mali 360 
    Qelëz  361 
    Qerret 362 
    Rrapë 363 
Malësi e 
Madhe 

  
  

364 

  Koplik   365 
    Gruemirë 366 

    Kastrat 367 

    Kelmend 368 
    Qender 369 

    Shkrel 370 
 

      Shënim: Komuna Barbullush është bashkuar me komunën Bushat 
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QARKU TIRANE 

Rrethi Bashkia Komuna Kodi  
Tiranë     371 

  Bashkia Tiranë   372 

  Njesia Bashkiake Nr. 1   373 

  Njesia Bashkiake Nr. 2   374 

  Njesia Bashkiake Nr. 3   375 

  Njesia Bashkiake Nr. 4   376 

  Njësia Bashkiake Nr. 5   377 

  Njësia Bashkiake Nr. 6   378 

  Njësia Bashkiake Nr. 7   379 

  Njësia Bashkiake Nr. 8   380 

  Njësia Bashkiake Nr. 9   381 

  Njësia Bashkiake Nr. 10   382 

  Njësia Bashkiake Nr. 11   383 

  Bashkia Kamëz   384 

  Bathore    385 

  Bashkia Vorë   386 

    Baldushk 387 

    Berzhitë 388 

    Berxullë 389 

    Dajt 390 

    Farkë 391 

    Kashar 392 

    Ndroq 393 

    Paskuqan 394 

    Petrelë 395 

    Pezë 396 

    Prezë 397 

    Shëngjergj 398 

    Vaqarr 399 

    Vaqarr 400 

    Zall-Bastar 401 

    Krrabë 402 

Kavaje     403 

  Kavajë   404 

  Rrogozhinë    405 

    Golem 406 

    Gosë 407 

    Helmes 408 

    Kryevidh 409 

    Lekaj 410 

    Luz i vogël 411 

    Sinaballaj 412 

    Synej 413 

  Shënim: Bathore është mbyllur. 
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QARKU VLORE 
Rrethi Bashkia Komuna Kodi  
Vlorë     414 
  Vlorë, Rajoni 1   415 
  Vlorë, Rajoni 2   416 
  Vlorë, Rajoni 3   417 
  Vlorë, Rajoni 4   418 
  Vlorë, Rajoni 5   419 
  Himarë   420 
  Orikum   421 
  Selenice   422 
    Armen 423 
    Brataj 424 
    Hore-Vranisht 425 
    Kote 426 

    Novoselë 427 

    Qender 428 

    Sevaster 429 

    Shushicë 430 

    Vllahinë 431 

Sarandë     432 
  Sarandë   433 
  Konispol   434 
    Aliko 435 
    Dhiver 436 
    Dhiver 2 (mbyllur) 437 
    Ksamil 438 
    Livadhja 439 
    Lukove 440 
    Markat 441 
    Xarrë 442 
Delvinë     443 
  Delvinë   444 
    Finiq 445 
    Mesapotam 446 
    Vergo 447 

 
         Shënim: Dhiver 2 është mbyllur. 
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UDHËZIM 
Nr.116, datë 12.4.2010 

 
PËR PROCEDURAT E PËRFTIMIT TË SHPËRBLIMIT NGA REGJISTRIMI I FËMIJËVE 

SIPAS LIGJIT NR.10 129, DATË 11.5.2009 “PËR GJENDJEN CIVILE” 
 
Në zbatim të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, pika 4 e nenit 41 

të ligjit nr.10 129, datë 11.5.2009 “Për gjendjen civile”, 
 

UDHËZOJ: 
 
1.Nëpunësit e shërbimit të gjendjes civile do të regjistrojnë të gjithë fëmijët e paregjistruar 

dhe të lindurit pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, sipas procedurave ligjore ekzistuese. 
2.Për rastet e regjistrimit të lindjeve të ndodhura brenda vendit të cilat deklarohen brenda 

afatit 60-ditor nga dita e lindjes, nëpunësi i gjendjes civile do të mbajë aktin e lindjes dhe do të 
pajisë të interesuarin me certifikatë lindje, në të cilën duhet pasqyruar saktë data e lindjes dhe data e 
mbajtjes së aktit të lindjes. 

3.Për rastet e regjistrimit të lindjeve të ndodhura jashtë shtetit, të cilat deklarohen brenda 
afatit 90-ditor nga dita e lindjes, nëpunësi i gjendjes civile do ta pajisë të interesuarin me certifikatën 
e lindjes në të cilën do të pasqyrojë saktë datën e lindjes dhe datën e mbajtjes së aktit, kur akti 
mbahet në këtë zyrë ose datën e regjistrimit në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile për raste kur 
akti është mbajtur jashtë shtetit. 

4.Nëpunësi i zyrës së gjendjes civile, pasi vëren se rasti përmbush kriteret e pikës 2 dhe 3, e 
pajis të interesuarin me certifikatën e lindjes së fëmijës me shënimin “Për efekt shpërblimi, nga 
regjistrimi i lindjes brenda afatit ligjor”. Për të gjitha këto raste, zyra e gjendjes civile harton një 
listë mujore dhe e dërgon në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile dhe një kopje zyrës së 
financës përkatëse. 

5.I interesuari me certifikatën e lindjes duhet të paraqitet në zyrën e financës së 
bashkisë/njësisë bashkiake/komunës përkatëse, për të tërhequr shumën prej 5000 (pesë mijë) lekë.  

6.Punonjësi i ngarkuar nga kryetari i bashkisë/njësisë bashkiake, komunës, pasi administron 
certifikatën e lindjes me shënimin “Për efekt shpërblimi, nga regjistrimi i lindjes brenda afatit 
ligjor”, e verifikon me listën e hartuar nga zyra e gjendjes civile, kryen pagesën dhe në fund të çdo 
muaji harton listën e shtetasve, të cilët kanë përfituar nga ky shpërblim. 

7.Brenda datës 5 të muajit pasardhës, kryetari i bashkisë/njësisë bashkiake/komunës, dërgon 
pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile në Ministrinë e Brendshme kërkesën për fond, të 
shoqëruar me listën emërore të fëmijëve të regjistruar brenda afatit ligjor dhe që kanë përfituar/do të 
përfitojnë shpërblimin. 

8. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile përgatit pasqyrën përmbledhëse për njësitë 
shpenzuese që kanë paraqitur kërkesë për fond dhe çdo dy muaj e dërgon pranë Drejtorisë së 
Politikave Financiare. 

9. Drejtoria e Politikave Financiare përgatit praktikën dhe e dërgon menjëherë në Ministrinë 
e Financës për rialokimin e fondit nga programi i “Gjendjes civile”, për bashkitë/njësitë 
bashkiake/komunat. 

10. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, 
Drejtoria e Politikave Financiare në Ministrinë e Brendshme dhe bashkitë/njësitë 
bashkiake/komunat. 

11. Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I BRENDSHËM 
Lulzim Basha   

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.46, datë 22.4.2010, faqe 1743 
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LIGJ 
Nr.8951, datë 10.10.2002 

  
PËR NUMRIN E IDENTITETIT TË SHTETASVE 

  
Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e 

Këshillit të Ministrave, 
  

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

  
Neni 1 

  
Qëllimi i ligjit është përcaktimi i kuptimit, mënyrës së formimit dhe sferës së përdorimit të 

numrit të identitetit, si një nga përbërësit e veçantë të gjendjes civile, i cili përcakton dhe shërben 
për identifikimin e shtetasve shqiptarë, personave pa shtetësi dhe shtetasve të huaj me qëndrim të 
përhershëm brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. 

  
Neni 2 

  
1. Numri i identitetit është unik dhe vendoset nga shërbimi i gjendjes civile. Ai përbëhet nga 

dhjetë elemente me informacion të koduar dhe ka strukturën e mëposhtme: 
Elementi 1-2viti i lindjes 
Elementi 3-4muaji i lindjes dhe seksi 
Elementi 5-6data e lindjes 
Elementi 7-9numri serial brenda së njëjtës datë 
Elementi 10 element kontrolli. 
2. Numri i identitetit lëshohet nga shërbimi i gjendjes civile. 
  

Neni 3 
  
Numri i identitetit shërben: 
1. Për Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile. 
2. Për dokumentin e identitetit. 
3. Si numër i sigurimit shoqëror për të identifikuar, regjistruar dhe për të kërkuar përfitime 

nga sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe për programet e tjera të mbrojtjes shoqërore. 
4. Për Regjistrin Kombëtar të Zgjedhjeve. 
5. Për sistemin tatimor. 
6. Për dëshminë e aftësisë së drejtimit të automjeteve. 
7. Për nevojat e organeve dhe të institucioneve të tjera shtetërore, si organeve të drejtësisë, 

të rendit, të prokurorisë, të mbrojtjes, të arsimit dhe të Zyrës së Regjistrimit të Pasurisë. 
  

Neni 4 
  
Mënyra e kodimit të numrit të identitetit, masat dhe detyrat e organeve shtetërore për 

pajisjen e shtetasve me numër identiteti, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 
  

Neni 5 
  
Paragrafët e parë dhe të dytë të nenit 1, nenet 2, 3, 6, 7, si dhe paragrafi i tretë i nenit 13 të 

ligjit nr.7845, datë 13.7.1994 “Për numrin e sigurimit shoqëror”, shfuqizohen. 
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Neni 6 
  
Ky ligj hyn në fuqi 12 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
  

Shpallur me dekretin nr.3541, datë 7.11.2002 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,  
Alfred Moisiu. 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.71, faqe 1994. 
  

 
VENDIM 

Nr.827, datë 11.12.2003 
  

PËR MËN YRËN E KODIMIT DHE STRUKTURËN E NUMRIT TË IDENTITETIT TË 
SHTETASVE 

  
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 4 të ligjit nr.8951, datë 10.10.2002 

“Për numrin e identitetit të shtetasve”, me propozimin e Ministrit të Pushtetit Vendor dhe të 
Decentralizimit, Këshilli i Ministrave 

  
VENDOSI: 

  
1. Mënyra e kodimit dhe struktura e numrit të identitetit të shtetasve (NISH) të jenë sipas 

aneksit 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
2. Zyrat e gjendjes civile në bashki, njësitë bashkiake të Tiranës dhe komunat, duke filluar 

nga data 1 janar 2004, të raportojnë lindjet në Drejtorinë e Regjistrit Kombëtar në Ministrinë e 
Pushtetit Vendor dhe të Decentralizimit, sipas periudhave kohore të vendosura nga kjo ministri. 

3. Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit, pas caktimit të NISH-it, të dërgojnë 
numrat e identitetit të shtetasve në zyrat përkatëse të gjendjes civile në bashki, në njësitë bashkiake 
të Tiranës dhe në komuna, të cilat janë të detyruara t’i shënojnë këta numra në Regjistrin Themeltar 
të Gjendjes Civile. 

4. Ngarkohen Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit dhe zyrat e gjendjes civile 
në bashki, njësitë bashkiake të Tiranës dhe komuna për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

 KRYEMINISTRI 
Fatos Nano 

 
ANEKS 1 

STRUKTURA E NUMRIT TË IDENTITETIT TË SHTETASVE 
 
Numri i identitetit të shtetasve (NISH) përbëhet nga 10 (dhjetë) elemente të strukturuara si 

më poshtë: 
Elementi 1-2         Viti i lindjes 
Elementi 3-4         Muaji i lindjes dhe seksi 
Elementi 5-6         Data e lindjes 
Elementi 7-9         Numri serial brenda të njëjtës datë 
Elementi 10         Element kontrolli 
A.  Elementet 1 dhe 2 tregojnë vitin e lindjes dhe ndërtohen si më poshtë: 
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TABELA 1 
 

Shekulli i 19-të Shekulli i 20-të Shekulli i 21-të 
00-09 – 1800-1809 A0-A9 – 1900-1909 K0-K9 – 2000-2009 
10-19 – 1810-1819 B0-B9 – 1910-1919 L0-L9 – 2010-2019 
20-29 – 1820-1829 C0-C9 – 1920–1929 M0-M9- 2020-2029 
30-39 - 1830-1839 D0-D9 – 1930-1939 N0-N9 – 2030-2039 
40-49 – 1840-1849 E0-E9 – 1940-1949 O0-O9- 2040-2049 
50-59 – 1850-1859 F0-F9 – 1950-1959 P0-P9 – 2050-2059 
60-69 – 1860-1869 G0-G9 – 1960-1969 Q0-Q9 – 2060-2069 
70-79 – 1870-1879 H0-H9 – 1970-1979 R0-R9 – 2070-2079 
80-89 – 1880-1889 I 0-I 9 – 1980-1989 S0-S9 – 2080-2089 
90-99 – 1890-1899 J 0-J 9 – 1990-1999 T0-T9 – 2090-2099 
  
B. Elementet 3 dhe 4 tregojnë muajin e lindjes dhe gjininë. Për personat e gjinisë 

mashkullore muaji shënohet siç është (nga 1-12) dhe për personat e gjinisë femërore i shtohet numri 
50. Kjo ndërtohet si më poshtë: 

  
TABELA 2 

 
Muajt Gjinia mashkullore Gjinia femërore 
Janar 01 51 
Shkurt 02 52 
Mars 03 53 
Prill 04 54 
Maj 05 55 
Qershor 06 56 
Korrik 07 57 
Gusht 08 58 
Shtator 09 59 
Tetor 10 60 
Nëntor 11 61 
Dhjetor 12 62 

  
C. Elementet 5 dhe 6 tregojnë datën e lindjes nga 01 deri në 31 të një muaji. Elementi 5 

është një numër nga 0 deri në 3, sipas rastit dhe elementi 6 është një numër nga 0 deri në 9 sipas 
rastit. 

D. Elementet 7, 8 dhe 9 përbëjnë një numër të vetëm dhe të renditur nga 001 në 999 dhe 
shërben për numërimin e personave të lindur në të njëjtën datë. Ky numër gjenerohet në momentin e 
regjistrimit të të dhënave vetjake të personit në fjalë, në Drejtorinë e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 
Civile. 

E. Elementi 10 është një shkronjë dhe shërben si element kontrolli që gjenerohet si më 
poshtë: 

1. Elementi i parë konvertohet me numrin e pozicionit të shkronjës sipas tabelës 3. 
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TABELA 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 
A B C D  E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Ë 

  
2. Numrat e elementeve 2 deri në 9 shumëzohen me numrin që tregon pozicionin e 

elementit. Kështu, numri aktual në elementin 2 shumëzohet me 2, numri aktual në elementin 3 
shumëzohet me 3, numri aktual në elementin 4 shumëzohet me 4 etj. 

3. Rezultatet e nxjerra nga veprimet e parashikuara në pikën 1 dhe 2 mblidhen dhe rezultati 
përfundimtar pjesëtohet me numrin 23. 

4. Numri që rezulton si mbetje konvertohet me shkronjë sipas tabelës 3. Kjo shkronjë 
përbën elementin 10. 

 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.104, faqe 4436. 
 

 
LIGJ 

Nr.8952, datë 10.10.2002 
  

PËR LETËRNJOFTIMIN ELEKTRONIK TË SHTETASVE SHQIPTARË 
(Ndryshuar me ligjin nr.10 066, datë 2.2.2009; 
ndryshuar me ligjin nr.10 328, datë 30.9.2010) 

 
Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e 

Këshillit të Ministrave, 
  

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

  
Neni 1 

 (Zëvendësuar fjalët me ligjin nr.10 066, datë 2.2.2009, neni 1) 
  
Ky ligj përcakton letërnjoftimin e shtetasve shqiptarë, me qëllim pajisjen e të gjithë shtetasve 

shqiptarë, personave pa shtetësi dhe shtetasve të huaj me qëndrim të përhershëm brenda territorit të 
Republikës së Shqipërisë me një letërnjoftim unik, kriteret për lëshimin e tij, si dhe përmbajtjen e 
këtij dokumenti. 

Neni 2 
  (Zëvendësuar fjalët me ligjin nr.10 066, datë 2.2.2009, neni 1; 

shfuqizuar fjalia e dytë në pikën 1 me ligjin nr.10 328, datë 30.9.2010, neni 2/1; 
shtuar pikat 3,4 dhe 5 me ligjin nr.10 328, datë 30.9.2010, neni 2/2) 

 
1. Letërnjoftimi i personave është dokumenti bazë, i përhershëm që shërben për 

identifikimin e shtetasve shqiptarë. 
2. Çdo shtetas duhet të mbajë me vete letërnjoftimin. 
3. Shtetasi aplikon për letërnjoftim elektronik në zyrat e aplikimit. 
4. Letërnjoftimi tërhiqet nga vetë shtetasi në zyrat e aplikimit. 
5. Procedura e aplikimit dhe dokumentet që paraqiten për aplikim përcaktohen me udhëzim 

të Ministrit të Brendshëm. 
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Neni 3 
  (Zëvendësuar fjalët me ligjin nr.10 066, datë 2.2.2009, neni 1; 

ndryshuar shkronja “a” me ligjin nr.10 328, datë 30.9.2010, neni 3) 
 

1. Për pajisjen me letërnjoftim shtetasi duhet të përmbushë kushtet e mëposhtme: 
a) të jetë i regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile; 
b) të ketë mbushur moshën 16 vjeç. 
2. Çdo shtetas që plotëson kushtet e mësipërme është i detyruar të pajiset me letërnjoftim, 

brenda afateve të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave. 
  

Neni 4 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 328, datë 30.9.2010, neni 4) 

 
Letërnjoftimi elektronik lëshohet me afat 10 vjet nga data e lëshimit.  

 
Neni 5 

  (Zëvendësuar fjalët me ligjin nr.10 066, datë 2.2.2009, neni 1; 
shtuar shkronja “ç” me ligjin nr.10 328, datë 30.9.2010, neni 5) 

 
Shtetasi pajiset me letërnjoftim kur: 
a) plotëson kushtet e nenit 3 pika 1 të këtij ligji; 
b) njëri nga përbërësit e gjendjes civile, të pasqyruar në letërnjoftim, ka ndryshuar, sipas 

akteve ligjore e nënligjore në fuqi; 
c) vërtetohet nga organet përkatëse se letërnjoftimi i ka humbur ose i është vjedhur. 
ç) është dëmtuar. 
  

Neni 5/1 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 328, datë 30.9.2010, neni 6) 

 
Letërnjoftimi shpallet i pavlefshëm kur: 
a) ka të dhëna të mjaftueshme se mbajtësi i tij e ka siguruar në mënyrë të paligjshme; 
b) vërtetohen rastet e përcaktuara në shkronjat “b”, “c” dhe “ç” të nenit 5. 

 
Neni 6 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 328, datë 30.9.2010, neni 7) 
 
Letërnjoftimi është një dokument identiteti, në të cilin janë pasqyruar qartë dhe shënuar me 

metoda informatike: 
a) përbërësit e gjendjes civile të shtetasit: 
i) numri personal (nup); 
ii) emri; 
iii) mbiemri; 
iv) shtetësia; 
v) vendlindja; 
vi) datëlindja; 
vii) gjinia; 
b) fotografia e mbajtësit të këtij dokumenti; 
c) nënshkrimi i mbajtësit ose i kujdestarit ligjor; 
ç) elemente sigurie, brenda normave të Komunitetit Europian, numri i të cilave caktohet nga 

Këshilli i Ministrave. 
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Neni 7 
  
1. Shkelja e afateve të përcaktuara në pikën 2 të nenit 3 të këtij ligji përbën kundërvajtje 

administrative dhe dënohet me gjobë në masën 5 000 lekë. Të drejtën për vendosjen e gjobës e ka 
shërbimi i gjendjes civile. 

2. Mënyra e vendosjes së gjobës dhe ankimi në gjykatë bëhen sipas ligjit nr.7697, datë 
7.4.1993 “Për kundërvajtjet administrative”, i ndryshuar. 

  
Neni 8 

  (Zëvendësuar fjalët me ligjin nr.10 066, datë 2.2.2009, neni 1) 
 
Forma, modeli i letërnjoftimit dhe mënyra e shpërndarjes miratohen me vendim të Këshillit 

të Ministrave. 
  

Neni 9 
  

Ligji nr.4172, datë 13.9.1966 “Mbi pajisjen e shtetasve me letërnjoftim”, ndryshuar me 
ligjet përkatëse, si dhe të gjitha dispozitat që bien në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen. 

  
Neni 10 

  
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
  

Dispozitë kalimtare   
(Shtuar me ligjin nr.10 328, datë 30.9.2010, neni 8) 

 
Tarifat për pajisjen dhe ripajisjen me letërnjoftim elektronik janë të përcaktuara në kontratën 

koncesionare, ratifikuar me ligjin nr. 9972, datë 28.7.2008. Me përfundimin e kësaj kontrate, këto 
tarifa do të jenë objekt i përcaktimit nga ky ligj. 

 
 

Shpallur me dekretin nr.3542, datë 7.11.2002 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred 
Moisiu. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.71, faqe 1996 

 
Ligji nr.10 066, datë 2.2.2009 shpallur me dekretin nr.6065, datë 20.2.2009 të Presidentit 

të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare nr.17,datë 27.2.2009, 
faqe 1127 
 

Ligji nr.10 328, datë 30.9.2010 shpallur me dekretin nr.6722, datë 12.10.2010 të 
Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare nr.142, datë 
25.10.2010, faqe 7701 
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VENDIM 
Nr.253, datë 27.4.2007 

 
PËR CAKTIMIN E ELEMENTEVE TË SIGURISË DHE PËR MIRATIMIN E FORMËS 

DHE TË MODELIT TË LETËRNJOFTIMIT TË SHTETASVE SHQIPTARË 
(Ndryshuar me vendim të KM nr.715, datë 6.11.2007; 

ndryshuar me ligjin nr.10 066, datë 2.2.2009) 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 6 e 8 të ligjit nr.8952, datë 

10.10.2002 “Për letërnjoftimin e shtetasve shqiptarë”, me propozimin e Ministrit të Brendshëm, 
Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 
 
1. Caktimin e elementeve të sigurisë së letërnjoftimit, sipas aneksit 1, që i bashkëlidhet këtij 

vendimi. 
2. Miratimin e formës dhe të modelit të dokumentit të identitetit, sipas aneksit 2, që i 

bashkëlidhet këtij vendimi. 
3. Vendimet e Këshillit të Ministrave nr.320, datë 21.5.2004 “Për caktimin e elementeve të 

sigurisë dhe miratimin e formës së letërnjoftimit të shtetasve shqiptarë” dhe nr.579, datë 27.8.2004 
“Për miratimin e modelit të letërnjoftimit të shtetasve shqiptarë”, shfuqizohen. 

4. Ngarkohet Ministria e Brendshme për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.57, datë 17.5.2007, faqe 1483 
Vendim i KM nr.715, datë 6.11.2007 botuar në Fletoren Zyrtare nr.148, datë 13.11.2007, faqe 
4367 
Ligji nr.10 066, datë 2.2.2009 botuar në Fletoren Zyrtare nr.17,datë 27.2.2009, faqe 1127 
 
 

ANEKSI 1 
 
1. Lloji i kartës 
Karta e identitetit do të jetë një kartë me një chip elektronik. 
2. Elementet e sigurisë të vendosura në trupin e kartës 
- GUILLOCHE * . Në të dy anët e kartës do të jetë një kompozicion kompleks vijash 

GUILLOCHE. 
- RAINBOË†. Kompozicioni Guilloche do të realizohet me teknikën e transformimit gradual 

të ngjyrave me teknikën RAINBOË. 
- Bojë OVI‡ (Bojërat e ndryshueshme optike). Harta e Republikës së Shqipërisë, e printuar 

me bojë speciale OVI. 
- Fotografi Ghost§ (hije). Fotografi e mbajtësit të kartës në përmasa sa 1/3 e përmasave të 

fotografisë kryesore. 

                                                 
*  Vizatimi i dizanjit me vija-vija të holla të vazhduara. 
† Printimi i dizanjit duke siguruar variacion progresiv të ngjyrave. Kjo teknikë realizon kalimin gradual të ngjyrave 
nëpërmjet shkrirjes së tyre. 
‡ Bojërat e ndryshueshme optike përmbajnë shtresa shumë të vogla të një filmi special, i cili ndryshon ngjyrë nëse shihet në 
kënde të ndryshme. 
§ Një riprodhim me gjysmë toni i imazhit origjinal, që printohet në të njëjtin vend ku janë të vendosura të dhënat personale 
të mbajtësit të kartës. 
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- Shtresë mbrojtëse transparente me shenja optikisht të variueshme**, e aplikuar në të dy anët 
e kartës përgjatë gjithë sipërfaqes††. 

- Bojë UV. Një simbol i printuar me bojë të dukshme, me sipërfaqe 100 mm2, vetëm nën 
dritën ultravjollcë. 

- Mikrotekst i padukshëm me sy të lirë, por i lexueshëm me lupë me zmadhim 10 herë. Ky 
element sigurie, përveçse i paraprintuar në kartë, do të realizohet edhe gjatë procesit të 
personalizimit. 

3. Chipi i kartës 
Karta e identitetit do të pajiset me një chip të vendosur në brendësi të trupit të kartës dhe do 

të jenë në përputhje me standardet: 
- ISO/ICE 7810 (Karta e identifikimit-karakteristikat fizike); 
- ISO 10373 (Karta e identifikimit-metodat e testimit të chip-it me/pa kontakt); 
- ISO 7501-3 (Karta e identifikimit-dokumentet e udhëtimit të lexueshme nga makina). 
- Chipi do të ketë dy ndërfaqe komunikimi: 
- Me kontakt-në përputhje me standardin: 
- ISO 7816 pjesa 1 (Kartat e identifikimit-qarku i integruar-karakteristikat fizike); 
- ISO 7816 pjesa 2 (Karta e identifikimit-qarku i integruar-dimensionet dhe pozicionimi i 

kontaktit të chip-it); 
- ISO 7816 pjesa 3 (Kartat e identifikimit-qarku i integruar-ndërfaqja elektrike dhe 

protokollet e transmetimit); 
- ISO 7816 pjesa 4 (Kartat e identifikimit-qarku i integruar-organizimi, siguria dhe komandat 

për ndërveprim); 
- Pa kontakt-në përputhje me standardin: 
- ISO 14443 pjesa 1 (Kartat e identifikimit-qarku i integruar pa kontakt-karakteristikat 

fizike); 
- ISO 14443 pjesa 2 (Kartat e identifikimit-qarku i integruar pa kontakt-fuqia e radio-

frekuencës dhe ndërfaqja e sinjalit); 
- ISO 14443 pjesa 3 (Kartat e identifikimit-qarku i integruar pa kontakt-inicializimi dhe 

antikolizioni); 
- ISO 14443 pjesa 4 (Kartat e identifikimit-qarku i integruar pa kontakt-protokolli i 

transmetimit); 
- Chip-i duhet të jetë i certifikuar minimalisht CC EAL4+. 
- JAVA do të jetë gjuha e programimit dhe e zhvillimit të aplikacioneve në chip, dhe do të 

suportojë: 
- specifikimet e GlobalPlatform v2.1.1; 
- specifikimet e kartës Java minimalisht versionin 2.2.1; 
Ruajtja e të dhënave në chip 
- Kapaciteti i chip-it do të jetë minimumi 72KB. 
- Ruajtja në chip dhe leximi nga chip-i i të dhënave do të realizohen në mënyrë të sigurt në 

përputhje me standardin: 
- ISO 7816 pjesa 4 (Kartat e identifikimit-qarku i integruar-organizimi, siguria dhe komandat 

për ndërveprim); 
- ISO 7816 pjesa 8 (Kartat e identifikimit-qarku i integruar-komandat për veprimet e 

sigurisë). 
Të dhënat në kartë do të ruhen në një strukturë hierarkike të bazuar në file (skedarë) duke 

suportuar karakteristikat e mëposhtme: 
- sistem skedarësh hierarkikë me shumë nivele sipas standardit ISO 7816-4 me një skedar 

kryesor (Master File-MF) si rrënjë; 
 

                                                 
** Imazhe dhe shkrime në volum të krijuara nga fenomeni i përthyerjes së dritës. Imazhet shfaqen dhe/ose ndryshojnë 
ngjyrë në varësi të këndit të shikimit (të përthyerjes së dritës) dhe të krijojnë idenë e lëvizjes së tyre. 
†† Tolerancat e nevojshme të aplikimit të kësaj shtrese do të përcaktohen me saktësi në momentin e lidhjes së kontratës. 
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- mundësinë për të krijuar skedarë të dedikuar (Dedicated Files-DF) dhe skedarë elementarë 
(Elementary Files-EF) aq sa nevojitetn dhe memorja e chip-it mund të mbartë: 

- mundësinë e krijimit të EF nën MF dhe/ose DF të zgjedhur; 
- informacioni në chip ruhet në strukturën logjike të të dhënave (SLD), bazur në standardet e 

zhvilluara nga ICAO dhe të dokumentuara në “ICAO NTËG, zhvillimi i LDS, për teknologjinë 
opsionale të shtimit të kapaciteteve, raporti teknik, përsëritje 1.7, 18 maj 2004”. 

I gjithë informacioni i printuar në kartë do të ruhet edhe në chip. 
- Jetëgjatësia e kartës me chip do të jetë 10 vjet. Chip-i i kartës duhet të sigurojë 

minimalisht: 
- 100,000 cikle leximi të memories; 
- 20,000 futje në lexuesin e chip-it me kontakt. 
Siguria-kriptografia (në chip) 
Platforma e chip-it dhe aplikacionet e vendosura në të duhet të plotësojnë kërkesat e sigurisë 

për modulet kriptografike, në përputhje me specifikimet e FIPS 140-2, minimalisht niveli i dytë. 
Aplikimi i chip-it do të shfrytëzojë kriptografinë simetrike dhe asimetrike (PKI). 
Kriptografia simetrike do të realizohet nëpërmjet përdorimit të algoritmit 3DES. 
Kriptografia simetrike do të përdoret nëpërmjet ndërfaqes GlobalPlatform për të dhënë 

autorizimin e nevojshëm sistemeve administrative të kartës. Nëpërmjet kësaj kriptografie do të 
mbrohen dhe sigurohen funksionet e mëposhtme: 

- Menaxhimii aplikacioneve të kartës-ngarkimi/fshirja e aplikacioneve të kartës; 
- Menaxhimi i ciklit të kartës-aktivizimi/kyçja e kartës dhe e aplikimeve të saj; 
- Përditësimi i të dhënave të kartës. 
Kriptografia simetrike do të përdoret edhe për të ruajtur konfidencialitetin dhe integritetin e 

komunikimit midis ndërfaqes pa kontakt të kartës dhe lexuesit, duke evituar në këtë mënyrë 
përgjimin dhe marrjen e të dhënave në mënyrë të paautorizuar (data skimming/eavesdropping). 

Kriptografia asimetrike (PKI) do të realizohet nëpërmjet algoritmit RSA duke përdorur 
çelësa me gjatësi 2048 bit. Kriptografia asimetrike do të përdoret për të mbrojtur chip-in dhe të 
dhënat e tij duke përdorur metodat e përshkruara në raportin teknik të ICAO-“PKI për dokumentet e 
udhëtimit të lexueshme nga makina, duke ofruar akses vetëm për lexim të chip-it (ICC).v1.1”. 

Chip-i duhet të suportojë gjenerimin e çelësave RSA. 
Chip-i duhet të jetë i aftë të ruajë në të ardhmen dy certifikata X.509, një për firmën 

dixhitale dhe tjetrin për inkriptimin e të dhënave. Për të dy certifikatat, në chip do të ruhen edhe dy 
çelësat korrespondues privatë RSA. 

PIN-i (Numri personal i identifikimit) 
Do të jenë dy PIN-e të vlefshme për kartën: 
- PIN-i i mbajtësit të kartës; përdorimi i këtij PIN-i: 
- do të japë autorizimin e mbajtësit për të aksesuar informacione të caktuara (si p.sh. të 

dhënat biometrike) nëpërmjet ndërfaqes me kontakt; 
- do të mbrojë aksesin në operacionet PKI, që konfirmojnë identitetin e mbajtësit të kartës 

(firmosja dixhitale dhe operacionet e inkriptimit). 
- PIN-i administrativ, që do të përdoret për të zhbllokuar kartën, kur kjo e fundit është 

bllokuar. 
4. Të dhënat biometrike 
- Fotografia e mbajtësit: 
- printohet me ngjyra në anën e përparme të kartës; 
- ruhet në chip në përputhje me standardin ISO/IEC 19794-5:2005 (Teknologjia e 

informcionit-formatet e shkëmbimit të të dhënave biometrike-të dhënat e imazhit të fytyrës), e 
kompresuar në formatin JPEG. 

- Shenjat e dy gishtave ruhen si imazhe dixhitale në chip, sipas standardit ISO/IEC 19794-
4:2005 (Teknologjia e informacionit-formatet e shkëmbimit të të dhënave biometrike-të dhënat e 
imazhit të shenjave të gishtit), e kompresuar në formatin ËSQ. 

- Të dhënat biometrike duhet të jenë në përputhje me ICAO 9303, ISO 7501-3 dhe 
specifikimet e BE-së për pasaportën elektronike. 
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ANEKSI 2 
 

1. Forma dhe përmasa 
Karta e identitetit do të jetë e formatit ID-1 e përcaktuar në standardin ISO 7810 me këto 

përmasa: 
- gjerësia 85.60 mm, 
- lartësia 53.98 mm, 
- trashësia 0.76 mm (ISO 7813), 
- qoshe të harkuara me rreze 3.18 mm (ISO 7813). 
2. Përbërja e kartës 
Kompozimi i materialit të kartës së identitetit do të jetë në përputhje me standardin ICAO 

9303 dhe ISO 7810. 
Karta e identitetit do të jetë vetëm polikarbonat, e ndërtuar nga disa shtresa. Teknologjia e 

bashkimit të shtresave të kartës të sigurojë formimin e një trupi të vetëm dhe të pandashëm. 
Karta e kompozuar në këtë mënyrë, me disa shtresa, me antenën RF në brendësi dhe chip-in 

duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme: 
- jetëgjatësi minimale 10 vjet; 
- rezistencë në temperaturë nga -25°C në +85oC; 
- rezistencë mekanike në përkulje>50 000 përkulje e përcaktuar në standardin ISO 10373; 
- trupi i kartës të jetë “UV Dull‡‡”. 
Letërnjoftimi ka dy faqe: 
1. Fotografia e mbajtësit: 
- fotografia e mbajtësit me ngjyra; 
- fotografia hije e mbajtësit në përmasa sa një e treta e përmasave të fotos kryesore (në 

sipërfaqe sa një e nënta e sipërfaqes së fotos kryesore), e realizuar me teknikën GHOST; 
- poshtë fotografisë së mbajtësit do të jetë vendi ku do të vendoset nënshkrimi i mbajtësit; 
- në qendër të dokumentit si sfond do të jetë shqiponja dykrenare, e paraprintuar; 
- do të jetë e vendosur e paraprintuar shenja e globit në formë rrethore ku do të ketë pjesë të 

hartës së kontinenteve dhe mbi të do të jetë e vendosur harta e Shqipërisë e paraprintuar me teknikën 
OVI, me përmasa 19,5mm x 9mm; 

- do të jenë emërtimet e përbërësve të gjendjes civile me shkronja të vogla të shtypit. 
Në gjuhën shqipe: 
emri, mbiemri, atësia, amësia, datëlindja, vendlindja, numri i identitetit, data e mbarimit të 

afatit. 
Në gjuhën angleze: 
given name, family name, father’s name, mother’s name, gender, date of birth, place of 

birth, signature, ID number, expiru date. 
- Përbërësit e gjendjes civile do të printohen në fazën e personalizimit me shkronja të mëdha 

të shtypit. 
- Shkrime të tjera të paraprintuara 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË, KARTË IDENTITETI, IDENTITY CARD, REPUBLIC OF 

ALBANIA. 
- Mikrotext i paraprintuar do të jetë tekst me sipërfaqe totale shkrimi 100 mm2. 
- E printuar gjatë fazës së personalizimit me mikrotekst do të jetë mbiemri i mbjatësit të 

kartës dhe numri i identitetit. 
2. Chip-i me kontakt dhe pa kontakt. Përmasat e Chip-it dhe vendosja e tij në kartë do të 

jenë në përputhje me standardin ISO 7816. 
- Do të jenë emërtimet e të dhënave të tjera të mbajtësit të dokumentit, me shkronja të vogla 

të shtypit. 
Në gjuhën shqipe: 

                                                 
‡‡ UV DULL përshkruan karakteristikën e trupit të kartës për të mospasur tipare floreshente, për të siguruar në 
këtë mënyrë printimin e padukshëm UV. 
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Ngjyra e syve, gjatësia, numri serial i dokumentit. 
Në gjuhën angleze: 
Eye colour, height, serial number. 
- Do të jenë të dhënat e tjera (ngjyra e syve, gjatësia dhe numri serial i kartës), me shkronja 

të mëdha të shtypit. 
- Në pjesën e pasme të kartës do të jetë një zonë e bardhë e painfluencuar nga sfondi, 

guilloshi, rainboë e të tjera teknika, të përdorura më sipër, kjo për të mundësuar leximin e qartë të 
kodit alfanumerik, që do të printohet në fazën e personalizimit. Printimi do të kryhet me OCR-B, 
zonë e lexueshme nga makinat, në përputhje me standardin ICAO 9303. 

Ky kod do të lexohet nga makinat ekzistuese të pasaportave. 
- Do të vendoset simboli sipas sipërfaqes së përcaktuar në aneksin 1. 
- I paprintuar me mikrotekst do të jetë një tekst, me sipërfaqe totale shkrimi 100 mm2. 
- Letërnjoftimi do të ketë në të dyja faqet edhe një shtresë mbrojtëse, me shenja optikisht të 

variueshme të tipit OVD (optically variable devices), e cila do të ketë simbole e citime shqiptare. 
Vendosja e të gjitha elementeve të disajnit, që përfshijnë: 
- elementet grafike; 
- elementet e sigurisë; 
- elementet e rubrikave, përbërësit e gjendjes civile të mbajtësit, të dhënat shtesë të 

mbajtësit; 
- kompozimi i shtresës mbrojtëse, si dhe pamja përfundimtare do të realizohen pas lidhjes së 

kontratës me kompaninë fituese. 
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VENDIM 
Nr.1, datë 7.1.2009 

  
PËR PAJISJEN, PËR HERË TË PARË, ME LETËRNJOFTIM, TË SHTETASVE 

SHQIPTARË DHE PËR PËRCAKTIMIN E AFATEVE E TË MASAVE SHTRËNGUESE, 
PËR ATA, QË NUK APLIKOJNË BRENDA KËTYRE AFATEVE 

(Ndryshuar me vendim të KM nr.50, datë 23.1.2009; 
ndryshuar me ligjin nr.10 066, datë 2.2.2009; 

ndryshuar me vendim të KM nr.427, datë 27.4.2009) 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 1 e 3, pika 2 të ligjit nr.8952, datë 

10.10.2002 “Për letërnjoftimin e shtetasve shqiptarë”, dhe të ligjit nr.9972, datë 28.7.2008 “Për 
ratifikimin e kontratës koncesionare “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të 
pasaportave elektronike”, ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe 
grupimit të SAGEM Securite e Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve”, me propozimin e 
Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave 

  
VENDOSI: 

  
1. Aplikimi i shtetasve për t’u pajisur, për herë të parë, me letërnjoftim ose pasaportë 

elektronike, sipas kritereve, mënyrës dhe vendit, të përcaktuara në ligjin nr.9972, datë 28.7.2008 
“Për ratifikimin e kontratës koncesionare “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit 
dhe të pasaportave elektronike”, ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe 
grupimit të SAGEM Securite e fondit shqiptaro-amerikan të ndërmarrjeve”, të fillojë më 12.1.2009. 

2. Aplikimi për letërnjoftim dhe pasaportë elektronike kryhet në zyrat e regjistrimit, pranë 
bashkive/komunave/njësive bashkiake përkatëse, për personat, që kanë kryer në zyrat e postës ose 
në zyrat e financës të institucioneve përkatëse pagesën, të vërtetuar me mandatarkëtimin përkatës, 
për çdo dokument. 

3. Të gjithë shtetasit mbi moshën 16 vjeç janë të detyruar të aplikojnë për t’u pajisur me 
letërnjoftim elektronik. Aplikimi për letërnjoftimin elektronik është i vlefshëm edhe për pajisjen me 
pasaportën e re elektronike. 

4. Shtetasit, të cilët janë të detyruar të pajisen me letërnjoftim, sipas pikës 3 të këtij 
vendimi, dhe që janë në moshën mbi 18 vjeç, në datën 28 qershor 2009, dhe nuk disponojnë 
pasaportë, nëse nuk pajisen me letërnjoftim deri më 30 prill 2009, nuk përfitojnë shërbimet e 
mëposhtme: 

a) Pagesën ose shpërblimet për të gjithë personat fizikë, të punësuar në administratën dhe 
institucionet publike, si dhe për personat e punësuar në shoqëri, agjenci a ente shtetërore, qendrore 
apo vendore; 

b) Pagesën apo shpërblimet për pensionistët; 
c) Pagesën për ndihmë, përkrahje sociale a çdo lloj ndihme tjetër, ofruar nga institucionet 

publike, qendrore e vendore; 
ç) Pranimin në provimet e fundvitit dhe regjistrimin në vitin shkollor/akademik pasardhës, 

për të gjithë ata, që ndjekin studimet në shkollat e mesme dhe të larta, për pjesëmarrësit në konkurse 
apo gara të ndryshme, të organizuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës; 

d) Pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit; 
dh) Shërbimin në zyrat e gjendjes civile, me përjashtim të regjistrimit të akteve të lindjes 

dhe të vdekjes, si dhe pajisjet me certifikatë, me fotografi, për aplikimin për letërnjoftim, sipas këtij 
vendimi; 

e) Lëshimin ose rinovimin e lejeve, të autorizimeve, licencave nga organet e pushtetit 
qendror/vendor ndaj personave fizikë dhe përfaqësuesve ligjorë të personave juridikë; 

ë) Aplikimin dhe pajisjen me certifikatë pronësie, nga zyrat e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme; 

f) Aplikimin dhe lëshimin e dokumentit “Leje drejtimi automjeti” dhe kolaudimin e tyre; 
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g) Lëshimin e vërtetimeve dhe të dokumenteve të tjera, të ngjashme me to, nga administrata 
gjyqësore; 

gj) Shërbimet noteriale; 
h) Shpërndarjen e karburantit, pa akcizë, për fermerët; 
i) Shërbimin nga zyrat e Alba-Postës. 
Shërbimet e parashikuara në shkronjat “d” deri “i” nuk do të ofrohen edhe nëse shtetasi nuk 

ka aplikuar deri në datën 10 shkurt 2009. 
4/1. Procedura e aplikimit për shtetasit e tjerë, sipas pikës 3 të këtij vendimi, fillon në datën 

1 korrik 2009. Bëjnë përjashtim nga ky rregull shtetasit, që kanë aplikuar përpara datës 31 janar 
2009, për të cilët pajisja me letërnjoftim do të vazhdojë rregullisht. 

5. Rekomandohet Banka e Shqipërisë të miratojë akte nënligjore, të detyrueshme për të 
gjithë ofruesit e shërbimeve bankare dhe financiare, në Republikën e Shqipërisë, me anë të të cilave 
detyrohen këta shtetas, që, pas datës 15 prill 2009, të paraqesin, pranë shërbimit bankar, 
letërnjoftimin ose kopje të formularit të aplikimit. 

6. Udhëzohet Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, që të miratojë akte 
nënligjore, të detyrueshme për ofruesit e shërbimeve të komunikimit elektronik (duke përjashtuar 
shërbimet radiotelevizive) dhe shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm (të palëvizshëm), të 
lëvizshëm, tokësor dhe jotokësor, me anën e të cilave detyrohen këta shtetas, që, pas datës 30 prill, 
të paraqesin pranë këtyre autoriteteve letërnjoftimin ose kopje të formularit të aplikimit për pajisje 
me letërnjoftim. 

7. Në çdo rast, ofruesit e shërbimeve, të përmendura në pikën 4 të këtij vendimi, duhet të 
shënojnë në dokumente numrin personal të identitetit ose numrin e aplikimit, që ndodhet në 
formularin e aplikimit. Në mungesë të këtyre numrave, ofrimi i shërbimit nga punonjësit përben 
kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë e masa të tjera administrative. 

8. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë së Shtetit, u dërgon, jo më vonë se data 30 janar 2009, të gjitha 
bashkive/komunave/njësive bashkiake, listën përkatëse të shtetasve, sipas pikës 4 të këtij vendimi. 
Njësia përkatëse e bën listën publike, si dhe brenda 10 ditëve, njofton shtetasit, emrat e të cilëve 
janë të shënuar në listë, për të aplikuar me përparësi për letërnjoftim. 

Njoftimi shoqërohet me paralajmërimin për masat shtënguese, që parashikohen sipas këtij 
vendimi apo akte të tjera ligjore e nënligjore, në fuqi. Pajisja me certifikatë e shtetasve, për qëllim të 
aplikimit për letërnjoftim, sipas shkronjës “d” të pikës 4 të këtij vendimi, nuk pengohet për asnjë 
shkak nga zyrat e gjendjes civile. 

8/1. Lista e shtetasve të njësisë vendore përkatëse, sipas pikës 4 të këtij vendimi, duhet të 
përditësohet në mënyrë periodike, si dhe të shpallet pranë zyrës së aplikimit, duke fshirë emrat e 
shtetasve, që kanë aplikuar. Nëse ndonjë shtetas, që nuk disponon pasaportë, nuk është përfshirë në 
listë, sipas pikës 4 të këtij vendimi, mund ta paraqesë kërkesën për regjistrim pranë zyrës së 
gjendjes civile, pasi të ketë marrë më parë vërtetimin nga Drejtoria e Policisë së Shtetit. 

9. Të gjitha institucionet shtetërore, qendrore apo vendore, marrin masa që pagesa për 
aplikimin për letërnjoftim për punonjësit e tyre të kryhet brenda institucioneve përkatëse. Kjo pagesë 
mund të përfshijë edhe pagesat për familjarët e personave të punësuar në institucionet shtetërore. 

10. Ngarkohet Ministri i Brendshëm të nxjerrë udhëzimin për formën e përmbajtjen e 
dokumenteve standarde për pagesën dhe aplikimin për pajisje me letërnjoftim dhe pasaportë 
elektronike, si dhe të marrë masat e duhura administrative për bashkërendimin e veprimtarive me të 
gjitha institucionet publike për zbatimin e këtij vendimi, e për fushatën publicitare, për nxitjen e 
shtetasve për pajisjen me letërnjoftim dhe pasaportë elektronike. 

10/1. Ngarkohet Ministri i Brendshëm të nxjerrë udhëzimet, për formën dhe përmbajtjen e 
formularit të njoftimit për shtetasit, si dhe për çdo kërkesë apo masë, që lidhet me pajisjen, me 
përparësi të shtetasve, sipas pikës 4 të këtij vendimi. Ministri i Brendshëm informon, në mënyrë 
periodike, KQZ-në dhe Këshillin e Ministrave për ecurinë e procesit të pajisjes me letërnjoftim të 
shtetasve, që nuk disponojnë pasaportë. 
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11. Vendimi nr.596, datë 7.9.2006 i Këshillit të Ministrave “Për përdorimin, ruajtjen dhe 
administrimin e letërnjoftimit të shtetasve nga organet e administratës publike”, dhe çdo akt tjetër, 
që bie në kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohen. 

12.Ngarkohen Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Ministri i Financave, Ministri i 
Shëndetësisë, Ministri i Drejtësisë, Ministri i Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, 
Ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Ministri i Brendshëm dhe Banka e 
Shqipërisë, si dhe të gjitha institucionet qendrore, në varësi të Kryeministrit dhe ministrave ose 
Këshillit të Ministrave, që ofrojnë shërbime, të nxjerrin akte nënligjore, sipas fushave dhe në 
përputhje me ligjet përkatëse, për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 
  

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.1, datë 12.1.2009, faqe 3 
Vendim i KM nr.50, datë 23.1.2009 botuar në Fletoren Zyrtare nr.4, datë 26.1.2009, faqe 58 
Ligji nr.10 066, datë 2.2.2009 botuar në Fletoren Zyrtare nr.17,datë 27.2.2009, faqe 1127 
Vendim i KM nr.427, datë 27.4.2009 botuar në Fletoren Zyrtare nr.81, datë 4.6.2009, faqe 3557 
 
 

VENDIM 
Nr.418, datë 27.4.2009 

 
PËR NJOHJEN DHE PËRDORIMIN E LETËRNJOFTIMIT SI DOKUMENT 

IDENTIFIKIMI 
(Ndryshuar me ligjin nr.10 066, datë 2.2.2009) 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 2, 3, 6 e 8 të ligjit nr.8952, datë 

10.10.2002 “Për letërnjoftimin e shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar, të pikave 4 e 5 të nenit 19 të 
ligjit nr.8950, datë 10.10.2002 “Për gjendjen civile”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9972, datë 
28.7.2008 “Për ratifikimin e kontratës koncesionare, për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të 
identitetit dhe të pasaportave elektronike, ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së 
Shqipërisë dhe grupimit të SAGEM Securite e Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve”, me 
propozimin e Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Institucionet, publike dhe jopublike, vendase dhe të huaja, brenda dhe jashtë territorit të 

Republikës së Shqipërisë, do ta njohin si dokument identifikimi letërnjoftimin, sipas modelit të 
paraqitur në lidhjen nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

2. Certifikata personale me fotografi do të përdoret si letërnjoftim vetëm për shtetasit nën 
moshën 16 vjeç. 

3. Institucionet e përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, mbajnë shënim numrin personal 
dhe numrin e letërnjoftimit, si dhe mund të bëjnë fotokopje të letërnjoftimit të shtetasve, të cilëve u 
shërbejnë, nëse u nevojitet ky dokument si pjesë përbërëse e praktikës përkatëse. 

4. Në rastet kur shtetasit nuk disponojnë letërnjoftim për arsye të justifikuara, lejohet 
përdorimi i certifikatës personale me fotografi, si letërnjoftim, deri më 31 dhjetor 2009, në 
përputhje me dispozitat e parashikuara në aktet e tjera, ligjore dhe nënligjore. 

5. Ndaj punonjësve të institucioneve, publike dhe jopublike, vendase, në rast të moszbatimit 
të dispozitave të parashikuara në këtë vendim, do të merren masa disiplinore fillimisht me gjobë, në 
vlerën e gjysmës së pagës, në rast përsëritjeje gjobë në vlerën e një page dhe nëse ripërsëritet 
pezullim nga detyra. 

6. Ngarkohen të gjitha institucionet e parashikuara në pikën 1 të këtij vendimi për zbatimin e 
vendimit. 
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Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.68, datë 20.5.2009, faqe 3112 
Ligji nr.10 066, datë 2.2.2009 botuar në Fletoren Zyrtare nr.17,datë 27.2.2009, faqe 1127 
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UDHËZIM 
Nr.53, datë 29.01. 2009 

 
PËR MIRATIMIN E FORMËS DHE PERMBAJTJES SE FORMATIT  TË  NJOFTIMIT  
DHE MASAT PER PAISJEN ME PERPARESI ME LETERNJOFTIM TE SHTETASVE  

SHQIPTARË QË NUK DISPONOJNË PASAPORTË 
 
Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë dhe në zbatim 

të vendimit të Këshilit të Ministrave nr.50, datë 23.1.2009 “Për disa ndryshime dhe shtesa në të 
vendimit të Këshilit të Ministrave nr.1, datë 7.1.2009 “Për pajisjen, për herë të parë, me 
letërnjoftim, të shtetasve shqiptarë dhe për përcaktimin e afateve e të masave shtrënguese,  për ata, 
që nuk aplikojnë brenda këtyre afateve”, pikat 4, 5, 10, 10/1.   

 
UDHËZOJ: 

 
1. Kryetari i bashkisë/njësisë bashkiake/komunës, pasi merr nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Gjendjes Civile, nepermjet prefekteve, listën emërore të shtetasve që nuk disponojnë pasaportë, ia 
dërgon menjehere zyrës së gjendjes civile, për të plotësuar njoftimet per cdo shtetas dhe per ta ndare 
listen ne perputhje me kete udhezim.  

2. Jo me vone se data 3 shkurt 2009, kryetari ben ndarjen e njesise se tij ne zona; lagje, 
bllok, fshat dhe cakton personat pergjegjes;  administrator të lagjes/kryetar fshati/personi tjetër të 
ngarkuar qe do te kryejne njoftimin e shtetasve qe nuk disponojne pasaporte.  

3. Zyra e gjendjes civile, pasi ka marrë listën emërore me shtetasit qe nuk disponojnë 
pasaportë ndan mbi bazen e adreses listen sipas ndarjeve te kryera sipas pikes 2 dhe ploteson 
njoftimin per cdo shtetas qe nuk disponon pasaporte; (nese ka me shume se nje shtetas qe nuk 
disponon pasaporte per te njejten familje, emrat e tyre plotesohen ne te njejtin njoftim). Plotesimi i 
njoftimeve behet jo me vone se data 6.02.2009. 

4. Kryetari i bashkisë/njësisë bashkiake/komunës pergatit jo me vone se data 6.2.2009 për 
çdo territor te ndarë sipas pikes 2, nje dosje me listën emerore te shtetasve dhe njoftimet e 
plotesuara  per shtetasit e kësaj liste. 

5. Forma dhe permbajtja e formularit te njoftimit jane ato te dhena bashkelidhur ketij 
udhezimi. Njoftimi i shtetasit/sve qe nuk disponojne pasaporte, nënshkruhet nga kryetari i 
bashkisë/njësisë bashkiake/Komunës. 

6. Me marrjen e dosjes me njoftimet perkatese, administratori i lagjes/kryetari i 
fshatit/personi i ngarkuar nisin njoftimin, i cili në çdo rast duhet te jete kryer jo me vone se 10 
shkurt 2009. 

7. Administratori i lagjes/kryetari i fshatit/personi i ngarkuar, pasi kanë dorezuar njoftimin 
tek shtetasi i kerkojne atij te nenshkruajne në listën që ata kanë për të evidentuar lajmërimin. 
Kryetari informohet rregullisht çdo ditë për ecurinë e procesit të njoftimeve dhe për përfundimin e 
tij. Kryetari informon rregullisht cdo dite me shkrim prefektin për ecurinë e procesit të njoftimeve. 
Prefekti informon Ministrine e Brendshme per perfundimin e procesit te njoftimeve. 

8. Çdo 15 ditë Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile perditeson listën e personave qe 
nuk disponojnë pasaportë dhe ia dërgon menjehere nepermjet Prefekteve çdo njesie vendore. 

9. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, 
prefektet, bashkitë/njësitë bashkiake/komunat. 

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.  
 

MINISTRI I BRENDSHËM 
Bujar Nishani 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.11/1, datë 12.2.2009, faqe 6 
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Republika e  Shqipërisë 
Njësia Bashkiake Nr. _______ 

Tiranë 
 

NJOFTIM 
DETYRIMIN PËR PAJISJE ME LETËRNJOFTIM ELEKTRONIK 

 

I nderuar  
Z, Zj, ____________        _____________        _______________ , 
                                      Emri                           Atësia                            Mbiemri 
 

Z, Zj, ____________        _____________        _______________ , 
                                      Emri                           Atësia                            Mbiemri 
 

Z, Zj, ____________        _____________        _______________ , 
                                      Emri                           Atësia                            Mbiemri 
Në zbatim të VKM-së nr.1, datë 7.1.2009 “Për pajisjen, për herë të parë, me letërnjoftim, 

të shtetasve shqiptarë dhe për përcaktimin e afateve e të masave shtrënguese, për ata që nuk 
aplikojnë brenda këtyre afateve”, i ndryshuar me VKM-në nr.50, datë 23.1.2009, Drejtoria e 
Përgjithshme e Gjendjes Civile ka evidentuar faktin që nga verifikimi në bazën e të dhënave të 
pasaportave, rezulton se ju nuk jeni i pajisur me pasaportë. Në përputhje me dispozitat e VKM-ve të 
mësipërme, ju jeni i detyruar të aplikoni para datës 30.3.2009 dhe të pajiseni me letërnjoftim 
elektronik, jo më vonë se data 15 Prill 2009. Aplikimi për letërnjoftimin elektronik kryhet në zyrat e 
aplikimit pranë zyrës se gjendjes civile të njësisë bashkiake nr. __. 

Në bazë të VKM-ve të mësipërme, pika 4, për shtetasit që janë në moshën mbi 18 vjeç në 
datën 28 qershor 2008 dhe nuk disponojnë pasaportë, në rast mospajisjeje me letërnjoftim deri në 
datën 15 prill 2009 varësisht nga gjendja juaj shoqërore, i punësuar në 
administratë/pensionist/përfitues i ndihmës ekonomike etj., ju nuk përfitoni: 

a) pagesa ose shpërblime; 
b) pagesa apo shpërblime për pensionistët; 
c) pagesa për ndihmë, përkrahje sociale apo çdo lloj ndihme tjetër të ofruar; 
d) pranimin në provimet e fundvitit dhe regjistrimin në vitin shkollor/akademik pasardhës 

për të gjithë ata që ndjekin studimet në shkollat e mesme dhe të larta, pjesëmarrësit në konkurse apo 
gara të ndryshme të organizuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës; 

e) pajisja me pasaporte për jashtë shtetit; 
f) shërbimin në zyrat e gjendjes civile; 
g) lëshim ose rinovim të lejeve, autorizimeve, licencave nga organet e pushtetit 

qëndror/vendor ndaj personave fizikë dhe përfaqësuesve ligjorë të personave juridikë; 
h) aplikimi dhe pajisja me certifikatë pronësie nga ana e zyrave të regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme; 
i) aplikimin për lëshimin e dokumentit “Leje drejtimi automjeti” dhe kolaudimin e tyre; 
j) lëshimi i vërtetimeve dhe dokumenteve të tjera të ngjashme me to, nga administrata 

gjyqësore; 
k) shërbimet noteriale; 
l) shpërndarja e karburantit pa akcizë për fermerët; 
m) shërbimi nga zyrat e Alba-Postës; 
Për shërbimet e parashikuara në pikat “e” deri “m”, afatet fillojnë të zbatohen nga 10 shkurt 

2009, nëse procesi ka filluar në këtë datë. 
Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj! 
                                                   K R Y E T A R I 
                                     _______________________________ 
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Republika e  Shqipërisë 

KOMUNA  ______________ 
 

NJOFTIM 
DETYRIMIN PËR PAJISJE ME LETËRNJOFTIM ELEKTRONIK 

 

I nderuar  
Z, Zj, ____________        _____________        _______________ , 
                                      Emri                           Atësia                            Mbiemri 
Z, Zj, ____________        _____________        _______________ , 
                                      Emri                           Atësia                            Mbiemri 
Z, Zj, ____________        _____________        _______________ , 
                                      Emri                           Atësia                            Mbiemri 
 

Në zbatim të VKM-së nr. 1, datë 7. 01. 2009 “Për pajisjen, për herë të parë, me 
letërnjoftim, të shtetasve shqiptarë dhe për përcaktimin e afateve e të masave shtrënguese, për ata që 
nuk aplikojnë brenda këtyre afateve”, i ndryshuar me VKM-në nr.50, datë 23. 01. 2009, Drejtoria e 
Përgjithshme e Gjendjes Civile ka evidentuar faktin që nga verifikimi në bazën e të dhënave të 
pasaportave, rezulton se ju nuk jeni i pajisur me pasaportë. Në përputhje me dispozitat e VKM-ve të 
mësipërme, Ju jeni i detyruar të aplikoni para datës 30. 03. 2009 dhe të pajiseni me letërnjoftim 
elektronik, jo më vonë se data 15 prill 2009. Aplikimi për letërnjoftimin elektronik kryhet në zyrat e 
aplikimit pranë zyrës së gjendjes civile të komunës. 

Në bazë të VKM-ve të mësipërme, pika 4, për shtetasit që janë në moshën mbi 18 vjeç në 
datën 28 qershor 2008 dhe nuk disponojnë pasaportë, në rast mospajisjeje me letërnjoftim deri në 
datën 15 prill 2009 varësisht nga gjendja juaj shoqërore, i punësuar në 
administratë/pensionist/përfitues i ndihmës ekonomike etj., ju nuk përfitoni: 

a) pagesa ose shpërblime; 
b) pagesa apo shpërblime për pensionistët; 
c) pagesa për ndihmë, përkrahje sociale apo çdo lloj ndihme tjetër të ofruar; 
d) pranimin në provimet e fundvitit dhe regjistrimin në vitin shkollor/akademik pasardhës 

për të gjithë ata që ndjekin studimet në shkollat e mesme dhe të larta, pjesëmarrësit në konkurse apo 
gara të ndryshme të organizuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës; 

e) pajisja me pasaportë për jashtë shtetit; 
f) shërbimin në zyrat e gjendjes civile; 
g) lëshim ose rinovim të lejeve, autorizimeve, licencave nga organet e pushtetit 

qëndror/vendor ndaj personave fizikë dhe përfaqësuesve ligjorë të personave juridikë; 
h) aplikimi dhe pajisja me certifikatë pronësie nga ana e zyrave të regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme; 
i) aplikimin për lëshimin e dokumentit “Leje drejtimi automjeti” dhe kolaudimin e tyre; 
j) lëshimi i vërtetimeve dhe dokumenteve të tjera të ngjashme me to, nga administrata 

gjyqësore; 
k) shërbimet noteriale; 
l) shpërndarja e karburantit pa akcizë për fermerët; 
m) shërbimi nga zyrat e Alba-Postës; 
Për shërbimet e parashikuara në pikat “e” deri “m”, afatet fillojnë të zbatohen nga 10 shkurt 

2009, nëse procesi ka filluar në këtë datë. 
Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj! 

                                      K R Y E T A R I 
_______________________________ 
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UDHËZIM 
Nr.274, datë 5.5.2009 

 
PËR “PAJISJEN, PËR HERË TË PARË, ME LETËRNJOFTIM, TË SHTETASVE 

SHQIPTARË TË MOSHËS MBI 18 VJEÇ DHE PËR PËRCAKTIMIN E AFATEVE E TË 
MASAVE SHTRËNGUESE, PËR ATA, QË NUK APLIKOJNË BRENDA KËTYRE 

AFATEVE” 
 
Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të ligjit 

nr.9972, datë 28.7.2008 “Për ratifikimin e “Kontratës koncesionare “Për prodhimin dhe 
shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të pasaportave elektronike”, ndërmjet Ministrisë së 
Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Grupimit të SAGEM Securite dhe Fondit Shqiptaro-
Amerikan  të Ndërmarrjeve””, si dhe të nenit 10 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1, datë 
7.1.2009 “Për pajisjen, për herë të parë, me letërnjoftim të shtetasve shqiptarë dhe për përcaktimin 
e afateve e të masave shtrënguese, për ata, që nuk aplikojnë brenda këtyre afateve”, i ndryshuar, 

 
UDHËZOJ: 

 
1. Të gjithë shtetasit që janë në moshën mbi 18 vjeç, në datën 28 qershor 2009, dhe nuk 

disponojnë pasaportë, janë të detyruar të pajisen me letërnjoftim deri më datë 15 maj 2009. 
2. Shtetasit e përmendur në pikën 1 të këtij udhëzimi, nëse nuk pajisen me letërnjoftim deri 

më 15 maj 2009, nuk përfitojnë shërbimet e mëposhtme: 
a) Pagesën ose shpërblimet për të gjithë personat fizikë, të punësuar në administratën dhe 

institucionet publike, si dhe për personat e punësuar në shoqëri, agjenci e ente shtetërore, qendrore 
apo vendore; 

b) Pagesën për ndihmë, përkrahje sociale apo çdo lloj ndihme tjetër, ofruar nga institucionet 
publike qendrore dhe vendore; 

c) Pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit; 
d) Shërbimin në zyrat e gjendjes civile, me përjashtim të regjistrimit të akteve të lindjes dhe 

të vdekjes. 
3. Ofrimi i shërbimeve, të parashikuara sipas pikës 2 të këtij udhëzimi, do të bëhet 

përkundrejt paraqitjes nga subjektet pranë organit përkatës, në momentin e kërkimit të shërbimit, 
letërnjoftimin ose formularin e aplikimit për letërnjoftim. Në rast se subjekti disponon vetëm 
formularin e aplikimit për letërnjoftim, dorëzimi i letërnjoftimit duhet të bëhet brenda një afati jo më 
shumë se dy javë. 

4. Të gjithë ofruesit e shërbimeve që nuk zbatojnë kërkesat e këtij udhëzimi, mbajnë 
përgjegjësi dhe përgjigjen sipas dispozitave të parashikuara në pikën 7 të vendimit të Këshillit të 
Ministrave nr.1, datë 7.1.2009 “Për pajisjen, për herë të parë, me letërnjoftim, të shtetasve 
shqiptarë dhe për përcaktimin e afateve e të masave shtrënguese, për ata, që nuk aplikojnë brenda 
këtyre afateve”, i ndryshuar. 

5. Ngarkohen të gjitha institucionet në varësi të Ministrisë së Brendshme, që ofrojnë 
shërbimet e përmendura në pikës 2, për zbatimin e këtij udhëzimi. 

Ky Udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I BRENDSHËM 
Bujar Nishani 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.81, datë 4.6.2009, faqe 3560 
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URDHËR 
Nr.374, datë 6.6.2009 

 
PËR ORARIN  E PUNËS PËR ZYRAT E GJENDJES CIVILE NË BASHKI/NJËSI 

BASHKIAKE/KOMUNA 
 
Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ligjit nr. 

9972, datë 28.7.2008 “Për ratifikimin e kontratës koncesionare “Për prodhimin dhe shpërndarjen e 
kartave të identitetit dhe të pasaportave elektronike“ ndërmjet Ministrisë së Brendshme të 
Republikës së Shqipërisë dhe Grupit të Sagem Securite dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të 
Ndërmarrjeve”, 

 
URDHËROJ: 

 
1. Orari i punës për zyrat e gjendjes civile në bashki/njësi bashkiake/ komuna nga datat 7. 6. 

2009 deri më datë 28.6.2009, do të jetë nga ora 08.00 deri 22.00, për shtatë ditët e javës. 
2. Moszbatimi i këtij orari konsiderohet kundërvajtje administrative dhe do të ndëshkohet 

sipas dispozitave ligjore. 
3. Për  ndjekjen  e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, 

prefektët dhe kryetarët e bashkive/njësive bashkiake/komunave.  
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.                                                
            

MINISTRI I BRENDSHËM 
Bujar  Nishani 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.84, datë 11.6.2009, faqe 3707 
 

 
LIGJ 

Nr.9296, datë 21.10.2004 
  

PËR VERIFIKIMIN, IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E SHTETASVE NGA 
NJËSITË E QEVERISJES VENDORE 

  
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Komisionit të 

Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore,  
  

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

  
VENDOSI: 

  
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
  

Neni 1 
Qëllimi 

  
Ky ligj ka për qëllim verifikimin, identifikimin dhe regjistrimin nga njësitë e qeverisjes 

vendore të shtetasve që banojnë nën juridiksionin e tyre, si dhe, sipas rastit, transferimin e gjendjes 
së tyre civile. 
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Neni 2 
Përkufizime 

 
Në zbatim të këtij ligji, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 
1. “Adresë shifrore zgjedhore” quhet kodi shifror i identifikimit, i hartuar sipas nenit 6 të 

këtij ligji, i cili shërben për identifikimin e vendndodhjes së banesës së shtetasit dhe përdoret vetëm 
për nevojat e këtij ligji. 

2. “Dokument identifikimi” kuptohet letërnjoftimi personal ose një certifikatë lindjeje me 
fotografi. 

3. “Njësi të qeverisjes vendore” quhen bashkitë dhe komunat, ndërsa për qytetin e Tiranës, 
njësitë bashkiake. 

4. “Shtetas me banim të paregjistruar në gjendjen civile të vendbanimit” quhen shtetasit që 
banojnë në territorin e një njësie të qeverisjes vendore, por që nuk janë të regjistruar në regjistrin 
themeltar të zyrës së gjendjes civile të kësaj njësie. 

5. “Zonë regjistrimi” kuptohet territori gjeografik që pasqyron kufijtë dhe madhësinë e 
zonës së qendrës së votimit. 

  
Neni 3 

Autoriteti zbatues dhe afati i veprimit 
  
1. Zbatimi i dispozitave të parashikuara nga ky ligj është përgjegjësi e autoriteteve shtetërore 

të përcaktuara në këtë ligj. 
2. Procesi i verifikimit, identifikimit dhe regjistrimit nga njësitë e qeverisjes vendore të 

shtetasve që banojnë nën juridiksionin e tyre, si dhe, sipas rastit, transferimit të gjendjes civile të 
tyre, fillon në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe përfundon më 28 shkurt 2005. 

  
Neni 4 

Detyrimi për t’u përgjigjur 
  
Të gjithë shtetasit janë të detyruar të japin saktësisht të dhënat e kërkuara për procesin e 

verifikimit, identifikimit dhe transferimit të të dhënave të gjendjes civile. 
  

Neni 5 
Baza e të dhënave     

  
 Bazë për fillimin e procesit të verifikimit, identifikimit dhe regjistrimit nga njësitë e 

qeverisjes vendore të shtetasve që banojnë në territorin nën juridiksionin e tyre shërbejnë: 
a) të dhënat e përfshira në regjistrat themeltarë të shtetasve të zyrave të gjendjes civile të 

njësive të qeverisjes vendore përkatëse; 
b) Baza Elektronike e të Dhënave të Zgjedhësve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 

për aq sa dhe si e parashikon ky ligj; 
c) hartat e njësive të qeverisjes vendore të hartuara nga zyrat e urbanistikës të njësive 

përkatëse, së bashku me planvendosjen e banesave. Hartat duhet të tregojnë saktësisht kufijtë 
administrativë të njësive përkatëse të qeverisjes vendore. 

  
Neni 6 

Adresa shifrore zgjedhore 
  
1. Në zbatim të këtij ligji, çdo shtetasi, i cili verifikohet se banon në territorin e një njësie të 

qeverisjes vendore, i caktohet adresa shifrore zgjedhore përkatëse. 
2. Adresa shifrore zgjedhore përbëhet nga tre komponentë: 
a) komponenti i parë është një kod treshifror, i cili pasqyron kodin e zyrës së gjendjes civile 

që ka nën juridiksion territorin në të cilin banon shtetasi i verifikuar; 
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b) komponenti i dytë është një kod katërshifror që pasqyron numrin e zonave të regjistrimit 
që përfshihet në territorin nën juridiksionin e zyrës së gjendjes civile, sipas shkronjës “a” të kësaj 
pike. Sistemi i numërtimit të zonave të regjistrimit bëhet sipas sistemit unik kombëtar të numërtimit 
të zonave të qendrave të votimit të miratuar nga KQZ-ja; 

c) komponenti i tretë është një kod treshifror, i cili pasqyron numrin rendor të ndërtesave që 
ndodhen brenda një zone regjistrimi. 

  
KREU II 

DETYRAT E AUTORITETEVE SHTETËRORE 
  

Neni 7 
Kompetenca të posaçme të Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit 

  
1. Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit ngarkohet me mbikëqyrjen, 

bashkërendimin e veprimtarive ndërmjet organeve dhe institucioneve të ngarkuara me këtë ligj dhe 
verifikimin e zbatimit të tij. 

2. Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit përcakton metodologjinë dhe nxjerr 
udhëzimet e nevojshme në bazë e për zbatim të këtij ligji. 

3. Jo më vonë se 15 ditë nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Ministria e Pushtetit Vendor dhe 
Decentralizimit harton, miraton dhe u shpërndan njësive të qeverisjes vendore formularët e 
kërkesave të përcaktuara në nenin 15 të këtij ligji. 

4. Jo më vonë se 15 ditë nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Ministria e Pushtetit Vendor dhe 
Decentralizimit miraton dhe u dërgon kryetarëve të njësive të qeverisjes vendore sistemin unik 
kombëtar të adresave shifrore zgjedhore, sipas përcaktimeve të nenit 6 shkronjat “a” dhe “b” të këtij 
ligji, dhe u kërkon atyre të numërtojnë ndërtesat në territorin nën juridiksionin e tyre, sipas 
përcaktimeve të bëra në këtë ligj. 

 5. Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit zhvillon fushatën e ndërgjegjësimit 
publik për procesin e verifikimit, identifikimit dhe transferimit të të dhënave të gjendjes civile. 

 
Neni 8 

Detyra të posaçme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 
 
1. Brenda 15 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u dërgon 

kryetarëve të njësive të qeverisjes vendore të dhënat e mëposhtme, të nxjerra nga Baza Elektronike e 
të Dhënave të Zgjedhësve pranë tij: 

a) listën e shtetasve të regjistruar në zyrën e gjendjes civile përkatëse sipas zonave të 
regjistrimit, të përcaktuara sipas shkronjës “b” të nenit 6 të këtij ligji. Kjo listë hartohet për çdo 
zonë regjistrimi; 

b) listën e shtetasve që rezultojnë të jenë me banim të paregjistruar në territorin e zonës së 
regjistrimit, të përcaktuara sipas shkronjës “b” të nenit 6 të këtij ligji, të asaj njësie të qeverisjes 
vendore, por që janë të regjistruar në zyrën e gjendjes civile të një njësie tjetër të qeverisjes 
vendore. Kjo listë hartohet për çdo zonë regjistrimi. 

2. Listat, sipas pikës 1 të këtij neni, duhet të përmbajnë emrat e zgjedhësve, të renditur në 
mënyrë alfabetike sipas mbiemrit, zyrën e gjendjes civile nga e kanë burimin, numrin e regjistrit dhe 
atë të faqes së regjistrit, adresën sipas bazës së të dhënave, numrin e qendrës së votimit, si dhe një 
kolonë të veçantë për të shënuar numrin e zonës së regjistrimit në territorin e së cilës shtetasi banon 
në mënyrë të përhershme. 

3. Listat, sipas pikës 1 të këtij neni, përgatiten dhe u shpërndahen njësive të qeverisjes 
vendore nga KQZ-ja. 

4. KQZ-ja përgatit dhe shpërndan edhe një formular të paplotësuar, i cili do të plotësohet 
nga grupet e verifikimit gjatë punës në terren me të dhënat e shtetasve që banojnë në mënyrë të 
përhershme në territorin e njësisë përkatëse të qeverisjes vendore, por që nuk figurojnë në asnjë nga 
listat e parashikuara në pikën 1 të këtij neni. 
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Neni 9 
Detyra të posaçme të organeve të qeverisjes vendore 

 
1. Në zbatim të dispozitave të këtij ligji kryetari i njësisë së qeverisjes vendore ngre një grup 

pune që funksionon pranë tij, të përbërë nga kryetari i njësisë së qeverisjes vendore, përgjegjësi i 
zyrës së gjendjes civile, përgjegjësi i zyrës së urbanistikës (për njësitë bashkiake të Tiranës, 
nëpunësi i ngarkuar me problemet e urbanistikës) dhe nëpunësi që ngarkohet me detyrën e 
koordinatorit të grupeve të verifikimit. Grupi i punës ka detyrë të organizojë punën përgatitore për 
verifikimin, identifikimin dhe transferimin e të dhënave të gjendjes civile të shtetasve dhe të 
kontrollojë zbatimin e detyrave nga strukturat e ndërvarura. 

2. Brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, kryetarët e njësive të qeverisjes vendore 
duhet të miratojnë ndarjen e njësisë përkatëse të qeverisjes vendore në zona regjistrimi, t'u caktojnë 
atyre numrin përkatës sipas sistemit të numërtimit unik kombëtar dhe t'i pasqyrojnë ato në hartë. 
Harta duhet të tregojë në mënyrë të qartë kufijtë e zonave të regjistrimit, numrin rendor të tyre dhe 
zyrën përkatëse të gjendjes civile që ka nën juridiksion atë zonë regjistrimi. 

3. Brenda afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, zyrat përkatëse të urbanistikës në 
njësitë e qeverisjes vendore duhet të përfundojnë numërtimin dhe pasqyrimin në hartë të ndërtesave 
që ndodhen brenda zonës së regjistrimit. Numërtimi fillon rishtas për çdo zonë regjistrimi derisa të 
numërtohen të gjitha ndërtesat e asaj zone. Për njësitë bashkiake të Tiranës kjo detyrë kryhet nga 
Zyra e Urbanistikës e Bashkisë së Tiranës. 

4. Pas përgatitjes së tyre, hartat bëhen publike në vende me akses të gjerë të publikut pranë 
zyrave të organeve të qeverisjes vendore, si dhe në zona të tjera publike brenda territorit të qendrave 
të banuara të përfshira në njësitë përkatëse. 

5. Hartat e përgatitura, në çdo rast, nuk shërbejnë si bazë dokumentare ose dokument zyrtar 
për procesin e legalizimit të zonave informale. 

  
KREU III 

PROCEDURA E VERIFIKIMIT DHE IDENTIFIKIMIT TË SHTETASVE ME BANIM NË 
TERRITORIN E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE 

  
Neni 10 

Grupet e verifikimit 
  
1. Për verifikimin e të dhënave në terren dhe dokumentimin e ndryshimeve, kryetari i 

njësisë së qeverisjes vendore, për të gjitha njësitë e qeverisjes vendore me mbi 5 000 banorë, ngre jo 
më pak se një grup verifikimi të përbërë nga 2 anëtarë. Një grup verifikimi mbulon jo më pak se 3 
zona regjistrimi. Për bashkitë nën 5 000 banorë dhe komunat verifikimi dhe identifikimi, sipas 
dispozitave të këtij ligji, kryhet nga nëpunësit e administratës përkatëse. 

2. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore, jo më vonë se 10 ditë nga hyrja në fuqi e këtij 
ligji, emëron në detyrën e verifikuesit punonjës të administratës së bashkisë ose komunës që, si 
rregull, gëzojnë statusin e nëpunësit civil. Si rregull, anëtarët e grupit të verifikimit duhet të kenë 
përvojë në fushën e zgjedhjeve ose të gjendjes civile. 

3. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore, në bashkërendim me Ministrinë e Pushtetit 
Vendor dhe Decentralizimit, përcakton brenda afatit të pikës 2 të këtij neni orarin e punës të zyrave 
të gjendjes civile, ose të grupeve të verifikimit, si dhe përcakton për grupet e verifikimit zonën e 
mbulimit dhe grafikun e lëvizjes së tyre në terren. 

4. Grupi i verifikuesve gjatë procesit të verifikimit përdor tre formularët e përcaktuar në 
pikat 1 dhe 4 të nenit 8 të këtij ligji. 

5. Për zbatimin e këtij ligji nëpunësit e zyrave të gjendjes civile dhe anëtarët e grupeve të 
verifikimit veprojnë nën mbikëqyrjen, autoritetin dhe përgjegjësinë e kryetarit të njësisë së 
qeverisjes vendore përkatëse. 
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Neni 11 
Verifikimi i shtetasve të regjistruar në gjendjen civile të vendbanimit 

  
1. Nëse grupi i verifikimit identifikon shtetas me të drejtë vote që gjenden në listën e 

dërguar nga KQZ-ja, sipas shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 8 të këtij ligji, grupi i verifikimit 
evidenton saktësinë e të dhënave, sipas gjendjes faktike në terren dhe u cakton shtetasve adresën 
shifrore zgjedhore. 

2. Identifikimi i shtetasve bëhet mbi bazën e dokumentit të identifikimit. 
3. Në rast se shtetasi nuk disponon një dokument identifikimi, grupi i verifikuesve mban 

shënim personin dhe banesën përkatëse dhe i cakton një afat të dytë për verifikim mbi bazën e 
dokumentit të identifikimit. Verifikimi i dytë kryhet jo më vonë se pesë ditë nga verifikimi i parë. 
Në rast se identifikimi nuk realizohet me verifikimin e dytë, atëherë identifikimi kryhet nga Policia e 
Rendit në përputhje me nenin 14 të këtij ligji. 

  
Neni 12 

Verifikimi i shtetasve të paregjistruar në gjendjen civile të vendbanimit 
  
1. Nëse grupi i verifikimit identifikon shtetas që figurojnë në regjistrin e dërguar nga KQZ-

ja, sipas shkronjës “b” të pikës 1 të nenit 8 të këtij ligji, grupi i verifikimit evidenton saktësinë e të 
dhënave, sipas gjendjes faktike në terren dhe u cakton shtetasve adresën shifrore zgjedhore. 

2. Identifikimi i shtetasve bëhet mbi bazën e dokumentit të identifikimit. 
3. Në rast se shtetasi nuk disponon një dokument identifikimi, grupi i verifikuesve mban 

shënim personin dhe banesën përkatëse dhe i cakton një afat të dytë për verifikim mbi bazën e 
dokumentit të identifikimit. Verifikimi i dytë kryhet jo më vonë se 10 ditë nga verifikimi i parë. Në 
rast se identifikimi nuk realizohet me verifikimin e dytë, atëherë identifikimi kryhet nga Policia e 
Rendit në përputhje me nenin 14 të këtij ligji. 

  
Neni 13 

Identifikimi i personave pa dokumente identifikimi të gjendjes civile 
  
1. Nëse grupi i verifikimit identifikon shtetas me banim të paregjistruar në territorin e një 

zone regjistrimi, që nuk janë në listat e përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 1 të nenit 8 të 
këtij ligji, grupi duhet t'u kërkojë këtyre personave një dokument zyrtar identifikimi me burim nga 
gjendja civile ku të pasqyrohet zyra përkatëse e gjendjes civile dhe numri i regjistrit dhe fletës së 
regjistrit themeltar ku ai është i regjistruar. Grupi i verifikimit shënon në formularin e përcaktuar në 
pikën 4 të nenit 8 të këtij ligji të dhënat e përcaktuara në formular. 

2. Grupi i verifikimit administron dokumentin ose një kopje të tij dhe ia bashkëngjit 
formularit. 

3. Në rast se shtetasi nuk disponon një dokument identifikimi, sipas pikës 1 të këtij neni, por 
disponon një dokument tjetër identifikimi të ligjshëm, grupi i verifikuesve shënon në regjistër të 
dhënat sipas atij dokumenti dhe të dhënat e tjera sipas deklarimit të shtetasit, duke specifikuar 
njësinë e qeverisjes vendore në zyrën e gjendjes civile të së cilës shtetasi është i regjistruar. 

4. Grupi i verifikimit i raporton kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore të dhënat e 
personave të verifikuar sipas pikës 1 ose 3 të këtij neni. Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore ose 
personi i deleguar prej tij, verifikon këto të dhëna në Bazën Elektronike të të Dhënave të Zgjedhësve 
pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke specifikuar njësinë e qeverisjes vendore në zyrën e 
gjendjes civile të së cilës shtetasi është i regjistruar.  

 
Neni 14 

Identifikimi i shtetasve nga Policia e Rendit 
 
1. Për personat për të cilët nuk ka qenë i mundur identifikimi i tyre në përputhje me nenet 

11, 12 dhe 13 të këtij ligji, brenda 5 ditëve nga konstatimi, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore u 
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dërgon organeve të Policisë së Rendit, sipas juridiksionit, listën e personave të paidentifikuar së 
bashku me të dhënat e grumbulluara për ta, me qëllim identifikimin e tyre.  

2. Në zbatim të këtij neni, Policia e Rendit identifikon emrin, atësinë, mbiemrin, zyrën e 
gjendjes civile ku është i regjistruar personi dhe numrin e regjistrit themeltar përkatës. 

3. Policia e Rendit i dërgon kryetarit të njësisë përkatëse të qeverisjes vendore të dhënat, 
sipas pikës 2 të këtij neni, brenda 10 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës nga kryetari i njësisë së 
qeverisjes vendore, sipas pikës 1 të këtij neni. 

 
 KREU IV 

PROCEDURA E REGJISTRIMIT TË SHTETASVE ME BANIM NË TERRITORIN  E NJËSISË 
SË QEVERISJES VENDORE 

 
Neni 15 

Kërkesa për regjistrim 
 
1. Procesi i regjistrimit në regjistrin e gjendjes civile, sipas këtij ligji, kryhet në të gjitha 

rastet kur nga verifikimi janë konstatuar shkaqe ligjore për transferimin e të dhënave të gjendjes 
civile ose për shkëputje nga trungu familjar. 

2. Procedurat e regjistrimit fillojnë me paraqitjen e kërkesës nga kryefamiljari. Grupi i 
verifikimit i dorëzon kryefamiljarit formularin e kërkesës për transferimin e dokumenteve të 
gjendjes civile, në përfundim të verifikimit dhe identifikimit të kryer sipas neneve 12, 13 ose 14 të 
këtij ligji. Formulari nënshkruhet nga kërkuesi në prani të anëtarëve të grupit të verifikimit dhe këta 
të fundit e konfirmojnë këtë fakt duke nënshkruar kërkesën së bashku me kërkuesin. 

3. Në rast se shtetasi i identifikuar sipas neneve 11, 12, 13 ose 14 të këtij ligji nuk banon me 
kryefamiljarin, atëherë kërkesa përfshin edhe shkëputjen e tij dhe të personave që jetojnë me të nga 
trungu familjar i kryefamiljarit. 

4. Grupi i verifikimit dorëzon në fund të çdo dite formularët e kërkesave për regjistrim, 
sipas pikave 2 dhe 3 të këtij neni, në zyrën përkatëse të gjendjes civile, të cilat regjistrohen në një 
regjistër të veçantë. Me dorëzimin e kërkesave, zyra e gjendjes civile fillon procedurën e 
transferimit të gjendjes civile të kërkuesit. 

5. Regjistrimi i shtetasve sipas procedurave të parashikuara në këtë ligj nuk ndikon në 
procesin e legalizimit të banesave të këtyre shtetasve. 

6. Në rast të mosnënshkrimit të formularit të kërkesës për transferimin e të dhënave të 
gjendjes civile, grupi i verifikimit i raporton me shkrim në fund të çdo dite zyrës së gjendjes civile 
të njësisë vendore përkatëse emrat e personave që nuk pranuan transferimin e të dhënave të gjendjes 
civile. Këto të dhëna reflektohen nga zyra e gjendjes civile në regjistrin e përkohshëm të shtetasve të 
paregjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile të vendbanimit. Lista me emrat e këtyre 
banorëve i dërgohet Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, e cila bën rregullimin dhe 
mbikëqyrjen metodologjike të regjistrit të përkohshëm të shtetasve të paregjistruar në regjistrin 
themeltar të gjendjes civile. 

 
Neni 16 

Raportimi vullnetar i të dhënave 
 
Gjatë periudhës së përcaktuar nga ky ligj shtetasit mund të paraqiten personalisht pranë 

zyrave të gjendjes civile për të raportuar të dhënat në lidhje me adresën ose vendndodhjen e banesës 
së tyre brenda një zone regjistrimi dhe, kur është e nevojshme, për të paraqitur ndonjë nga kërkesat 
e përcaktuara në nenin 15 të këtij ligji. Zyra e gjendjes civile ia kalon për verifikim kërkesat grupit 
të verifikimit. 
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Neni 17 
Procedura për transferimin e gjendjes civile 

  
1. Të gjitha zyrat e gjendjes civile që i përkasin vendbanimit të ri të shtetasve shqyrtojnë 

kërkesat e paraqitura për transferimin e fletëfamiljes dhe dërgojnë njoftim zyrtar në zyrat e gjendjes 
civile të vendbanimit të vjetër ku ndodhet regjistri themeltar. Për çdo kërkesë njoftimi në zyrën 
përkatëse dërgohet jo më vonë se 15 ditë nga depozitimi i kërkesës nga grupi i verifikimit në zyrën e 
gjendjes civile. 

2. Zyrat e gjendjes civile të vendbanimit të vjetër të shtetasve, që kanë marrë njoftimin nga 
zyrat e gjendjes civile të vendbanimit të ri për transferimin e fletës së regjistrit themeltar, plotësojnë 
dokumentacionin e kërkuar dhe e dërgojnë atë në zyrat përkatëse brenda 20 ditëve nga data e 
paraqitjes së njoftimit. 

3. Zyrat e gjendjes civile të vendbanimit të ri të shtetasve bëjnë regjistrimin përkatës dhe 
dërgojnë në zyrat përkatëse të vendbanimit të vjetër konfirmimin e marrjes së fletës së regjistrit 
themeltar të vendbanimit të vjetër të shtetasve brenda 3 ditëve nga marrja e dokumentacionit. 
Çregjistrimi nga zyra e gjendjes civile të vendbanimit të vjetër bëhet brenda 3 ditëve nga marrja e 
konfirmimit. 

4. Pavarësisht nga neni 21 i këtij ligji, procedurat e transferimit mbyllen në përputhje me 
afatet e përcaktuara në këtë nen. 

  
Neni 18 

Mbulimi i shpenzimeve 
  
1. Për punën në realizimin e masave të përcaktuara në këtë ligj, punonjësit e zyrave të 

gjendjes civile dhe anëtarët e grupeve të verifikimit shpërblehen në masën e përcaktuar me vendim 
të Këshillit të Ministrave. 

2. Shpërblimi sipas pikës 1 të këtij neni dhe shpenzimet e Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe 
Decentralizimit, të njësive të qeverisjes vendore dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për 
zbatimin e këtij ligji përballohen nga Buxheti i Shtetit. 

3. Brenda 5 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji Këshilli i Ministrave nxjerr aktet nënligjore 
për zbatimin e pikës 2 të këtij neni. 

  
Neni 19 

Sanksione administrative dhe penale 
  
1. Nëpunësit e zyrave të gjendjes civile ose anëtarët e grupeve të verifikimit, kur përfshijnë 

në dokumentacionin që hartohet prej tyre të dhëna të rreme për shtetasit që verifikojnë, përgjigjen 
penalisht në bazë të nenit 186 të Kodit Penal. 

2. Anëtarët e grupeve të verifikimit kur me dashje nuk kryejnë verifikimin dhe identifikimin 
e plotë në përputhje me nenet 11, 12 dhe 13 të këtij ligji, si dhe kur nuk pranojnë të marrin në 
dorëzim kërkesat sipas nenit 15 të tij, përgjigjen penalisht në bazë të nenit 248 të Kodit Penal. 

3. Shkelja e rregullave të tjera të parashikuara në këtë ligj nga nëpunësit e zyrave të gjendjes 
civile ose të anëtarëve të grupeve të verifikimit, dënohet me gjobë nga 10 000 deri në 100 000 lekë. 
Gjoba vendoset nga kryetari i njësisë përkatëse të qeverisjes vendore dhe përbën titull ekzekutiv. 

4. Kryetarët e njësive të qeverisjes vendore mbajnë përgjegjësi për mosrespektim të 
detyrimeve të përcaktuara në këtë ligj nga administrata e ngarkuar me kryerjen e detyrave. Në rast 
se kryetarët e njësive të qeverisjes vendore nuk përmbushin detyrimet e përcaktuara në këtë ligj, 
ndaj tyre Këshilli i Ministrave nis procedurat e shkarkimit të parashikuara nga ligji nr.8652, datë 
31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor”. 
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Neni 20 
Pezullimi i dispozitave të tjera 

  
Të gjitha llojet e shërbimeve të gjendjes civile të përcaktuara nga ky ligj, në zbatim të këtij 

ligji ose të dispozitave ligjore e nënligjore që rregullojnë këtë fushë, do të kryhen pa pagesë deri në 
përfundim të afatit të parashikuar në nenin 21 të këtij ligji. 

  
Neni 21 

Hyrja në fuqi 
  
Ky ligj hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet e tij deri në datën 28 shkurt 2005. 
  

Shpallur me dekretin nr.4365, datë 25.10.2004 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Alfred Moisiu. 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.73, faqe 5119. 

 
 

LIGJ 
Nr.7605, datë 15.9.1992 

 
PËR NËNNDARJET NË BASHKI E KOMUNA DHE ORGANIZIMIN E FUNKSIONIMIN E 

BASHKISË SË TIRANËS 
(Shfuqizuar kreu III me ligjin nr.8654, datë 31.7.2000) 

 
Në zbatim të neneve 5 e 6 të ligjit nr.7570, datë 3.6.1992 “Për disa shtesa në ligjin nr.7491, 

datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 
 

KUVENDI POPULLOR 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
I. Për nënndarjet në bashki 

Neni 1 
 
Në bashkitë e qyteteve me popullsi mbi 40 mijë banorë krijohen lagje administrative. Lagjja, 

si rregull, duhet të ketë jo më pak se 20 mijë banorë. 
Numri i lagjeve caktohet nga Këshilli i Ministrave. 
Kufijtë midis lagjeve vendosen nga këshilli i bashkisë. 

 
Neni 2 

 
Në lagje funksionon aparati administrativ. Struktura dhe numri i punonjësve të aparatit të 

lagjes caktohet nga këshilli i bashkisë, kurse emërimi, shkarkimet e pagat e personelit të tij vendosen 
nga kryetari i bashkisë. 

Punonjësit e administratës së lagjes varen drejtpërdrejt nga seksionet ose zyrat e aparatit të 
bashkisë dhe përgjigjen para tyre për plotësimin e detyrave të ngarkuara. 

 
Neni 3 

 
Për drejtimin e punës së aparatit të lagjes, kryetari i bashkisë emëron një administrator të 

lagjes. 
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Administratori i lagjes kryen detyrat që caktohen nga këshilli i bashkisë. Ai kryen këto 
detyra kryesore: 

1. Organizon, drejton e kontrollon punën e personelit të lagjes në përputhje me detyrat e 
dhëna nga bashkia. 

2. Merr masa për zbatimin e ligjeve dhe të akteve të organeve të bashkisë nga personat 
juridikë e fizikë, shtetërorë a privatë, si dhe nga shtetasit. 

3. Ngre probleme e bën kërkesa në organet e bashkisë dhe në aparatin e saj për plotësimin e 
nevojave të banorëve të lagjes. 

4. Përgjigjet para kryetarit të bashkisë dhe zëvendësve të tij për plotësimin e detyrave nga 
personeli i administratës së lagjes. 

II. Për nënndarjet në komuna 
 

Neni 4 
 
Në komuna krijohen nënndarje administrativo-tokësore mbi bazë fshati. 
 

Neni 5 
 
Krijimi i fshatrave të reja ose bashkimi i tyre bëhet nga këshilli i rrethit, duke organizuar 

paraprakisht referendum. 
 

Neni 6 
 
Fshati drejtohet nga kryeplaku (kryetari) që caktohet nga pleqësia (përfaqësia) e fshatit, që 

është organ këshillimor i tij. 
Anëtarët e pleqësisë (përfaqësisë) caktohen nga secila lagje ose fshati në mbledhje të hapët, 

ku marrin pjesë jo më pak se gjysma e atyre që kanë të drejtë vote. 
Kryeplaku (kryetari) e pleqësia (përfaqësia) caktohen për një periudhë 2 vjeçare. 
Numri i anëtarëve të pleqësisë (përfaqësisë) caktohen nga këshilli i komunës mbi bazën e 

numrit të lagjeve dhe të banorëve të fshatit. 
Vendimet e organeve të komunës janë të detyrueshme për kryeplakun (kryetarin). 
Caktimi dhe veprimtaria e kryeplakut (kryetarit) dhe i pleqësisë (përfaqësisë) mbikëqyret 

nga organet e pushtetit të komunës. 
 

Neni 7 
 
Kryeplaku (kryetari) i fshatit nuk është funksionar.  
Kriteret për shpërblimin e tij për punën që kryen caktohen nga Këshilli i Ministrave. 
 

Neni 8 
 
Kryeplaku (kryetari) i fshatit kryen detyra që përcaktohen në rregulloren e këshillit të 

komunës në përputhje me kushtet specifike të vetë komunës e të fshatit përkatës. 
Ai merr pjesë në mbledhjen e këshillit të komunës pa të drejtë vote. 
Në mënyrë të veçantë kryen këto detyra: 
1. Kujdeset për ruajtjen e rendit publik në fshat në bashkëpunim me policinë. 
2. Merr masa për plotësimin e nevojave me karakter social e komunal të fshatit, siç janë ato 

të shërbimit të varrezave, të mirëmbajtjes së mjediseve kulturore e sportive, rrugëve, të ujësjellësve, 
të linjave telefonike, elektrike etj ., në përputhje me fondet e akorduara në buxhet, nga investitorë të 
ndryshëm ose edhe me kontributin e vetë banorëve. 

3. Cakton mënyrën e shfrytëzimit të burimeve me ujë të pijshëm, mënyrën dhe radhën e 
përdorimit të ujërave për ujitje, si dhe rregullat për shfrytëzimin e kullotave e të pyjeve që janë 
prona fshati ose në përdorim të tij. 
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4. Shqyrton kërkesat e ankesat e banorëve të fshatit dhe bën përpjekje për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve ndërmjet tyre. 

5. Merr masa për përmirësimin dhe mbrojtjen e mjedisit në fshat. 
6. Kontrollon zbatimin e disiplinës nga punonjësit e komunës që punojnë në fshat dhe 

informon për punën e tyre kryetarin e komunës. 
7. Parashtron në organet e pushtetit të komunës ose në organet më të larta probleme me 

interes për banorët e fshatit dhe u jep përgjigje këtyre të fundit për zgjidhjet e tyre. 
8. U lëshon vërtetime banorëve të fshatit për fakte e të dhëna të njohura mirë nga vetë ai. 
III. Për organizimin e funksionimin e Bashkisë së Tiranës. 
 

(Shfuqizuar me ligjin nr.8654, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Bashkisë së 
Tiranës”) 

 
Ligji nr.7605, datë 15.9.1992 është shpallur me dekretin nr.305. datë 21.9.1992 të 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha.  
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.6, faqe 287. 
 
Ligji nr.8654, datë 31.7.2000 është është shpallur me dekretin nr.2724. datë 3.8.2000 të 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani.  
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.24, faqe 1245. 

 
 

LIGJ 
Nr.8654, datë 31.7.2000 

  
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E BASHKISË SË TIRANËS 

  
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 108-112 të Kushtetutës, me propozimin e 

Këshillit të Ministrave,  
  

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

  
Neni 1 

  
Bashkia e Tiranës përfaqëson një unitet administrativo-territorial dhe bashkësi banorësh me 

status të veçantë. 
  

Neni 2 
  
1. Në Bashkinë e Tiranës funksionojnë:  
a) Këshilli Bashkiak si organ përfaqësues i Bashkisë. 
b) Kryetari i Bashkisë si organi ekzekutiv i Bashkisë. 
2. Këshilli Bashkiak dhe Kryetari zgjidhen drejtpërdrejt nga populli me zgjedhje të lira, 

vetjake, të barabarta dhe të fshehta, sipas mënyrës së parashikuar në Kodin Zgjedhor të Republikës 
së Shqipërisë për zgjedhjen e organeve të qeverisjes vendore.  

3. Këshilli Bashkiak dhe Kryetari gëzojnë të drejtat, kryejnë funksione dhe i ushtrojnë 
përgjegjësitë e përcaktuara për bashkitë në ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe 
funksionimin e qeverisjes vendore”, me përjashtim të detyrave të përcaktuara për njësitë bashkiake 
në nenin 8 dhe 9 të këtij ligji. 
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Neni 3  
  
1. Në Bashkinë e Tiranës funksionojnë 11 njësi bashkiake të qeverisjes vendore, të cilat 

kanë statusin e përcaktuar në këtë ligj. 
2. Në njësinë bashkiake, organet përfaqësuese janë: 
a) Këshilli i njësisë bashkiake si organ përfaqësues i njësisë bashkiake. 
b) Kryetari si organ ekzekutiv i njësisë bashkiake. 
3. Organet e njësisë bashkiake zgjidhen sipas mënyrës së parashikuar në Kodin Zgjedhor të 

Republikës së Shqipërisë. 
4. Këshilli dhe kryetari i njësisë bashkiake ushtrojnë funksionet, të drejtat dhe detyrat e 

përcaktuara në këtë ligj. 
  

Neni 4 
  
Në përputhje me ligjin, si dhe për interes publik, organet e Bashkisë së Tiranës nxjerrin 

urdhëresa, vendime dhe urdhra, për bashkërendimin e veprimtarive në njësitë bashkiake në 
ushtrimin e funksioneve të tyre. 

  
Neni 5 

  
Numri i anëtarëve të këshillit të njësisë bashkiake përcaktohet nga Prefekti në varësi të 

numrit të banorëve, në bazë të të dhënave të zyrave përkatëse të gjendjes civile të datës 1 janar të 
vitit në të cilin zhvillohen zgjedhjet, sipas ndarjes që vijon: 

 
- deri në 30 000 banorë                    19 anëtarë 
- nga 30 000 në 50 000 banorë           23 anëtarë 
- mbi 50 000 banorë                      27 anëtarë 
  

Neni 6 
  
1. Njësia bashkiake miraton, zbaton dhe administron buxhetin e vet në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. 
2. Buxheti i njësisë bashkiake krijohet nga të ardhurat e veta dhe nga pjesa që financohet nga 

buxheti i Bashkisë së Tiranës, sipas përcaktimit që bën Këshilli Bashkiak. 
3. Të ardhurat e veta sigurohen nga tarifat e shërbimeve që kryen njësia për funksionet që 

ka, sipas niveleve të përcaktuara nga Këshilli Bashkiak i Tiranës, nga dhuratat, ndihmat, gjobat e të 
tjera, të përcaktuara në ligjin përkatës. 

4. Fondet e kushtëzuara nga Bashkia u caktohen njësive bashkiake në përputhje me 
funksionet, të drejtat dhe detyrat që i jepen njësisë bashkiake, sipas këtij ligji, si dhe për plotësimin 
e funksioneve dhe të përgjegjësive të deleguara nga Këshilli Bashkiak. 

  
Neni 7 

  
Këshilli i njësisë bashkiake organizon kontrollin e brendshëm financiar. Çdo njësi bashkiake 

i nënshtrohet kontrollit të Bashkisë së Tiranës dhe kontrollit të jashtëm financiar, sipas rregullave të 
përcaktuara me ligj. 

  
Neni 8 

  
Këshilli i njësisë bashkiake ka këto të drejta dhe detyra: 
a) Miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të vet. 
b) Zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin e këshillit. 
c) Emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit. 
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ç) Miraton buxhetin e njësisë bashkiake dhe ndryshimet e tij. 
d) Vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të përgjegjësive të veta. 
dh) Vendos për dhënien dhe heqjen e mandatit të këshilltarit të njësisë bashkiake. 
e) Miraton norma e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e punës, për kryerjen e 

funksioneve që i janë dhënë atij me ligj për mbrojtjen dhe garantimin e interesit publik, në përputhje 
dhe duke respektuar normat dhe kriteret e caktuara nga Këshilli Bashkiak. 

ë) Administron parqet, lulishtet dhe zonat e gjelbëruara, që i përkasin njësisë bashkiake.  
f) Administron tregjet publike dhe rrjetin e tregtisë që i përkasin njësisë. 
g) Administron kopshtet, shkollat tetëvjeçare dhe të mesme. 
gj) Administron çerdhet dhe ambulancat. 
h) Përgjigjet për ruajtjen e vlerave dhe zhvillimin e veprimtarive kulturore. 
i) Administron këndet e lojërave, terrenet sportive, bibliotekat, shtëpitë dhe klubet e rinisë 

në territorin e vet.  
j) Vendos për shpërndarjen e fondeve të ndihmës ekonomike. 
k) I propozon Këshillit Bashkiak strukturën organizative dhe rregulloret bazë të 

administratës së njësisë bashkiake dhe të institucioneve në varësi të saj, numrin e personelit të tyre, 
kërkesat për kualifikim, pagat dhe mënyrat e shpërblimit të punonjësve, si dhe të personave të 
zgjedhur ose të emëruar. 

l) I propozon Këshillit Bashkiak për tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave që 
lidhen me përgjegjësitë dhe detyrat e njësisë bashkiake. 

ll) I propozon Këshillit Bashkiak për dhënien e titujve të nderit dhe stimujve për persona, 
brenda juridiksionit të vet, si dhe për emërtimin e rrugëve, shesheve, institucioneve dhe objekteve 
që janë në juridiksionin e vet. 

m) Kryen detyrat e funksionet që i delegohen nga Këshilli Bashkiak. 
  

Neni 9 
  
Kryetari i njësisë bashkiake ka këto detyra dhe përgjegjësi: 
a) Zbaton aktet e këshillit të njësisë bashkiake. 
b) Merr masa për përgatitjen e mbledhjes së këshillit, në përputhje me rendin e ditës së 

përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme që kërkon ai vetë. 
c) Raporton në këshill për gjendjen ekonomike e financiare sa herë kërkohet nga këshilli, 

por jo më rrallë se një herë në 6 muaj. 
ç) Raporton para këshillit sa herë kërkohet prej tij për problemet që kanë të bëjnë me 

kompetencat dhe detyrat e njësisë. 
d) Emëron dhe shkarkon zëvendëskryetarin e njësisë bashkiake. 
dh) Emëron dhe shkarkon personelin e administratës së vet, përveç rasteve kur parashikohet 

ndryshe në ligj.  
e) Ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar njësisë 

bashkiake. 
ë) Merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve 

sociale, kulturore e sportive. 
f) Kthen për rishqyrtim në këshill, jo më shumë se një herë, vendimet e këshillit të njësisë, 

kur vëren së ato cenojnë interesat e bashkësisë. 
g) Njofton Kryetarin e Bashkisë për të gjitha shkeljet e akteve, ligjore e nënligjore, që 

vërehen në njësinë bashkiake, zgjidhja e të cilave varet nga Bashkia. 
  

Neni 10 
  
Këshilli i njësisë bashkiake dhe Kryetari, për përgjegjësitë dhe detyrat e parashikuara në 

nenet 8 dhe 9 të këtij ligji, marrin vendime, urdhëresa dhe urdhra. Vendimet urdhëresat dhe urdhrat 
i dërgohen për verifikim ligjor Prefektit dhe për njoftim Kryetarit të Bashkisë. 
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Neni 11 
 
Krijimi dhe mënyra e organizimit të këshillit të njësisë bashkiake dhe e përcaktimit të 

Kryetarit bëhen në përputhje me kreun VI dhe VII të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për 
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, me ndryshimet e mëposhtme: 

a) Për zgjedhjet e vitit 2000, përjashtimisht, thirrja e mbledhjes së parë të këshillit të njësisë 
bashkiake bëhet nga Kryetari i Bashkisë së Tiranës, brenda 40 ditëve nga shpallja e rezultateve të 
zgjedhjeve. 

b) Mbledhja e këshillit të njësisë bashkiake, përveç sa parashikohet në nenin 31 të ligjit 
nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin e funksionimin e qeverisjes vendore”, mblidhet edhe 
jashtë radhe me kërkesën e Prefektit. 

c) Shpërndarja e këshillit të njësisë bashkiake, si dhe shkarkimi i Kryetarit të njësisë 
bashkiake bëhet sipas përcaktimeve në nenet 38 dhe 42 të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për 
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.  

ç) E drejta për ankim ushtrohet sipas nenit 115 të Kushtetutës. 
 

Neni 12 
 
Këshilli dhe kryetari i njësisë bashkiake e nisin veprimtarinë nga data e konstituimit të tyre. 
 

Neni 13 
 
Organet e njësisë bashkiake dhe administrata e tyre përfitojnë të drejta si ato të bashkive të 

tjera të vendit, përsa i përket trajtimit të tyre. 
 

Neni 14 
 
Kreu III i ligjit nr.7605, datë 15.9.1992 “Për nënndarjet në bashki e komuna dhe 

organizimin e funksionimin e Bashkisë së Tiranës”, shfuqizohet. 
Neni 15 

  
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.2724, datë 3.8.2000 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep 
Meidani. 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.24, faqe 1245. 
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LIGJ 
Nr.8224, datë 15.5.1997 

  
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISË SË BASHKISË DHE TË 

KOMUNËS 
 (Ndryshuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998) 

I përditësuar 
 

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore 
kushtetuese”, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

  
KUVENDI POPULLOR 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

VENDOSI: 
  

Neni 1 
(Ndryshuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998, neni 1) 

  
Në Republikën e Shqipërisë pranë bashkive e komunave organizohet dhe funksionon policia 

e bashkisë dhe e komunës. Për detyrat që kryen, ajo është në vartësi të kryetarit të bashkisë e të 
komunës dhe nën mbikëqyrjen e kontrollin ligjor të prefektit. 

Policia bashkiake dhe e komunës është organ ekzekutiv që ka për detyrë të kryejë funksione 
në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike brenda territorit të bashkisë a të 
komunës, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe që nuk janë në kompetencë të autoriteteve të 
tjera shtetërore. 

Policia e bashkisë dhe e komunës nuk është pjesë përbërëse e Forcave të Armatosura. 
  

Neni 2 
(Ndryshuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998, neni 2) 

 
Policia e bashkisë dhe e komunës, si rregull, ka këtë strukturë: 
- inspektori - shefi i seksionit të policisë në bashki ose në komunë; 
- policë. 
Në këshillin e rrethit emërohet kryeinspektori i rrethit për policinë e bashkisë e të komunës. 
  

Neni 3 
 (Ndryshuar  me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998, neni 3) 

 
Kryeinspektori i rrethit për policinë e bashkisë e të komunës emërohet e shkarkohet në 

detyrë nga prefekti, me propozim të kryetarit të këshillit të rrethit, pasi të jetë marrë pëlqimi nga 
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë. 

Kryeinspektori i rrethit për policinë e bashkisë e të komunës duhet të jetë diplomuar në 
Akademinë e Policisë. Ai kryen me autorizim të prokurorit edhe funksione të oficerit të policisë 
gjyqësore. 

  
Neni 4 

  
Në policinë e bashkisë dhe të komunës mund të shërbejnë shtetas shqiptarë të titulluar 

oficerë ose policë sipas kritereve të përcaktuara nga Ministri i Rendit Publik. 
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Neni 5 
(Ndryshuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998, neni 4 dhe 10) 

  
Kryetari i bashkisë apo i komunës emëron dhe shkarkon shefin e seksionit dhe inspektorët 

dhe policët të cilët përzgjidhen nga një komision i posaçëm që kryesohet nga kryeinspektori i rrethit 
për policinë e bashkisë e të komunës dhe përbëhet nga një i deleguar i prefektit, si dhe një 
përfaqësues i komisariatit të policisë. 

  
Neni 6 

  
Komandanti i policisë së bashkisë a të komunës përgjigjet për kryerjen e shërbimeve të kësaj 

policie në përputhje me ligjin. 
  

Neni 7 
  
Kryeinspektori i rrethit për policinë e bashkisë e të komunës i nënshtrohen kualifikimit dhe 

trajnimit. 
  

Neni 8 
(Ndryshuar pika 1 dhe 9, shfuqizuar pika 14, me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998, neni 5) 

  
Policia e bashkisë dhe e komunës ka për detyrë: 
1. Të sigurojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë (komunës) dhe të 

këshillit që kanë të bëjnë me sigurimin e rendit e të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike. 
2. Të marrë masa për ruajtjen e pasurisë së bashkisë apo të komunës si dhe të atyre që 

administrohen nga ana e saj. 
3. Të sigurojë zbatimin e urdhrave të nxjerra nga kryetari i bashkisë (komunës) në lidhje me 

personat juridikë ose fizikë, që nuk plotësojnë konform ligjit detyrimet financiare e fiskale, ndaj 
bashkisë apo komunës, si dhe çdo detyrim tjetër pasuror ndaj tyre. 

4. Të mbikëqyrë e verifikojë nëse shtetasit në administrim të pasurisë së tyre, zbatojnë ose 
plotësojnë kërkesat e akteve bashkiake. 

5. Të konstatojë e të parandalojë ndotjet e mjedisit, hedhjet e mbeturinave të ndryshme, si 
dhe të sinjalizojë kryetarin e bashkisë (komunës) për shfaqjet e parazitëve të dëmshëm e të 
rrezikshëm si dhe për rastet e shfaqjes së epidemive. 

6. Të ndalojë, shmangë e prishë ndërtimet e paligjshme, të ndalojë zëniet e paligjshme të 
trojeve dhe të ndërtesave e objekteve publike të bashkisë apo komunës si dhe të organizojë lirimin e 
tyre. 

7. Të kujdeset për qetësinë publike, duke shmangur zëniet, mënjanuar zhurmat e shkaktuara 
nga grumbullimet e njerëzve, altoparlantët e radiove e magnetofonave, rënia pa vend e burive të 
automjeteve në rrugë, banesa, plazhe e mjedise të tjera publike, që sjellin shqetësime për të tjerët. 

8. Të marrë masa për ruajtjen e rendit, kur ka grumbullime njerëzish, si në tregje, panaire, 
ceremoni publike, artistike, fetare e sportive, në kinema, teatro, pallate e salla sportive, objekte të 
kultit dhe në mjedise të tjera publike. 

9. Të inspektojë respektimin e dispozitave ligjore që rregullojnë veprimtarinë e shitblerjes në 
mjedise publike. 

10. Të kujdeset për respektimin e orarit të shërbimit të njësive tregtare, bufeve, 
restoranteve, bilardove, lojërave të fatit e të objekteve të tjera me veprimtari publike, si dhe për 
zbatimin nga ana e tyre të rregulloreve apo urdhrave të nxjerra nga kryetari i bashkisë apo komunës. 

11. Të kontrollojë marrjen e masave të sigurisë që parandalojnë fatkeqësitë e ndryshme 
natyrore si dhe të ndihmojë në kapërcimin e tyre duke u dhënë gjithashtu ndihmë të dëmtuarve në 
raste urgjence. 

12. Të marrë masa të përkohshme ndaj të sëmurëve psikikë në gjendje të rëndë, që krijojnë 
shqetësime për rendin publik. 
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13. Të kujdeset për ruajtjen e afisheve, njoftimeve e shpalljeve publike si dhe heqjen e atyre 
të paligjshme ose të paautorizuara. 

14. Shfuqizohet. 
Neni 9 

  
Për rastet kur nevojitet zbatimi forcërisht i kompetencave, Kryeinspektori i rrethit për 

policinë e bashkisë e të komunës njofton me shkrim 5 ditë përpara personin e interesuar. 
  

Neni 10 
  
Kur gjatë kryerjes së shërbimit konstatohen elemente të veprave penale, punonjësit e policisë 

së bashkisë dhe të komunës, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale marrin masa 
për shoqërimin e autorëve në komisariatin e policisë, ruajnë vendin e ngjarjes, fiksojnë dëshmitarët 
dhe ruajnë provat deri në ardhjen e policisë gjyqësore. 

  
Neni 11 

(Shtuar fjalë me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998, neni 6) 
  
Punonjësit e policisë së bashkisë dhe të komunës, në zbatim të kompetencave të tyre, kanë të 

drejtë të thërrasin në mjediset e policisë, të bashkisë ose të komunës shtetas të ndryshëm që kanë 
shkelur dispozitat e këtij ligji. 

Neni 12 
 (Ndryshuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998, neni 7) 

 
Kryeinspektori i rrethit për policinë e bashkisë dhe të komunës ka në vartësi edhe 

inspektoratin e mbrojtjes nga z jarri, i cili funksionon në nivel rrethi. 
 

Neni 13 
  
Për shkeljet e vërejtura punonjësit e policisë së bashkisë dhe të komunës kanë të drejtë të 

gjobitin në vend personat përgjegjës në masën 500 deri në 5000 lekë. 
Kundërvajtësit janë të detyruar të paguajnë gjobën brenda 5 ditëve nga data e dhënies. Për 

çdo ditë vonesë gjoba paguhet me kamatë 2 për qind. Me kalimin e afatit njëmujor, gjoba vilet sipas 
rregullave të përcaktuara në ligjin “Për kundërvajtjet administrative”. 

 
Neni 14 

(Shtuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998, neni 8) 
  
Policia e bashkisë dhe e komunës ka uniformën e saj, të ndryshme nga Policia e Shtetit, e 

cila miratohet nga Ministri për Pushtetin Lokal. Punonjësit e saj kanë shenjën dalluese dhe numrin 
personal. 

Punonjësit e policisë së bashkisë dhe të komunës pajisen me armë. 
Pajisja me armë, mënyra e ruajtjes dhe e mbajtjes së saj rregullohen me akte të Ministrit të 

Rendit Publik. 
Neni 15 

 
Ministri i Rendit Publik miraton rregulloren tip të policisë së bashkisë dhe të komunës. 
 

Neni 16 
 
Në raste nevoje, kur çmohet e domosdoshme për ruajtjen e rendit, shefi i komisariatit të 

policisë dhe kryetari i bashkisë apo komunës mund të bashkërendojnë veprimet e policive me 
miratim të prefektit. 



 346

Neni 17 
  
   Struktura e policisë së bashkisë dhe të komunave, numri, pagat dhe shpenzimet buxhetore 

përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 
  

Neni 18 
  
   Punonjësit e policisë së bashkisë dhe të komunës gëzojnë mbrojtje të njëjtë ligjore me 

punonjësit e policisë së shtetit. 
  

Neni 19 
(Shtuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998, neni 9) 

   
 Ngarkohet Këshilli i Ministrave, Ministri i Rendit Publik dhe Ministri për Pushtetin Lokal 

të nxjerrin aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji. 
  

Neni 20 
  
   Çdo dispozitë që bie në kundërshtim me këtë ligj shfuqizohet. 
  

Neni 21 
  
   Ky ligj hyn në fuqi më 15 korrik 1997. 
  
Ligji nr.8224, datë 15.5.1997 është shpallur me dekretin nr.1801, datë 22.5.1997 të 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.7, faqe 147. 
 
Ligji nr.8335, datë 23.4.1998 është shpallur me dekretin nr.2080, datë 8.5.1998 të 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.12, faqe 439. 
 
 

VENDIM 
Nr.313, datë 1.7.2002 

 
PËR CAKTIMIN E STRUKTURËS, TË NUMRIT TË PUNONJËSVE DHE SHPENZIMEVE 

BUXHETORE TË POLICISË SË BASHKISË DHE KOMUNËS 
(Ndryshuar pika XXXIV dhe shifra e totalit me vendimin e KM nr.279, datë 28.4.2005) 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 1,2,14, dhe 17 të ligjit nr.8224, datë 

15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë dhe komunës”, ndryshuar me 
ligjin nr.8335, datë 23.4.1998, të shkronjës “c” të nenit 8 dhe të shkronjës “ç” të nenit 32 të ligjit 
nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, me propozimin e 
Ministrit të Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit dhe Ministrit të Rendit Publik, Këshilli i 
Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Me vendim të këshillit përkatës krijohet shërbimi i policisë së bashkisë apo komunës. 

Numri maksimal i punonjësve të policisë, për çdo bashki e komunë të jetë sipas listës, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi. 
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2. Shërbimi i policisë në bashki e komunë krijohet kur sigurohen burime financiare, brenda 
buxhetit përkatës. 

3. Ministri i Rendit Publik merr masa për pajisjen me armë të punonjësve të policisë së 
bashkive dhe komunave, në përputhje me numrin e caktuar në këtë vendim, sipas kërkesës së 
kryetarit të bashkisë e komunës, i shoqëruar me vendimin e këshillit përkatës. 

4. Pika 4 e vendimit nr.476, datë 19.7.2001 të Këshillit të Ministrave “Për një ndryshim në 
vendimin nr.726, datë 21.12.2000 të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve të 
institucioneve buxhetore”, ndryshuar me vendimet përkatëse, shfuqizohet. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 KRYEMINISTRI 

Pandeli Majko 
 

LISTA E STRUKTURËS DHE E NUMRIT TË PUNONJËSVE TË POLICISË TË BASHKIVE DHE 
KOMUNAVE 

Nr Rrethi Bashkia/Komuna Emërtimi Punonjës policie 
       
    Gjithsej Nga këto  
     Inspektor Police 
I Rrethi Berat   33 6 27 
1 Berat Bashkia Berat 10 1 9 
2  Bashkia Ura  Vajgurore 4 1 3 
3  Komuna Kutalli 3 1 2 
4  Komuna Lumas 2 1 1 
5  Komuna Otllak 2 1 1 
6  Komuna Poshnjë 2 1 1 
7  Komuna Roshnik 1  1 
8  Komuna Sinjë 2  2 
9  Komuna Terpan 2  2 
10  Komuna Velabisht 2  2 
11  Komuna Vertop 2  2 
12  Komuna Cukalat 1  1 
II Rrethi Bulqizë   15 1 14 
1 Bulqizë Bashkia Bulqizë 4 1 3 
2  Komuna Fushë-Bulqizë 1  1 
3  Komuna Gjoricë 1  1 
4  Komuna Trebisht 1  1 
5  Komuna Martanesh 2  2 
6  Komuna Ostren 2  2 
7  Komuna Shupenze 2  2 
8  Komuna Zerqan 2  2 
III Rrethi Delvinë   8 1 7 
1 Delvinë Bashkia Delvinë 5 1 4 
2  Komuna Finiq 1  1 
3  Komuna Mesopotan 1  1 
4  Komuna Vergo 1  1 
IV Rrethi Devoll   8 1 7 
1 Devoll Bashkia Bilisht 3 1 2 
2  Komuna Qendër (Bilisht) 1  1 
3  Komuna Miras 2  2 
4  Komuna Hoçisht 1  1 
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5  Komuna Proger 1  1 
V Rrethi Dibër   26 1 25 
1 Dibër Bashkia Peshkopi 8 1 7 
2  Komuna Arras 2  2 
3  Komuna Fushë-Cidhen 1  1 
4  Komuna Muhur 1  1 
5  Komuna Kala e Dodës 1  1 
6  Komuna Kastriot 2  2 
7  Komuna Lurë 1  1 
8  Komuna Luzni 1  1 
9  Komuna Maqellarë 2  2 
10  Komuna Melan 1  1 
11  Komuna Qendër-Tomin 2  2 
12  Komuna Selishtë 1  1 
13  Komuna Sllovë 1  1 
14  Komuna Zall- Dardhë 1  1 
15  Komuna Zall-Rec 1  1 
VI Rrethi Durrës   39 4 35 
1 Durrës Bashkia Durrës 20 2 18 
2  Bashkia Manëz 2  2 
3  Bashkia Sukth 3 1 2 
4  Bashkia Shijak 4 1 3 
5  Komuna Gjepalaj 1  1 
6  Komuna Ishëm 2  2 
7  Komuna Katundi i ri 2  2 
8  Komuna Maminas 1  1 
9  Komuna Rashbull 2  2 
10  Komuna Xhafzotaj 2  2 
 
VII 

 
Rrethi Elbasan 

   
58 

 
4 

 
54 

1 Elbasan Bashkia Elbasan 20 2 18 
2  Bashkia Cërrik 4 1 3 
3  Bashkia Belsh 3 1 2 
4  Komuna Bradashesh 2  2 
5  Komuna Fierzë 1  1 
6  Komuna Funar 1  1 
7  Komuna Gostimë 2  2 
8  Komuna Gracen 1  1 
9  Komuna Grekan 1  1 
10  Komuna Gjinar 1  1 
11  Komuna Gjergjan 2  2 
12  Komuna Kajan 2  2 
13  Komuna Klos 1  1 
14  Komuna Labinot-Mal 2  2 
15  Komuna Labinot-Fushë 2  2 
16  Komuna Mollas 2  2 
17  Komuna Papër 2  2 
18  Komuna Rrasë 1  1 
19  Komuna Shalës 2  2 
20  Komuna Shirgjan 2  2 
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21  Komuna Shushicë 2  2 
22  Komuna Tregan 1  1 
23  Komuna Zavalinë 1  1 
VIII Rrethi Fier   52 5 47 
1 Fier Bashkia Fier 15 2 13 
2  Bashkia Roskovec 2  2 
3  Bashkia  Patos 6 1 5 
4  Komuna Cakran 3 1 2 
5  Komuna Dermenas 2  2 
6  Komuna Frakull 2  2 
7  Komuna Kuman 2  2 
8  Komuna Kurjan 2  2 
9  Komuna Libofshë 2  2 
10  Komuna Levan 3 1 2 
11  Komuna Mbrostar 2  2 
12  Komuna Portez 2  2 
13  Komuna Qendër (Clirim) 2  2 
14  Komuna Ruzhdie 1  1 
15  Komuna Strum 2  2 
16  Komuna Topojë 2  2 
17  Komuna Zharrëz 2  2 
IX Rrethi Gramsh   16 1 15 

1 Gramsh Bashkia Gramsh 5 1 4 
2  Komuna Kodovjat 2  2 
3  Komuna Kukur 1  1 
4  Komuna Kushovë 1  1 
5  Komuna Lënie 1  1 
6  Komuna Pishaj 2  2 
7  Komuna Poroçan 1  1 
8  Komuna Skënderbegas 1  1 
9  Komuna Sult 1  1 
10  Komuna Tunjë 1  1 
X Rrethi Gjirokastër   24 2 22 

1 Gjirokastër Bashkia Gjirokastër 10 2 8 
2  Bashkia Libohovë 1  1 
3  Komuna Antigonë 1  1 
4  Komuna Cepo 1  1 
5  Komuna Dropull i sipërm 2  2 
6  Komuna Dropull i poshtëm 2  2 
7  Komuna Lazarat 1  1 
8  Komuna Lunxhëri 1  1 
9  Komuna Odrie 1  1 
10  Komuna Picar 1  1 
11  Komuna Pogon 1  1 
12  Komuna Qendër Libohovë 1  1 
13  Komuna Zagorie 1  1 
XI Rrethi Has   8 1 7 

1 Has Bashkia Krumë 3 1 2 
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2  Komuna  Fajza 2  2 
3  Komuna Golaj 2  2 
4  Komuna Gjinaj 1  1 
XII Rrethi Kavajë   27 3 24 

1 Kavajë Bashkia Kavajë 10 2 8 
2  Bashkia Rrogozhinë 3 1 2 
3  Komuna Golem 2  2 
4  Komuna Gose 2  2 
5  Komuna Helmes 1  1 
6  Komuna Kryevidh 2  2 
7  Komuna Lekaj 2  2 
8  Komuna Luz i vogël 2  2 
9  Komuna Sinaballaj 1  1 
10  Komuna Synej 2  2 
XIII Rrethi Kolonjë   13 1 12 

1 Kolonjë Bashkia Ersekë 4 1 3 
2  Bashkia Leskovik 2  2 
3  Komuna Barmash 1  1 
4  Komuna Çlirim 1  1 
5  Komuna Q.Leskovik 1  1 
6  Komuna Mollas 1  1 
7  Komuna Novoselë 1  1 
8  Komuna Q.Ersekë 2  2 
XIV Rrethi Korçë   42 2 40 

1 Korçë Bashkia Korçë 15 2 13 
2  Bashkia Maliq 3  3 

3  Komuna Drenovë 2  2 

4  Komuna Gore 2  2 

5  Komuna Lekas 1  1 

6  Komuna Libonik 2  2 

7  Komuna Liqenas 1  1 

8  Komuna Moglicë 1  1 

9  Komuna Mollaj 1  1 

10  Komuna Pirg 2  2 

11  Komuna Pojan 3  3 

12  Komuna Qendër (Bulgarec) 3  3 

13  Komuna Vithkuq 2  2 

14  Komuna Voskop 1  1 

15  Komuna Voskopojë 1  1 

16  Komuna Vreshtas 2  2 

XV Rrethi Krujë   14 2 12 

1 Krujë Bashkia Kruje 4 1 3 

2  Bashkia Fushë-Krujë 4 1 3 

3  Komuna Bubq 1  1 

4  Komuna Cudhi 1  1 

5  Komuna Kodër-Thumanë 2  2 

6  Komuna Nikel 2  2 

XVI Rrethi Kuçovë   11 1 10 
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1 Kuçovë Bashkia Kuçovë 7 1 6 

2  Komuna Kozarë 2  2 

3  Komuna Perondi 2  2 

XVII Rrethi Kukës   26 1 25 

1 Kukës Bashkia Kukës 10 1 9 

2  Komuna Arren 1  1 

3  Komuna Bicaj 2  2 

4  Komuna Bushtricë 1  1 

5  Komuna Gryke-caje 1  1 

6  Komuna Kalis 1  1 

7  Komuna Kolsh 1  1 

8  Komuna Malzi 2  2 

9  Komuna Surroj 1  1 

10  Komuna Shishtavec 1  1 

11  Komuna Shtiqen 1  1 

12  Komuna Tërthorë 1  1 

13  Komuna Topojan 1  1 

14  Komuna Ujmisht 1  1 

15  Komuna Zapod 1  1 

XVIII Rrethi Kurbin   14 2 12 

1 Kurbin Bashkia Laç 7 1 6 

2  Bashkia Mamuras 3 1 2 

3  Komuna Fushe-Kuqe 2  2 

4  Komuna Milot 2  2 
XIX Rrethi Lezhë   19 1 18 

1 Lezhë Bashkia Lezhë 7 1 6 

2  Komuna Balldren i ri 2  2 

3  Komuna Blinisht 1  1 

4  Komuna Dajç 1  1 

5  Komuna Kallmet 1  1 

6  Komuna Kolsh 1  1 

7  Komuna Shëngjin 2  2 

8  Komuna Shënkoll 2  2 

9  Komuna Ungrej 1  1 

10  Komuna Zejmen 1  1 

XX Rrethi Librazhd   21 2 19 

1 Librazhd Bashkia Librazhd 5 1 4 

2  Bashkia Prrenjas 4 1 3 

3  Komuna Hotolisht 1  1 

4  Komuna Lunik 1  1 

5  Komuna Orenjë 2  2 

6  Komuna Polis 1  1 

7  Komuna Qendër 2  2 

8  Komuna Qukës 2  2 
9  Komuna Rajcë 1  1 
10  Komuna Stravaj 1  1 
11  Komuna Stëblevë 1  1 
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XXI Rrethi Lushnjë   34 3 31 

1 Lushnjë Bashkia Lushnjëë 10 2 8 

2  Bashkia Divjakë 4 1 3 

3  Komuna Allkaj 1  1 

4  Komuna Ballagat 1  1 

5  Komuna Bubullimë 1  1 

6  Komuna Dushk 2  2 

7  Komuna Fier-Shegan 2  2 

8  Komuna Golem 1  1 

9  Komuna Grabian 1  1 

10  Komuna Gradishe 2  2 

11  Komuna Hysgjokaj 1  1 

12  Komuna Karbunare 2  2 

13  Komuna Kolonjë 2  2 

14  Komuna Krutje 2  2 

15  Komuna Remas 1  1 

16  Komuna Terbuf 1  1 

XXII Rrethi M.Madhe   12 1 11 
1 M.e Madhe Bashkia Koplik 3 1 2 

2  Komuna Gruemire 3  3 

3  Komuna Kastrat 2  2 

4  Komuna Kelmend 1  1 

5  Komuna Qendër 2  2 

6  Komuna Shkrel 1  1 

XXIII Rrethi Mallakastër   13 1 12 
1 Mallakastër Bashkia Ballsh 4 1 3 
2  Komuna Aranitas 1  1 
3  Komuna Fratar 1  1 
4  Komuna Greshicë 1  1 
5  Komuna Hekal 1  1 
6  Komuna Kute 1  1 
7  Komuna Ngracan 1  1 
8  Komuna Qendër Mallakastër 2  2 
9  Komuna Selitë 1  1 
XXIV Rrethi Mat   18 1 17 
1 Mat Bashkia Burrel 6 1 5 
2  Bashkia Klos 2  2 
3  Komuna Derjan 1  1 
4  Komuna Gure 1  1 
5  Komuna Baz 1  1 
6  Komuna Komsi 1  1 
7  Komuna Lis 1  1 
8  Komuna Macukull 1  1 
9  Komuna Rukaj 1  1 
10  Komuna Suç 1  1 
11  Komuna Ulëz 1  1 
12  Komuna Xibër 1  1 
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XXV Rrethi Mirditë   16 2 14 
1 Mirditë Bashkia Rrëshen 4 1 3 

2  Bashkia Rubik 3 1 2 

3  Komuna Fan 2  2 

4  Komuna Kaçinar 1  1 

5  Komuna Kthelle 2  2 

6  Komuna Orosh 2  2 

7  Komuna Selitë 2  2 

XXVI Rrethi Peqin   10 1 9 
1 Peqin Bashkia Peqin 5 1 4 
2  Komuna Karinë 1  1 
3  Komuna Gjocaj 1  1 

4  Komuna Pajovë 1  1 

5  Komuna Perparim 1  1 

6  Komuna Shezë 1  1 
XXVII Rrethi Përmet   14 1 13 

1 Përmet Bashkia Përmet 5 1 4 

2  Bashkia Këlcyrë 2  2 

3  Komuna  Ballaban 1  1 

4  Komuna Carcovë 1  1 

5  Komuna Deshnice 1  1 

6  Komuna Frashër 1  1 

7  Komuna Petran 1  1 

8  Komuna Qendër (Piskovë) 1  1 

9  Komuna Suke 1  1 

XXVIII Rrethi Pogradec   19 1 18 
1 Pogradec Bashkia Pogradec 9 1 8 
2  Komuna Buçimas 2  2 
3  Komuna Çerravë 1  1 
4  Komuna Dardhas 1  1 
5  Komuna Hudenisht 2  2 
6  Komuna Proptisht 2  2 
7  Komuna Trebinjë 1  1 
8  Komuna Velçan 1  1 
XXIX Rrethi Pukë   18 1 17 
1 Pukë Bashkia Pukë 5 1 4 
2  Bashkia Fush-Arrëz 3  3 
3  Komuna Blerim 1  1 
4  Komuna Iballë 2  2 
5  Komuna Fierze 1  1 
6  Komuna Gjegjan 2  2 
7  Komuna Qafë-Mal 1  1 
8  Komuna Qelez 1  1 
9  Komuna Qerret 1  1 
10  Komuna Rrapë 1  1 
XXX Rrethi Sarandë   22 1 21 
1 Sarandë Bashkia Sarandë 10 1 9 
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2  Bashkia Konispol 2  2 
3  Komuna Aliko 2  2 
4  Komuna Dhiver 1  1 
5  Komuna Ksamil 1  1 
6  Komuna Livadhja 2  2 
7  Komuna Lukovë 2  2 
8  Komuna Markat 1  1 
9  Komuna Xarë 1  1 
XXXI Rrethi Skrapar   17 1 16 
1 Skrapar Bashkia Çorovodë 5 1 4 
2  Bashkia Polican 3  3 
3  Komuna Bogovë 1  1 
4  Komuna Cepan 1  1 
5  Komuna Gjerbes 1  1 
6  Komuna Leshnjë 1  1 
7  Komuna Potom 1  1 
8  Komuna Qendër 2  2 
9  Komuna Vendreshë 1  1 
10  Komuna Zhepe 1  1 
XXXII Rrethi Shkodër   48 2 46 

1 Shkodër Bashkia  Shkodër 20 2 18 

2  Bashkia Vau-Dejës 3  3 

3  Komuna Ana-Malit 1  1 

4  Komuna Barbullush 1  1 

5  Komuna Bushat 3  3 

6  Komuna Bërdicë 2  2 

7  Komuna Dajc 2  2 

8 Shkoder Komuna Guri i zi 2  2 
9  Komuna Hajmel 1  1 
10  Komuna Postribë 2  2 
11  Komuna Pult 1  1 
12  Komuna Rrethinat 2  2 
13  Komuna Shalë 1  1 
14  Komuna Shllak 1  1 
15  Komuna Shosh 1  1 
16  Komuna Temal 1  1 
17  Komuna Velipojë 3  3 
18  Komuna Vig-Mnele 1  1 
XXXIII Rrethi Tepelenë   18 1 17 
1 Tepelenë Bashkia Tepelenë 5 1 4 
2  Bashkia Memaliaj 3  3 
3  Komuna Buz 1  1 
4  Komuna Fshat Memaliaj 1  1 
5  Komuna Krahës 1  1 
6  Komuna Kurvelesh 1  1 
7  Komuna Lopes 1  1 
8  Komuna Luftinjë 2  2 
9  Komuna Qesarat 1  1 
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10  Komuna Qendër 2  2 
XXXIV∗ Rrethi Tiranë   250 2 248 
1 Tiranë Bashkia Kamëz 5 1 4 

2  Bashkia Vorë 4 1 3 

3  Komuna  Baldushk 2  2 

4  Komuna Bërzhitë 2  2 

5  Komuna Bërxullë 2  2 

6  Komuna Dajt 1  1 

7  Komuna Farkë 2  2 

8  Komuna Kashar 2  2 

9  Komuna Ndroq 2  2 

10  Komuna Paskuqan 3  3 

11  Komuna Petrelë 2  2 

12  Komuna Pezë 2  2 

13  Komuna Prezë 1  1 

14  Komuna Shëngjergj 1  1 

15  Komuna Vaqar 2  2 

16  Komuna Zall-Bastar 1  1 

17  Komuna Zall-Herr 1  1 

18  Komuna Krrabë 1  1 

19  Bashkia Tiranë 100   

XXXV Rrethi Tropojë   19 1 18 
1 Tropojë Bashkia Bajram Curri 5 1 4 
2  Komuna Bujan 2  2 
3  Komuna Bytyç 2  2 
4  Komuna Fierzë 2  2 
5  Komuna Lekbibaj 2  2 
6  Komuna Margegaj 2  2 
7  Komuna Llugaj 2  2 
8  Komuna Tropojë 2  2 
XXXVI Rrethi Vlorë   46 2 44 
1 Vlorë Bashkia Vlorë 20 2 18 
2  Bashkia Himarë 3  3 
3  Bashkia Orikum 2  2 
4  Bashkia Selenicë 1  1 
5  Komuna Armen 2  2 
6  Komuna Brataj 2  2 
7  Komuna Hore Vramisht 2  2 
8  Komuna Kote 2  2 
9  Komuna Novoselë 3  3 
10  Komuna Qendër 3  3 
11  Komuna Sevaster 2  2 
12  Komuna Shushicë 2  2 
13  Komuna Vllahinë 2  2 
Totali§§        1084      64      1020  

                                                 
§§ Shënim. Shifrat në kolonën e tretë të pikës XXXIV dhe të totalit, përkatësisht 248 dhe 1020, janë ndryshuar 
për rrjedhojë të ndryshimit që ka bërë vendimi i KM nr.279, datë 28.4.2005. 
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Shënim: Bashkia e Tiranës, me vendim të këshillit bashkiak, përcakton strukturën e punonjësve të policisë, si 
më poshtë vijon: Kryeinspektor, inspektor, Polic  

 
Vendimi nr.313, datë 1.7.2002  botuar në Fletoren Zyrtare nr.35, faqe 1073. 
Vendimi nr.279, datë 28.4.2005 botuar në Fletoren Zyrtare nr.33, faqe 1246. 
 
 

URDHËR I PËRBASHKËT 
Nr.1, datë 1.1.2003 

 
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË BRENDSHME  

“TIP” TË POLICISË BASHKIAKE E TË KOMUNËS 
 
Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, në zbatim të 

nenit 7 pika 2 të ligjit nr.8553, datë 25.11. 1999 “Për Policinë e Shtetit”, nenit 15 të ligjit nr.8224, 
datë 15.5.1997, ndryshuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998 “Për policinë bashkiake e të komunës” 

 
URDHËROJMË: 

 
1. Miratimin e rregullores së brendshme “TIP” të policisë bashkiake e të komunës. 
2. Për zbatimin e saj, ngarkojmë seksionet e policisë në bashki dhe qark dhe për kontroll në 

zbatim, prefekturat dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. 
3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë. 
 
MINISTRI I PUSHTETIT VENDOR DHE 

DECENTRALIZIMIT 
Ben Blushi 

MINISTRI I RENDIT 
PUBLIK 

 
Luan Rama 

 
 

RREGULLORE E BRENDSHME “TIP”  
E POLICISË SË BASHKISË DHE TË KOMUNËS 

 
KREU I 

RREGULLA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Detyrimi 

 
Policia bashkiake dhe e komunës kryen detyra të përcaktuara sipas ligjit nr.8224, datë 

15.5.1997, ndryshuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998 dhe akteve të tjera normative që e 
ngarkojnë me detyrë. 

 
Neni 2 

Rregullat në zbatim të detyrave 
 
Rregullat dhe praktikat që duhet të ndiqen në realizimin e detyrave që përcaktohen në këtë 

rregullore, janë të detyrueshme për zbatim nga të gjitha funksionet e policisë bashkiake dhe të 
komunës. Në përputhje me këtë rregullore, këshilli i bashkisë ose komunës nxjerr udhëzime, 
urdhëresa, vendime e urdhra për mirëfunksionimin e policisë së bashkisë ose të komunës përkatëse. 
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Neni 3 
Funksionimi 

 
Veprimtaria e policisë bashkiake dhe e komunës, funksionon në nivel qarku, bashkie e 

komune. 
 

Neni 4 
Detyrimi ndaj ligjit 

 
Të gjithë punonjësit e policisë bashkiake dhe të komunës duhet të njohin aktet ligjore dhe 

nënligjore që i ngarkojnë me detyrë. Veprimi në kundërshtim me aktet ligjore i ngarkon ata me 
përgjegjësi. 

 
KREU II 

 
Neni 5 

Simbolet 
 
1. Përdorimi i flamurit kombëtar, stemës së Republikës të Shqipërisë dhe këndimi i himnit 

kombëtar nga institucionet e PBK-së (kur janë të vendosura jashtë institucionit të pushtetit vendor), 
bëhet sipas kërkesave të ligjit dhe urdhrit të dalë për këtë qëllim nga këshilli i qarkut, bashkisë, 
komunës. 

2. Stema e policisë bashkiake, përcaktohet nga organi vendor dhe përdoret në uniformën e 
policisë bashkiake e të komunës sipas rregullores së uniformës. 

 
Neni 6 
Betimi 

 
1. Betimi është sipas formulës së betimit të Policisë së Shtetit e realizohet në institucionet e 

formimit. 
2. Rregullat që ndiqen për realizimin e tij, përcaktohen me urdhër të drejtuesit të 

institucionit. Betimi nënshkruhet. 
 

Neni 7 
Pjesëmarrja në ceremoni 

 
1. Efektivat e policisë bashkiake e të komunës (në varësi të përbërjes) marrin pjesë në 

ceremonitë që organizohen me rastin e festave kombëtare, përvjetorëve të policisë, në rastet e 
ardhjes në vendndodhjen e efektivave të personaliteteve të larta të vendit (Presidenti, Kryetari i 
Kuvendit, Kryeministri) dhe në raste kur punonjës të policisë humbin jetën në krye të detyrës. 

2. Organizimi i ceremonive bëhet me urdhër të veçantë të nxjerrë për këtë qëllim nga 
drejtuesi i policisë së qarkut, bashkisë apo komunës. 

 
Neni 8 
Gjuha 

 
1. Në të gjithë administratën e PBK-së dhe në shërbim përdoret gjuha shqipe. 
Gjatë takimeve të punës, në komunitet dhe me njëri-tjetrin komunikohet shkurt, kuptueshëm 

dhe zbatohen rregullat e mirësjelljes dhe etikës qytetare. 
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Neni 9 
Uniforma 

 
1. Në veprimtarinë e tyre punonjësit e policisë paraqiten me uniformën e miratuar dhe me 

mjetet e domosdoshme të kryerjes së detyrave. 
2. Uniforma duhet të jetë e rregullt, e pastër, pa deformime dhe brenda kritereve të 

përcaktuara për çdo punonjës policie. 
3. Tualeti i tepruar dhe veshjet jo të përshtatshme e ekspozuese të pjesëve të veçanta të 

trupit, jashtë etikës zyrtare e në kundërshtim me rregulloren, janë të ndaluara. 
 

Neni 10 
Detyrimet bazë të hierarkisë 

 
1. Punonjësit në marrëdhënie ndërmjet tyre janë eprorë dhe nëneprorë. Eprori është drejtues 

i drejtpërdrejtë dhe jo i drejtpërdrejtë. 
2. Ndalohet largimi nga vendi i shërbimit pa dijeninë e autoritetit që ka caktuar këtë shërbim 

dhe pa u zëvendësuar. 
3. Edhe pas mbarimit të orarit zyrtar, punonjësi i policisë së bashkisë është i detyruar të lërë 

adresë të saktë të vendndodhjes së tij. 
4. Çdo lëvizje jashtë territorit të përcaktuar, nëneprorët duhet ta bëjnë me dijeninë e 

eprorëve. 
5. Çdo drejtues, ka të drejtë t’u japë urdhra vartësve dhe të kërkojë zbatimin e tyre. 
6. Në marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe në publik, çdo punonjës policie me rol më të lartë 

është epror për atë me rol më të ulët dhe është i detyruar të zbatojë urdhrat e tij. 
7. Çdo drejtues, kur largohet përkohësisht nga drejtimi apo edhe nga detyra, komandon ia lë 

në drejtim një zëvendësi, i cili zbaton të gjitha atributet që kanë të bëjnë me detyrën që realizon 
policia. (Si rregull nuk mund t’i marrë atributet të cilat i ka vetëm drejtuesi. 

8. Urdhri shpreh një atribut që e kanë vetëm eprorët. Si rregull, urdhrat jepen sipas 
hierarkisë me gojë, shkrim dhe mjete të tjera komunikimi. 

9. Urdhrat që bien në kundërshtim të dukshëm me Kushtetutën e ligjet e shtetit shqiptar nuk 
zbatohen, për këtë njoftohet eprori që jep urdhrin. 

 
KREU III 

MARRËDHËNIET E PUNËS DHE FUNKSIONET ORGANIKE 
 

Neni 11 
Përzgjedhja e kandidatëve, formimi dhe kualifikimi 

 
1. Procedurat për përzgjedhjen e kandidatëve për punonjës policie në policinë e bashkisë ose 

komunës, kryhen në bazë të neneve 2, 3, 4, 5 të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 ndryshuar me ligjin 
nr.8385, datë 23.4.1998 “Për policinë bashkiake e të komunës”. 

2. Komisioni përzgjedhës caktohet nga kryetari i bashkisë ose komunës me përbërje si më 
poshtë: 

a) Kryetar komisioni 
- Kryeinspektori i policisë bashkiake e të komunave në nivel rrethi 
Për Bashkinë e Tiranës, kryeinspektori i policisë bashkiake 
- Në rastet kur mungon kryeinspektori i policisë së bashkive e komunave në rreth, kryetari i 

bashkisë ose komunës cakton një nga personat drejtues të administratës së bashkisë (sekretari i 
përgjithshëm, zëvendëskryetari i bashkisë/komunës). 

b) Anëtar komisioni 
- përfaqësues i prefektit 
- përfaqësues i komisariatit të policisë 
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3. Emërimi dhe shkarkimi i punonjësve të policisë (shef seksioni i policisë, referent, 
komandant grupi dhe policë) bëhet nga kryetari i bashkisë ose komunës nga radhët e personave të 
përzgjedhur nga komisioni përkatës. 

4. Kriteri për caktimin e personave që përzgjidhen nga komisioni duhet: 
- për shef seksioni të zyrës në bashki ose komunë duhet të ketë kaluar në formim në 

Akademinë e Rendit Publik; 
- për polic duhet të ketë mbaruar shkollën e mesme dhe të jetë i moshës nga 19-27 vjeç. 
5. Asnjë punonjës i policisë bashkiake e të komunës, nuk vendoset në detyrë pa kaluar në 

formim në Akademinë e Policisë së Rendit sipas programit të miratuar për këtë qëllim.  
6. Programi, koha e formimit dhe rregullat ekonomike e financiare për formimin e 

punonjësve të policisë së bashkisë e komunës, bëhen me marrëveshje të përbashkëta me Ministrinë e 
Rendit Publik. 

7. Para emërimit në detyrë me kandidatin për punonjës policie nënshkruhet kontratë pune. 
Kjo realizohet për një periudhë jo më pak se trevjeçare. 

Punonjësi i policisë që largohet nga puna në kundërshtim me kërkesat e kontratës ndëshkohet 
sipas dispozitave të përcaktuara dhe për punonjësit e Policisë së Shtetit. 

8. Kualifikimi i punonjësve të policisë bashkiake dhe të komunës, sipas roleve në funksionet 
që kryejnë, realizohet sipas praktikave që realizon Ministria e Rendit Publik për punonjësit e 
Policisë së Shtetit, por me program të veçantë për policinë bashkiake e të komunës. 

9. Në policinë bashkiake e të komunës, mund të shërbejnë ish-efektiva të Policisë së Shtetit 
me përjashtim të rasteve kur janë liruar nga detyra për shkelje të rënda në kryerjen e detyrës dhe për 
vepra penale të kryera. 

10. Kërkesat për transferim të punonjësit nga Policia e Shtetit, në policinë bashkiake ose të 
komunës, bëhet në Ministrinë e Rendit Publik nga Ministri i Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit 
(për rolin e mesëm e të lartë) dhe në Drejtorinë e Policisë së Qarkut nga njësitë e pushtetit vendor 
për rolin bazë. 

 
Neni 12 

Funksionet organike në policinë bashkiake e të komunës 
 
Nisur nga statusi dhe të drejtat e kësaj policie, funksionet organike të përcaktuara në ligjin e 

policisë bashkiake e të komunës, për efekt grade, njësohen me funksionet e Policisë së Shtetit. 
1. Kryeinspektori i barasvlefshëm me shefin e sektorit (për Tiranën dhe atyre bashkive ku 

numri i efektivave kalon mbi 100 vetë). 
2. Për bashkitë me numër efektiv nën 100 vetë funksioni i kryeinspektorit është i vlefshëm 

me shefin e seksionit në komisariat. 
3. Për Tiranën, funksioni i shefit të zyrës është i njëjtë me funksionin e shefit të seksionit në 

komisariat. 
4. Funksioni i inspektorit është i njëjtë me funksionin e referentit në komisariatet e policisë. 
5. Funksionet e rolit bazë dhe kriteret për dhënien e tyre janë të njëjta me Policinë e Shtetit 

e konkretisht: 
a) Agjent (punonjës patrulle, polic rojë dhe funksione të barasvlefshme me to). 
b) Agjent – agjent 1, (përgjegjës patrulle, shofer dhe funksione të barasvlefshme me to). 
c) Agjent 1 – asistent (magazinier e funksione të barasvlefshme me to). 
d) Asistent – asistent 1 (ndihmës dhe oficer i informacionit dhe i gatishmërisë, kujdestar, 

komandant skuadre, komandant i grupit të gatshëm dhe funksione të barasvlefshme me to). 
e) Asistent 1 – kryeasistent (komandant i grupit të gatshëm, llogaritar, teknik për pajisjet e 

aparaturave dhe funksione të barasvlefshme me to). 
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KREU V 
DETYRAT DHE TË DREJTAT 

 
Neni 13 

Detyrat e punonjësve të policisë bashkiake e të komunës  
 
1. Të garantojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore sipas 

kompetencave të parashikuara në ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin 
e qeverisjes vendore”. 

2. Të marrë masa për ruajtjen e pasurisë së bashkisë ose komunës, si dhe të atyre që 
administrohen nga ato. 

3. Të sigurojë zbatimin e akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë ose komunës në lidhje me 
personat fizikë dhe juridikë, që nuk plotësojnë, konform ligjit, detyrimet financiare e fiskale ndaj 
bashkisë ose komunës, si dhe çdo detyrim tjetër pasuror ndaj tyre. 

4. Të mbikëqyrë nëse shtetasit në administrim të pasurisë së tyre, zbatojnë ose plotësojnë 
kërkesat sipas akteve të bashkisë ose komunës. 

5. Të konstatojë, parandalojë e ndëshkojë ndotjet e mjedisit, hedhjen e mbeturinave të 
ndryshme, si dhe të sinjalizojë kryetarin e bashkisë ose komunës për shfaqjet e parazitëve të 
dëmshëm e të rrezikshëm, si dhe për rastet e shfaqjes së epidemive. 

6. Të parandalojë e marrë masa për shmangie e prishje të ndërtimeve të paligjshme, të 
ndalojë zëniet e paligjshme të trojeve dhe ndërtesave dhe të objekteve publike të bashkisë ose 
komunës, si dhe të organizojë lirimin e tyre. 

7. Të kujdeset për qetësinë publike, duke shmangur zëniet, mënjanuar zhurmat e shkaktuara 
nga grumbullimet e njerëzve, altoparlantëve e megafonave, rënia pa vend e borive të automjeteve në 
rrugë, banesa, plazhe e mjedise të tjera publike që sjellin shqetësime për të tjerët. 

8. Të marrë masa në ruajtjen e rendit kur ka grumbullime njerëzish si në tregje, panaire, 
ceremoni publike, artistike, fetare, sportive, në kinema, teatro, pallate e salla sportive, objekte kulti, 
si dhe mjedise të tjera publike. 

9. Të garantojë për respektimin e dispozitave ligjore që rregullojnë veprimtarinë e shitblerjes 
në mjediset publike. 

10. Të kontrollojë respektimin e orarit të shërbimit të njësive tregtare, bufeve, restoranteve, 
bilardove, lojërave të fatit e të objekteve të tjera me veprimtari publike, si dhe zbatimin nga ana e 
tyre të akteve të nxjerra nga organet kompetente në bashki ose komuna. 

11. Të kontrollojë marrjen e masave të sigurisë në funksion të parandalimit të fatkeqësive të 
ndryshme aksidentale e natyrore, si dhe të ndihmojë në kapërcimin e tyre duke dhënë gjithashtu 
ndihmë të dëmtuarve në raste urgjence. 

12. Të marrë masa (të përkohshme) për shoqërim në institucione ndaj të sëmurëve psikikë 
në gjendje të rëndë që krijojnë shqetësime për rendin publik. 

13. Të kujdeset për ruajtjen e afisheve, njoftimeve e shpalljeve publike, si dhe heqjen e atyre 
të paligjshme ose të paautorizuara. 

14. Policia bashkiake ose e komunës kryen dhe detyra që i ngarkohen nga organet e 
qeverisjes vendore për ushtrimin e funksioneve e kompetencave të caktuara nga ligji nr.8652, datë 
31.7.2000 “Për policinë bashkiake e të komunës”. 

15. Policia bashkiake e komunës kryen dhe detyra të tjera, vetë e në bashkëpunim me 
struktura të tjera sipas përcaktimit në nenet 10 dhe të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 “Për policinë 
bashkiake e të komunës”. 

 
Neni 14 

Të drejtat e punonjësit të policisë bashkiake e komunës  
 
1. Në kryerjen e detyrimeve të ngutshme të shërbimit, punonjësit e PBK-së kanë të drejtën 

të përdorin mjetet e transportit dhe të ndërlidhjes (përjashtuar ato të trupit diplomatik) të subjekteve 
të veçanta sipas mënyrës së përcaktuar me akte të veçanta. 
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2. Punonjësit e PBK-së në kushtet e flagrancës, hyjnë në banesat e shtetasve apo mjedise të 
tjera në rastet: 

a) për dhënien e ndihmës së nevojshme personave të rrezikuar në rastet e aksidenteve të 
rënda si zjarre e fatkeqësi të tjera natyrore; 

b) për të parandaluar kryerjen e një vepre penale me rrezikshmëri duke njoftuar edhe 
Policinë e Shtetit. 

3. Hyrja në selitë diplomatike bëhet vetëm me kërkesë të autoritetit të tyre. 
4. Punonjësit e PBK-së bëjnë kufizime dhe bllokime të rrugëve, banesave e mjediseve të 

tjera, kur kanë ndodhur vepra penale, ngjarje aksidentale e natyrore. 
Në të gjitha rastet, u japin ndihmë të dëmtuarve, njoftojnë instancat eprore, ruajnë vendin e 

ngjarjes, fiksojnë provat, njoftojnë në komisariatet e policisë dhe janë të pranishëm deri në ardhjen e 
policisë gjyqësore, japin raport shërbimi e sugjerime që mund t’u kërkohen. 

5. Kanë të drejtë të thërrasin shtetas, për veprime që lidhen me shkeljet administrative dhe 
për vendosjen e masave të parashikuara në ligj. 

Thirrja bëhet në vende të posaçme në zyra. Në rastet e kundërshtimit, pas kërkesës me 
shkrim, ai shoqërohet dhe ndiqet sipas dispozitave të Kodit Penal. 

Personave të thirrur u krijohen kushte normale dhe, pas sqarimit të rrethanave, njoftohet 
eprori dhe pasqyrohet në dokumentacionin përkatës. 

6. Punonjësit të policisë së bashkisë ose komunës i ndalohet përdorimi i dhunës. 
Ai mund të përdorë forcën, gjatë ushtrimit të autoritetit të ngarkuar me ligj, vetëm në rastet 

e kundërshtimit të dhunshëm që i bëhet atij. 
7. Bën shoqërimin e shtetasve në komisariatet e policisë në rastet e parashikuara në nenin 27 

të Kushtetutës dhe sipas rregullave të përcaktuara nga Ministri i Rendit Publik. 
8. Punonjësit e policisë bashkiake e të komunës vendosin gjobë në vend për shkelje të 

parashikuara në ligjet e në aktet që nxjerrin organet e pushtetit vendor. 
9. Punonjësit e PBK-së kanë atributet e oficerit e të agjentit të policisë gjyqësore vetëm në 

përputhje me Kodin e Procedurës Penale, të ligjit përkatës e sipas udhëzimit nga organet 
kompetente. 

 
KREU VI 

 
Neni 15 

Organizimi dhe kryerja e shërbimit nga punonjësit e PBK-së 
 
1. Organizimi i shërbimit nga PBK-ja si rregull bëhet në një territor të caktuar (kjo në varësi 

dhe të numrit të njësive në shërbim). 
2. Vendosja në shërbim bëhet në bazë të planit të vendosjes (dislokimit). Në përgatitjen e 

planit të vendosjes duhet pasur parasysh territori me objektet, detyrat e ngarkuara për t’u kryer, 
numrit të efektivave për shërbim. 

Në varësi të problemeve plani i vendosjes në shërbim bëhet për një afat të caktuar 2 javor 
(shih lidhja nr.1). Ky plan realizohet nga drejtuesi i policisë dhe miratohet nga drejtuesi i pushtetit 
vendor. 

Në bazë të këtij plani, komandanti i grupit (shefi i zyrës, komandanti i njësisë së shërbimit), 
përgatit librin e shërbimit 24-orësh, i cili pasqyron vendosjen në shërbim, detyrat e dhëna dhe 
problemet e dala gjatë kontrolleve të ushtruara në shërbimet e kësaj policie (lidhja nr.2). 

Në bazë të planifikimit ditor për çdo njësi shërbimi në veprim përcaktohet plani ditor i 
veprimit (lidhja nr.3). Në këtë plan, pasqyrohen të gjitha veprimet që do të realizohen nga njësia e 
vendosur në shërbim (polic, patrullë shërbimi apo grup) mbi bazën e detyrave të marra dhe i 
dorëzohet eprorëve (dhe vendoset në sekretari). 

3. Njësitë (policët) e vendosura në shërbim për probleme të cilat ndeshin vështirësi dhe për 
ato me interes për struktura të tjera të shtetit që kanë lidhje me detyrën që kryen, përpilojnë raportin 
e shërbimit (lidhja nr.4) dhe ia dorëzojnë eprorëve, të cilët pasi bëjnë vlerësimin e nxjerrin detyra ua 
japin sektorëve apo strukturave që u takojnë (lidhja nr.5). 
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Neni 16 
Përgatitja për shërbim 

 
1. Njësitë e shërbimit, pasi janë njoftuar për kohën e planifikuar për shërbim 20 minuta 

para, janë të detyruara të paraqiten për marrjen e shërbimit. 
2. Në paraqitjen për marrjen e shërbimit ato duhet të jenë me uniformë të rregullt, të pastër 

dhe me pajimet e tjera të shërbimit. 
3. Para nisjes në shërbim, bëhet instruktimi i njësive të shërbimit nga eprori (ose ai që e 

zëvendëson) për detyrat që do të kryhen. I jepet plani i veprimit ditor çdo njësie (polic ose patrullë) 
të vendosur në shërbim. 

 
Neni 17 

Kryerja e shërbimit 
 
1. Çdo njësi shërbimi (polic, patrullë ose grup policësh) të veprimit ditor, me fillimin e 

kryerjes së shërbimit informon (drejtuesin, nënoficerin e rojës, sallën operative) për fillimin e 
shërbimit. Në vijueshmëri kryen të njëjtën gjë edhe me ndryshimin e vendit të vendosjes sipas planit 
të veprimit. 

2. Informon në sallën operative, për rastet kur gjatë kryerjes së detyrës i lindin probleme të 
cilat kërkojnë të zgjidhen (në rastet e ngjarjeve më të papritura dhe kur i kërkohet ndihmë nga njësi 
të tjera të shërbimit). 

3. Për detyrat që realizon ai (përgjegjësi i caktuar) mban shënimet përkatëse në planin e 
veprimit ditor. 

4. Për detyra të kryera jashtë planit të veprimit (në ngjarje me pasoja), përveç informimit në 
sallën operative (drejtuesin direkt) përpilon dhe raportin e shërbimit, të cilin ia dorëzon eprorit 
imediat në kohën e mbarimit të shërbimit.  

 
Neni 18 

Dorëzimi i shërbimit 
 
1. Me mbarimin e shërbimit, polici paraqitet në vendin e vendosjes së efektivave të policisë 

dhe kryen këto veprime: 
a) Dorëzon (drejtuesit ose personit të ngarkuar) planin e veprimit ditor, raportin e shërbimit 

(në rast se ka), mjetet teknike, automjetin, mjetet e ndërlidhjes dhe çdo pajisje tjetër të dhënë për 
shërbim. 

b) Informohet për shërbimin e radhës dhe veprime të tjera në interes të detyrës që do të 
kryejë. 

 
Neni 19 

Kryerja e shërbimit nga grupi i gatshëm 
 
1. Grup i gatshëm quhen 3 a më shumë punonjës policie, që qëndrojnë në gatishmëri në 

vendvendosje dhe kryejnë detyra: 
a) në ndihmë të njësive të shërbimit të policisë; 
b) në shoqërim të personave që kundërshtojnë dhunshëm punonjësit e policisë në shërbim; 
c) në vendosjen e rregullit dhe qetësisë në vende publike; 
d) në kryerjen e detyrave që nuk është e mundur të kryhen nga punonjës policie të vendosur 

në shërbim; 
e) në ruajtjen e vendit të ngjarjes; 
f) në ndihmë të personave dhe të subjekteve të tjera në rastet e emergjencave civile; 
g) në ekzekutimet e vendimeve dhe të urdhrave ekzekutivë ndaj individëve dhe subjekteve 

fizike; 
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h) në bllokimin (kufizimin) e një rruge ose sektori kur është e domosdoshme për të kapur 
persona që kanë kryer vepra penale deri në ardhjen e efektivave të Policisë së Shtetit për të vendosur 
rregull apo për t’u ardhur në ndihmë subjekteve në ushtrimin e aktivitetit të tyre. 

2. Urdhrin për shërbim, grupi i gatshëm e merr nga eprori i drejtpërdrejtë ose nga shërbimi 
i informacionit. 

3. Përgjegjësi i grupit mban një regjistër në të cilin shënon: 
a) kush jep urdhrin, 
b) përmbajtja e shkurtër e urdhrit të marrë, 
c) kohën e nisjes në shërbim, 
d) kryerjen e shërbimit, 
e) probleme të evidentuara gjatë kryerjes së shërbimit (për të cilën përpilon dhe raportin e 

shërbimit), 
f) kohën e rivënies në gatishmëri të grupit të gatshëm. 
 

KREU VII 
RREGULLA STANDARDE NË KRYERJEN E DETYRAVE 

 
Neni 20 

Plani i vendosjes në shërbim 
 
1. Për të gjitha efektivat policore që vendosen në shërbime operative, detyrat konkrete gjatë 

24 orëve, përcaktohen në planin e vendosjes në shërbim. 
2. Plani hartohet për një periudhë 6-mujore dhe përmban: 
a) titullarin që miraton sekret, ekzemplarë, e përk.2 vjet, data dhe nr.Protokollit; 
b) emërtimi i planit (për poste, repart, për grup të gatshëm); 
c) vendi i vendosjes në shërbim (territori që përfshin); 
d) efektivat që marrin pjesë në shërbim (me turne në numër); 
e) detyrat që do të zgjidhë sipas vendit të vendosjes në shërbim; 
f) kuadri që përgatit planin e vendosjes në shërbim. 
3. Çdo ndryshim në planin e vendosjes në shërbim bëhet me urdhër të titullarit (ai që e 

miraton atë) dhe pasqyrohet në planin e vendosjes në shërbim (sipas rrethanave dhe kushteve 
konkrete). 

4. Vendosja e efektivave në shërbim pasqyrohet në librin e shërbimit 24 orësh (lidhja nr.3) 
 

Neni 21 
Regjistrimi i shërbimit 

 
1. Çdo njësi e vendosur në shërbim (polic, patrullë, grup) duhet të ketë (plan veprimi) të 

dhënë nga eprorët direkt i cili përmban: 
a) detyrat konkrete që do të kryhen gjatë shërbimit; 
b) kërkesën për hartimin e një raporti shërbimi lidhur me detyrat e dhëna; 
c) krijimin e një sistemi të kontrollit të përshtatshëm. 
2. Në rastet e vendosjes në detyrë për shkak të një situate, vetë punonjësi i policisë në bazë 

të planit të veprimit të marrë nga eprorët, bën shënimet përkatëse në të. 
 

Neni 22 
Raporti i shërbimit 

 
1. Punonjësit e policisë, për çdo veprimtari të rëndësishme, raportojnë me shkrim. 
2. Raporti realizohet në të gjitha ato raste, për të cilat lindin probleme që kërkojnë zgjidhje. 

Ai mund të jetë i thjeshtë, të tregojë ngjarje, probleme që kërkojnë ndjekje. 
3. Raporti të përmbajë (kush, ku, kur, si, rrethanat, masat e marra dhe veprimet e kryera). 

Raporti nënshkruhet nga përgjegjësi i njësisë në shërbim (lidhja nr.4). 
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4. Raporti u jepet instancave eprore për ndjekje të mëtejshme. 
 

Neni 23 
Veprimet në rast të kryerjes së një vepre penale 

 
1. Për veprat penale njoftohet menjëherë policia gjyqësore (komisariati i policisë) dhe në 

varësi të rasteve të bëhet: me marrjen dijeni dhe pa vonesë. 
2. Edhe pas raportimit, punohet në parandalimin e pasojave të mëtejshme: 
- në kapje të autorëve, 
- në ruajtjen e vendit të ngjarjes, 
- në sigurimin e provave për të dokumentuar veprën penale, 
- në sigurimin e dëshmitarëve të pranishëm. 
 

Neni 24 
Veprimet në rastet e shkeljeve administrative 

 
1. Pas marrjes së njoftimit për shkelje administrative veprohet menjëherë me kontrollin e 

identitetit të autorit dhe kryhen veprimet administrative (proces ose gjobë) në të cilat duhet të 
përcaktohet: 

- Data, vendi dhe koha gjatë trajtimit të kundërvajtjes. 
- Identiteti i personit (personave) që procedohen. 
- Përshkrimi i dispozitës (sipas aktit ligjor). 
- Përshkrimi i provave materiale (kur ka raste të tilla). 
2. Në çdo rast sipas përcaktimeve të bëra, në aktet ligjore e nënligjore gjoba dhe procesi 

duhet t’i bëhet me dijeni personit të interesuar, duke e informuar dhe rreth mundësisë së ankesës 
(për rastet e parashikuara në ligj). 

 
Neni 25 

Veprimet në vendngjarje 
 
Punonjësi i policisë i ndodhur me shërbim në vendngjarje kryen këto veprime: 
- U jep ndihmën e nevojshme personave, jeta e të cilëve është në rrezik. 
- Siguron vendin e ngjarjes deri në ardhjen e personave kompetentë (sipas informacionit 

dhënë në komisariat). 
- Njofton instancat eprore (shërbimin e informacionit). 
- Siguron dëshmitarët e pranishëm fizikisht dhe nëpërmjet identitetit. 

 
Neni 26 

Masat në raste të emergjencave civile 
 
Në rastet e emergjencave civile njësitë e shërbimit: 
- Vëzhgojnë situatën dhe njoftojnë instancat eprore. 
- Mbajnë në gatishmëri mjetet dhe pajisjet. 
- Kryejnë detyra në ndihmë të të rrezikuarve dhe personave në nevoje. 
- Bashkërendojnë me njësitë që veprojnë në ngjarje të tilla. 
- Marrin masa sigurie për personat në nevojë dhe të rrezikuar. 
- Marrin masa në parandalimin e veprimtarive kriminale e të kundërligjshme. 

 
Neni 27 

Masat në rastet e veprimtarive masive 
 
Për të gjitha rastet e angazhuara në veprimtaritë me karakter masiv, në varësi dhe të llojit, 

situatës, karakterit e forcave pjesëmarrëse, në bazë të urdhrit të marrë ka për detyrë: 
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- Të përpunojë një plan për veprimin e forcave që sigurojnë veprimtarinë. 
- Të sigurojë rendin në hyrje dhe në ambientet e brendshme ku zhvillohet veprimtaria. 
- Të sigurojë mbrojtjen e autoriteteve (sportistëve, grupeve kulturore e të tjera sipas llojit). 
- Të parandalojë kryerjen e veprave penale dhe të kundërligjshme gjatë veprimtarisë. 
- Të ndërhyjë me autoritetet për vendosjen e rregullit në raste të prishjes së qetësisë publike 

etj.. 
- Të marrë masa në kohë për të siguruar daljen e popullatës në raste emergjencash civile që 

mund të ndodhin. 
- Të evitojë pjesëmarrjen e personave me mjete të rrezikshme në veprimtaritë. 
- Të ndërhyjë në raste të veprimeve të paorganizuara e të dhunshme të veprimtarisë. 
- T’i kërkojë ndihmë Policisë së Shtetit dhe të ndihmojë për kryerjen e veprimeve 

procedurale ndaj personave që kanë kryer vepra penale. 
 

Neni 28 
Masat në raste zjarresh 

 
Me marrjen dijeni për rënie zjarri në ambiente publike apo edhe vende me pasoja e 

rrezikshmëri, punonjësi i policisë: 
- Njofton menjëherë shërbimin e zjarrfikëses dhe komisariatet e policisë. 
- Bën kufizimin e vendit për të parandaluar rrezikimin e të tjerëve deri në ardhjen e ekipeve 

të shuarjes së zjarreve e të shpëtimit. 
- Merr masa për të ndihmuar personat e rrezikuar dhe pronat nga vjedhjet. 
- Në varësi të situatës mobilizon mjete dhe njerëz në ndihmë për marrjen e masave të 

shpëtimit. 
- Me ardhjen e policisë gjyqësore, informon për rrethanat e masat e marra. 
 

Neni 29 
Kontrolli i identitetit 

 
Punonjësi i policisë bën kontrollin e identitetit në këto raste:  
- Kur janë të pranishëm në vendngjarje. 
- Kur ekziston një urdhër i një organi përkatës. 
- Kur bëhet kontrolli i një personi si i dyshuar për prishje të rendit. 
- Në raste të tjera kur është parashikuar në ligj. 
- Për një identifikim të besueshëm të personit, punonjësi i policisë bazohet në dokumente 

ligjore të identifikimit. Identifikimi është i besueshëm edhe kur personi njihet nga policia dhe kur 
pranon dhe deklaratën e një personi të besueshëm. 

- Në rastet kur punonjësi i policisë, nuk arrin të bëjë identifikimin dhe, ka dyshime të 
besueshme për prezencën e tij, për rastet e parashikuara më lart apo edhe kur kundërshtohet 
dhunshëm në kryerjen e detyrave, bëhet shoqërimi në komisariatin e policisë. 

 
Neni 30 

Përdorimi i forcës 
 
Përdorimi i forcës nga punonjësit e policisë bëhet gjithnjë si mjet i fundit dhe vetëm në rastet 

kur përdorimi i saj bëhet i domosdoshëm. Forca përdoret në përputhje me kërkesat ligjore dhe të 
drejtat e liritë e shtetasve të garantuara nga ligji. 

Përdorimi i forcës i çfarëdolloji të jetë bëhet në mënyrë të përshkallëzuar dhe është mjeti i 
fundit. 

1. Përdorimi i forcës fizike (veprimi trup me trup) realizohet me qëllim që të thyhet 
rezistenca që i bëhet policisë për shkak të veprimeve të ligjshme që duhet të realizohen nga policia. 
Policia aplikon veprimet e forcës trupore dhe shkopin e gomës për të ndaluar veprimet e rezistencës 
apo edhe ta pengojë atë para se të veprojë. 
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2. Policia mund të aplikojë pranga mbi një person për ta vënë nën kontroll policor ose 

kufizuar në rastet: 
- ta pengojë atë të mos dëmtojë vetveten; 
- ta pengojë atë që të mos sulmojë; 
- ta pengojë atë që të mos i jepet mundësia për t’u larguar nga izolimi policor, kur ai ka 

kryer një krim; 
- për të thyer rezistencën e tij, ndaj veprimeve ligjore që kryen policia. 
3. Përdorimi i armëve të zjarrit bëhet sipas ligjit “Për përdorimin e armëve të zjarrit” dhe 

rregullores së miratuar nga Ministri i Rendit Publik. 
 

KREU VIII 
DETYRAT PËR FUNKSIONET ORGANIKE NË PBK 

 
Neni 31 

Kryeinspektor (shefi i sektorit të policisë) 
 
1. Shefi i sektorit të policisë bashkiake e të komunës ka varësi nga kryetari i këshillit të 

qarkut dhe kryen detyra të përcaktuara në vartësi të pushtetit vendor dhe të ligjeve e akteve që i 
ngarkojnë me detyra. Për punën e bërë jep llogari para këshillit të qarkut. 

Për Tiranën, shefi i sektorit të policisë varet nga kryetari i bashkisë dhe jep llogari para 
këshillit bashkiak. 

2. Ndihmon në organizimin dhe funksionimin e policisë në bashki dhe komuna dhe 
kontrollon zbatimin e praktikave sipas akteve të dala për këtë qëllim. 

Për qytetin e Tiranës, organizon, drejton dhe kontrollon zbatimin e praktikave sipas akteve 
të dala për këtë qëllim. 

3. Të njohë dhe t’u bëjë të qarta efektivave të policisë aktet ligjore dhe nënligjore që i 
ngarkojnë me detyra. 

4. Organizon e drejton mbledhje mësimore për aftësimin e policisë. 
5.Ushtron kontrolle, ndihmon dhe përgjithëson punën e policisë. 
6. Bën analiza dhe jep informacion për veprimtarinë e kësaj policie dhe ia bën të ditur 

prefektit, këshillit të qarkut, bashkisë e komunës. Për Tiranën, prefektit, këshillit bashkiak, kryetarit 
të bashkisë. 

7. Bashkërendon detyrat për aktivitetet me karakter kulturor sportiv me drejtoritë e 
komisariatet e Policisë së Shtetit. 

8. Thërret në raport shefat e zyrave dhe referentët e policisë për detyrat e realizuara në 
zbatim të planeve të veprimit, zbatimin e dispozitave ligjore dhe disiplinën e punës. 

 
Neni 32 

Shefi i zyrës së policisë bashkiake e të komunës në bashki 
 
1.Varet nga kryetari i bashkisë dhe jep llogari para tij dhe këshillit bashkiak në zbatim të 

detyrimeve të përcaktuara për policinë. Në lëndë ka vartësi dhe nga shefi i sektorit të policisë në 
qark. 

Për Bashkinë e Tiranës, shefi i zyrës varet nga shefi i sektorit të policisë. 
2. Organizon, drejton dhe përgjigjet për sigurimin e zbatimit të detyrimeve që ka policia, 

brenda njësisë territoriale që mbulon. 
Për Bashkinë e Tiranës, organizon e përgjigjet të ndjekë zbatimin e detyrimeve në lëndë, për 

policinë bashkiake. 
3. Koordinon veprimtarinë e punës me komisariatet e policisë për detyra që lidhen për 

zbatimin e detyrimeve, sipas ligjeve dhe akteve normative të dala për këtë qëllim në fushën e rendit 
e të sigurisë e parandalimin e veprimtarive të kundërligjshme. 
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4. Drejton shërbimet që organizohen gjatë veprimtarive të ndryshme duke bashkëpunuar 
edhe me Policinë e Shtetit. 

5. U bën të njohur efektivave në varësi aktet ligjore e nënligjore që ngarkojnë me detyrë 
policinë, punon për aftësimin profesional të tyre. 

6. Kërkon nga efektivat zbatimin e kërkesave të ligjeve dhe të akteve të tjera që e ngarkojnë 
me detyrë. 

7. Përgatit informacione, raporte për bashkinë, si dhe për kryeinspektorin (shef i sektorit të 
policisë në qark) për zbatim të vendimeve dhe të urdhrave që i ngarkojnë detyra policisë. 

8. Planëzon detyra për sigurim të rendit dhe për kryerjen e detyrave nga strukturat në 
varësi. 

9. Kryen studime, përgjithësime, përshkrime që lidhen me veprimtarinë e policisë dhe i 
punon ato me vartësit. 

10. Evidenton rezultatet në plotësimin e detyrave dhe të shërbimeve, përgatit evidencën dhe 
ia dërgon ato bashkisë dhe shefit të sektorit të qarkut sipas afateve të përcaktuara. 

11. Përgatit analizat e punës për gjithë efektivin në varësi. 
12. Mban në evidencë praktikën disiplinore për të gjithë efektivat duke bërë dhe regjistrimin 

e tyre sipas procedurave përkatëse. 
 

Neni 33 
Detyrat e referentit të policisë bashkiake e të komunës 

 
1. Varet nga shefi i zyrës (në komunë nga kryeinspektori) dhe për detyrat që realizon varet 

nga kryetari i komunës. 
2. Organizon dhe ndjek detyrimet për sigurimin e rendit dhe zbatimin e detyrimeve të tjera 

ligjore sipas sektorit që mbulon vetë dhe duke angazhuar dhe efektivat e policisë. 
3. Evidenton të gjitha praktikat e punës sipas kërkesave të përcaktuara për këtë qëllim. 
4. Përgatit raporte dhe informacione për eprorët dhe raporton tek shefi i zyrës 

(kryeinspektori). 
5. Referenti në komunë jep llogari para komunës për realizimin e detyrave që lidhen me 

zbatimin e dispozitave ligjore. (në bashki ai jep llogari si seksion) 
6. Evidenton të gjitha rezultatet për praktikat dhe shërbimet e realizuara dhe atje ku 

mungojnë zyrat, përgatit statistikat përkatëse dhe i dërgon ato tek shefi i seksionit të policisë. 
7. Ai përgatit planet dhe analizat e punës për të gjithë efektivat në varësi. 
8. Mban në evidencë të gjithë praktikën disiplinore për efektivat në varësi. 

 
KREU IX 

DOKUMENTET QË MBAHEN SIPAS FUNKSIONEVE ORGANIKE  
DHE PAJISJET 

 
Neni 34 

 
Shefi i sektorit të policisë në qark (dhe në Bashkinë Tiranë) mban dokumentet: 
1.Të gjitha aktet ligjore e nënligjore që e ngarkojnë me detyrë policinë bashkiake e të 

komunës. 
2. Libër, evidencë të rezultateve të shërbimit. 
3. Dosjen e programeve të aftësimit profesional të efektivave. 
4. Evidencë të praktikave disiplinore (në varësi të strukturave të miratuara). 
5. Evidencën e rezultateve sipas bashkive e komunave. 
6. Planet e vendosjes së efektivave në shërbim (qark-bashki–komunë). 
7. Dosjet për planet e veprimit për sigurimin e rendit dhe parandalimin e veprimtarive të 

kundërligjshme në veprimtaritë masive me karakter lokal. 
8. Planet dhe analizat mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore. 
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9. Blloqet e planifikimit të punës, analizave të punës dhe të detyrave që i ngarkohen për t’u 
kryer. 

10. Evidenton të gjithë praktikën e ndjekur me institucionet dhe zyrat në varësi sipas 
rregullave të përcaktuara për këtë qëllim. 

 
Neni 35 

Shefi i zyrës në bashki (referenti në bashki e komunë) 
 
1. Mban të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore që e ngarkojnë me detyrë policinë bashkiake e 

të komunës. 
2. Planin e vendosjes në shërbim në bazë territori. 
3. Librin e planëzimit të shërbimit 24 orësh. 
4. Planet e veprimit në aktivitetet masive me karakter lokal. 
5. Evidencën e rezultateve të njësive të policisë në veprim. 
6. Statistikat për rezultatet e punës së efektivit (mujore, tremujore, gjashtëmujore e vjetore). 
7. Planet e punës mujore, tremujore dhe blloqet e planit të punës, të analizave dhe të 

detyrave që i jepen. 
8. Evidencën e praktikave disiplinore të efektivit. 
9. Dosje të analizave, përshkrimeve e përgjithësimeve dhe të metodikave të punës me 

efektivat në varësi. 
 

Neni 36 
Funksione të tjera 

 
Funksioneve të tjera që miratohen (të rolit bazë të mesëm dhe të lartë) në strukturat e 

policisë bashkiake e të komunës, detyrat që janë specifike dhe dokumentacioni përcaktohen sipas 
rregullave të brendshme të institucionit. Ato mbajnë blloqet e planeve të punës (ditar), të analizave 
dhe të detyrave të dhëna. 

 
Neni 37 

Pajisjet për shërbim 
 
Për kryerjen e detyrave, efektivat e policisë së bashkisë dhe të komunës pajisen me mjetet 

teknike e speciale të cilat janë: 
1. Mjetet e komunikimit: 
a) radio dhënëse-marrëse, 
b) telefon, 
c) pexher. 
2. Mjete transporti: 
a) biçikletë, 
b) motoçikletë, 
c) autoveturë, 
d) mikrobus për trupa, 
e) mjete transporti trupash. 
3. Pajisje individuale shërbimi: 
a) bilbil, 
b) shkop gome, 
c) hekura lidhëse (pranga), 
d) bllok gjobash, 
e) bllok shënimesh (për detyra që duhen kryer). 
4. Pajisje mbrojtëse (sipas udhëzimit të MRP) 
a) armatimi personal, 
b) pajisje mbrojtëse individuale (jelek, kostum antiplumb, mburojë). 
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KREU X 
SHËRBIMI I GATISHMËRISË DHE INFORMACIONIT 

 

Neni 38 
Klasifikimi, marrja e transmetimi i informacionit 

 

1. Për grumbullimin, përpunimin e shpërndarjen e informacionit funksionon shërbimi i 
informacionit. 

2. Ai bazohet në informacionet që jepen për publikun në konstatimet e shërbimit të policisë, 
nga informacionet që jepen nga subjektet fizikë e juridikë në detyrë dhe nga komuniteti. 

3. Për efekt komunikimi e vlerësimi të ngjarjeve të ndodhura në terren, informacionet 
ndahen në: 

a) informacione për ngjarje të jashtëzakonshme; 
b) informacione për ngjarje të rënda kriminale; 
c) informacione për ngjarje kriminale; 
d) informacione për veprime të tjera të kundërligjshme. 
4. Për efekt të veprimeve të efektivave në shërbim për ngjarjet e kategorisë a,b,c, (janë të 

gjitha veprat penale që ndiqen kryesisht nga KPP-ja e KP-ja që konsiderohen krime, ngjarje të rënda 
me pasoja të pazakonta) efektivat njoftojnë menjëherë shërbimin e informacionit, i cili përveçse 
njofton menjëherë komisariatet e policisë dhe shërbimet e urgjencës (jo më vonë se 10’ nga koha e 
marrjes së informacionit), merr edhe masat e parashikuara në detyrat që kryhen sipas rasteve. 

5. Për detyrat që kryhen policia bashkiake dhe e komunës kanë të bëjnë kryesisht me 
informacionet e kategorisë “d” (informacione të tjera të kundërligjshme) për të cilat efektivat e 
policisë njoftojnë vetëm në rastet e veprave penale që ndiqen me ankim brenda 30’ nga koha e 
marrjes dijeni për të bërë të mundur të njoftohet komisariati i policisë (KPP-ja e KP-ja e 
kundërvajtjet penale), ndërsa për kundërvajtjet administrative ato evidentohen në planin e veprimit 
ditor, i cili dorëzohet me mbarimin e shërbimit në komandë. 

 

Neni 39 
Përgjegjësi i turnit 

 

1. Përgjegjësi i turnit i shërbimit të informacionit e gatishmërisë, varet nga shefi i seksionit 
të policisë (shefi i zyrës) e përgjigjet për zbatimin e rregullave të brendshme në vendvendosje e 
kryerjen e detyrave nga efektivi i ngarkuar me shërbim. 

2. Ndjek situatën gjatë 24 orëve të shërbimit dhe urdhëron marrjen e detyrimeve sipas 
detyrave të përcaktuara për efektivat në shërbim. 

3. Sipas informacioneve të marra për ngjarje, informon subjektet e tjera që kanë detyrime 
dhe vë në dijeni instancat eprore. 

4. Përgatit komunikatën ditore për veprimet e parashikuara sipas kërkesave të eprorëve. 
5. Përgjigjet për zbatimin e rregullit të brendshëm në vendvendosje dhe për disiplinën e 

efektivit gjatë kryerjes së detyrave sipas planit të veprimit. 
6. Ai mban të gjithë dokumentacionin e përcaktuar që siguron gatishmërinë në vendvendosje 

dhe në shërbim sipas akteve që rregullojnë veprimtarinë e policisë bashkiake dhe të komunës. 
7. Siguron gatishmërinë e mjeteve të ndërlidhjes me efektivat në shërbim dhe me të tjerët. 
8. Përgjigjet për dhënien e armatimit dhe të teknikës në inventar sipas praktikave të 

miratuara për këtë qëllim. 
9. Mban në gatishmëri grupin e gatshëm dhe evidenton detyrat që i jepen. 
10. Kontrollon shërbimin që siguron ruajtjen e vendvendosjes. 
 

Neni 40 
Rregullat e përditshme në vetëvendosjen e efektivave të policisë 

 

Për njehsimin e të gjitha veprimeve ditore, për vendosjen e rregullit në të gjitha ambientet e 
vetëvendosjes së policisë, për veprimet që realizohen gjatë 24 orëve me orar, përcaktohen rregullat 
që duhet të ndiqen si: 
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- kryerja e shërbimeve të brendshme në territorin e policisë së bashkisë ose komunës; 
- mbledhja dhe takimet e punës ditore; 
- aftësimi i efektivave në kryerjen e detyrave; 
 - aktivitetet me efektivat në përgatitjen, instruktimin dhe marrjen e dorëzimin e shërbimit; 
- furnizime teknike dhe materiale; 
- kontrolle të uniformës, ambienteve, pajimeve e pajisjeve në përdorim; 
- pritje të komunitetit nga punonjës e drejtues të policisë etj.  
 

Neni 41 
Zbatimi i rregullores 

 
1. Rregullorja e brendshme e policisë së bashkisë dhe komunës është e detyrueshme për 

zbatim nga strukturat e policisë bashkiake dhe të komunës të ngritura sipas ligjit. 
2. Për kontrollin e zbatimin e detyrave sipas kërkesës së ligjit kanë detyrime strukturat 

vendore të qeverisjes (prefekti, kryetari i këshillit të qarkut, kryetari i bashkisë). 
Për problemet në lidhje me bashkëpunimin e Policisë së Shtetit me policinë bashkiake e të 

komunës. Kontrolli i zbatimit të detyrave bëhet edhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së 
Shtetit. 

Neni 46 
Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë. 

 
MINISTRI I PUSHTETIT VENDOR DHE 

DECENTRALIZIMIT 
Ben Blushi 

MINISTRI I RENDIT 
PUBLIK 

 
Luan Rama 

 
 
Lidhja nr.1 

 
PLANI I VENDOSJES SË EFEKTIVAVE TË POLICISË NË SHËRBIM 

 
Nr Vendi i vendosjes në shërbim Koha e 

shërbimit 
Nr.i personave në 
shërbim 

Detyrat që do të kryhen 

1. Sektori i shërbimit 
_________________ përfshin 
Rruga nr.1,2,3,4,5, rregullin në 
stacionet urbane dhe lulishten para 
bashkisë. 

16 orë (2x8) 4(2x2) - të parandalojë veprime të 
kundërligjshme në fushën e 
tregtimit 
- ruajtjen e qetësisë 
- mbrojtjen e mjedisit nga 
ndotja, 
- të parandalojë hedhjen e 
mbeturinave jashtë vendeve 
të përcaktuara nga jashtë 
vendeve të përcaktuara nga 
banorët e subjekteve. 
- zbatimin e rregullave në 
parkimet e përkohshme të 
automjeteve 
- të mbikëqyrë lulishten nga 
dëmtimet e mundshme 

2.     
3.     
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Funksioni i drejtuesit të efektivit 
Grada, emri, mbiemri 
Shënim: Përshkrimet në tabelë janë rast për model 

 
 
Lidhja nr.2 

Plani i veprimit ditor për njësinë e shërbimit nr.______datë_____._____, ora_______ 
 

Nr Pikat e kontrollit Koha Detyrat e kryera Vërejtje 
1 Kryqëzimi 6:0-6:30   
2 Ura 6:30-7:00   
3 St.urbanit 7:00-7:30   
4 Shkolla X 7:30-8:00   
5 Karburant 8:00-8:15   
6 Arka e pensionit 8:15-8:30   
7 V.park.mjete 8:30-9:00   
8 Tregu perime 9:00-10:00   
9 Mbikalimi 10:00-10:30   
10 Stac.urbani 10:30-11:00   
11 Pikë shumice 11:00-11:30   
12 Shkolla 8-vjeçare 11:30:12:00   
13 Bllok banimi 12:00-12:30   
14 Gjimnazi 12:30-13:15   
15 Stacion urbani 13:15-13:45   

 
Përgjegjësi i njësisë së shërbimit Nr.________________________ 
______________________________________________________ 
 
Shënim: Kolona “Pika e kontrollit” janë raste imagjinare për të shërbyer si shembuj. 

 
Lidhja nr.3 

 
Planizimi i shërbimit për datën____________________ 
 

Nr. Emër, mbiemër Vendosja Koha në shërbim 
1 Selman Shpati Sek.shërbimit nr.1 06:10:00, 16:00-20:00 
2 Zigur Trebeshina Sek.shërbimit “Tregu” 08-4:00, 18:00-20:00 
3 Agim Tafa Shëtitorja-Bashki-Parku-lokal-

Unaza e qytetit 
06-12:00. 18:00-20:00 

4 Sinan Zguri   
 
Detyrat e dhëna gjatë instruktazhit 
- Në treg:Të ndalohet shitja jashtë vendeve të tregtimit dhe pa licencë. 
- Në park: Të mos lejohet këputja e luleve, dëmtimi i pemëve dhe dëmtimi i barit, hyrja me 

mjete transporti, biçikleta, shitja e pijeve alkoolike dhe tregtimit jashtë vendosjes nga subjektet. 
- Në stacionet e urbanit:Parkimi i mjeteve në stacion të jetë vetëm në vendet e përcaktuara, 

të evidentohet orari i lëvizjeve, të parandalohen prishjet e rendit në stacion. 
- Të bëhet kujdes në zbatimin e kodit të etikës me kundërvajtësit dhe të mbahet pastër 

uniforma në shërbim. 
- Të bëhet kujdes me mbushjen e gjobave ndaj kundërvajtësve sipas kërkesës së urdhrit të 

bashkisë e dispozitës ligjore të përcaktuar. Shënimet të shkruhen qartë e të jenë të lexueshme. 
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Drejtuesi 
______________ 
 
Konstatime gjatë kontrollit të personelit në shërbim 
 
1.__________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________________ 
 
Kontrolluesi 
_____________________ 
 
Shënim: Shënimet në këtë lidhje janë rast për model 
 

Lidhja nr.4 
 

RAPORTI I SHËRBIMIT 
 
Më datë_________, në orën______, në vendin e quajtur____________, lagjja (fshati), rruga 

__________________, ka ndodhur ngjarja_____________________(bëhet përshkrimi i ngjarjes së 
ndodhur_______ose informacionit për________vepra_____________penale___ të _____të kryera. 

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Të pranishëm në vendngjarje, nga njësia e shërbimit janë evidentuar personat___________, 

adresa_______________. 
Veprimet në vendngjarje nga njësia e shërbimit janë_________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Nga shërbimet e tjera (polici shteti MNZ, polici gjyqësore) u kryhen veprimet__________. 
 
Përgjegjësi i njësisë (polici) në shërbim 
Grada, emri, mbiemri 
Nënshkrimi 
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Lidhja nr.5 
 

LIBËR I EVIDENTIMI TË REZULTATEVE NË SHËRBIM 
 
Punonjësi i policisë____________________ 
 
 

Nr Datë Përshkrimi i depozitës Masa e marrë Vërejtje 
     
     
     
     
     

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.27, faqe 855. 

 
 

URDHËR 
Nr.52, datë 29.4.2003 

  
PER MIRATIMIN E UNIFORMËS SË POLICISË SË BASHKISË DHE TË KOMUNAVE 

  
Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë dhe nenit 14 

të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë dhe të 
komunës”, ndryshuar me ligjin nr.8335, datë 23.4.1998, 

  
URDHËROJ: 

  
1. Miratimin e uniformës së policisë së bashkisë dhe të komunës, sipas modelit 

bashkëlidhur. 
 
2. Bashki dhe komuna të veçanta, nëse e gjykojnë të nevojshme, mund të propozojnë për 

miratim, uniformë të ndryshme nga modeli i mësipërm.  
Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
  

MINISTRI I PUSHTETIT VENDOR  
DHE DECENTRALIZIMIT 

Ben Blushi 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.32, faqe 1059 
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PËRSHKRIMI I UNIFORMËS 
  
 Uniforma do të jetë 4 llojesh: 
- Uniforma e shërbimit veror 
- Uniforma e shërbimit dimëror 
- Uniforma e stërvitjes verore 
- Uniforma e stërvitjes dimërore 
- Uniforma ceremoniale (për skuadrën e ceremonive) 
 

Nr Artikulli Përshkrimi 
  

  
1 

  
Xhaketa dimërore 

Stof leshi blu i errët copë ushtarake, me fileto të kuqe përgjatë 
spaletave me 4 xhepa dhe me kopsa metalike të bardha. 

2 Pantallona dimërore Stof idem xhaketa 
3 Kravata Blu e mesme, sintetike, gjerësia max. 7-8 cm 
4 Këmisha Pambuku të kaltra me mëngë të shkurtra 
  
5 

  
Spaletat (1 palë) 

Dok i plastifikuar 6x9 cm, blu me kornizë të kuqe plastike, imitim 
thurje 

6 Kapela Tip oficeri, blu e errët, me stemën e bashkisë/komunës në qendër 
me kopsa metalike si të xhaketës 

7 Rripi i mesit+rrip 
krahëqafë 

Model oficeri, prej lëkure, i bardhë me gjerësi 4.5-5 cm + 
kundërrrip krahëqafë me togzë metalike katrore 

  
8 

  
Shkopi i gomës 

I bardhë, i pajisur me: 
Varësen për në dorë 
Varësen për në brez 

9 Këllëfi i radios Prej lëkure të bardhë idem rripi i mesit, tip universal 
10 Prangat Metalike të nikeluara 
11 Këllëfi i prangave Prej lëkure të bardhë idem rripi i mesit  
12 Çantë dokumentesh Prej lëkure të bardhë idem rripi i mesit, me rrip supi 
13 Bilbil Metalik i varur me zinxhir dhe me kapse. I gjithë i nikeluar 
  
14 

  
Tesera 

Prej lëkure të zezë, me vend për kartën dhe distinktivin njohës 

15 Këllëfi i pistoletës Prej lëkure të bardhë idem rripi i mesit, madhësia pistoleta tip TT 
+ i pajisur me varëse spirale 

16 Këllëf karikatori Prej lëkure idem rripi i mesit  
  
  
17 

  
  
Rrip mesi ushtarak 
sintetik komplet 

Blu e errët me gjerësi 6 cm me togzë plastike.  
Kompleti përmban: 
Rripin 
Këllëfin e pistoletës 
Mbajtësen e prangave 
Mbajtësen e radios 
Varësen e shkopit të gomës 

18 Doreza parade Të bardha pambuku 
19 Kordonët e paradës Kordonë ngjyrë argjendi të gërshetuara, me maja metalike të 

nikeluara 
20 Shpata e paradës Tip italian e nikeluar me varësi të argjenduara 
21 Helmeta e paradës E bardhë, model europian i policisë bashkisë/komunës 
  
  
22 

  
  
Uniformë stërvitje 
dimërore 

Xhaketa prej doku blu dimëror, me fashë fluoreshente të bardhë në 
shpinë, me spaleta të hapshme, me brez llastiku, me kopsa 
metalike me sustë, me 4 xhepa, e përforcuar në bërryla. 
Pantallona doku idem xhaketa, me gjunjë të përforcuar 
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23 Bereta Për uniformën e stërvitjes. Blu me stemën e bashkisë/komunës të 
thurur 

  
24 

  
Pulovër 

Prej leshi blu të errët, me jakë V, me veshje të brendshme sintetike 
kundër shiut dhe erës, me përforcime doku në bërryla dhe supe, 
me spaleta doku dhe xhep të vogël 

  
  
25 

  
  
Xhup 

Blu i errët, copë sintetike me veshje kundër shiut dhe erës, me 
xhup të brendshëm të çmontueshëm me mbushje puplash, me 
spaleta, me shirita fluoreshentë dhe me rrip mesi fluoreshent 

26 Këpucët Ushtarake, të zeza, me kambale 
27 Distinktiv krahu Stema e bashkisë/komunës me thurje dhe diciturën “POLICIA 

BASHKIAKE_________” ose “POLICIA E 
KOMUNËS____________” e vendosur në krahun e majtë 

  
28 

  
Distinktivi njohës 

Metalik mbi xhepin e majtë të sipërm të xhaketës dhe përmban 
stemën e bashkisë/komunës dhe numrin personal 

  
Shënim: Çdo njësi e qeverisjes vendore, sipas pika 6 dhe 27, në kapele dhe në krahun e 

majtë të xhaketës vendos emblemën e vet, të miratuar nga këshilli përkatës. 
 

 
VENDIM 

Nr.281, datë 9.5.2007 
 

PËR KALIMIN E DIGËS SË LIQENIT ARTIFICIAL NË PRONËSI TË BASHKISË SË 
TIRANËS  

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 3, shkronja “k”, 5 e 17, të ligjit 

nr.8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e 
qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Kalimin e digës së liqenit artificial në pronësi të Bashkisë së Tiranës, sipas formularit dhe 

planimetrisë, që i bashkëlidhen këtij vendimi. 
2. Ngarkohen Ministri i Brendshëm, kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe kryeregjistruesi i 

Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë të ndjekin procedurat e nevojshme për zbatimin 
e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.87, datë 13.7.2007, faqe 2523 
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VENDIM 
Nr.1011, datë 14.10.2009 

 
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT PHRD, NO.TF 093096, NDËRMJET 

KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS 
NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM (IBRD), PËR PËRGATITJEN E 

PROJEKTIT TË QEVERISJES, FINANCAVE DHE DHËNIES SË SHËRBIMEVE 
BASHKIAKE 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 17 e 23 të ligjit nr.8371, datë 

9.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e 
Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
Miratimin e marrëveshjes së grantit PHRD, NoTF 093096, ndërmjet Këshillit të Ministrave 

të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për 
përgatitjen e projektit të qeverisjes, financave dhe dhënies së shërbimeve bashkiake. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.155, datë 20.11.2009, faqe 6968 
  

Banka Botërore    1618 h Street N.W.    (202) 477-1234  
BANKE NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM  Washington D.C. 20433   Adresa: INTBAFRAD  
SHOQATA NDËRKOMBËTARE PËR ZHVILLIM   U.S.A.     Adresa: INDEVAS  

 
26 gusht 2009 

SHT Ridvan Bode  
Ministër i Financave  
Ministria e Financave  
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”  
Tiranë, Shqipëri  
 
Re.: Shqipëri: Granti PHRD për përgatitjen e projektit të qeverisjes, financave dhe dhënies 

së shërbimeve për bashkitë 
Nr.grantit TF093096 

Shkëlqesi! 
 
Në përgjigje të kërkesës për asistencë financiare të bërë në emër të Shqipërisë (Marrësi), 

jam i lumtur t’ju informoj që Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (Banka Botërore), 
si administrator i fondeve të grantit të dhënë nga Japonia, propozon dhënien e një granti për 
Marrësin në një shumë që nuk kalon nëntëqind e tetëdhjetë mijë dollarë amerikanë (980,000 USD) 
(Granti) sipas termave dhe kushteve të parashikuara ose përmendura në këtë letërmarrëveshje 
(Marrëveshja), që përfshin aneksin e bashkëngjitur, për të asistuar në financimin e aktiviteteve të 
përshkruar në aneks (aktivitete).  

Marrësi, nëpërmjet konfirmimit të pëlqimit të tij më poshtë, demonstron që është i 
autorizuar ta lidhë këtë Marrëveshje dhe të kryejë aktivitetet në pajtim me termat dhe kushtet e 
parashikuara ose të referuara në këtë Marrëveshje. Dhënia e grantit nuk përbën apo nënkupton 
ndonjë detyrim nga ana e Bankës Botërore për të ndihmuar në financimin e ndonjë projekti që mund 
të rezultojë nga aktivitetet e financuara nga granti.  
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Jeni të lutur të konfirmoni pëlqimin e Marrësit për sa më sipër, duke caktuar një punonjës të 
autorizuar të Marrësit të nënshkruajë dhe vendosë datën në të dy kopjet e bashkëngjitura të kësaj 
Marrëveshjeje dhe duke kthyer njërën prej kopjeve të nënshkruara te Banka Botërore. Me marrjen 
nga Banka Botërore të kopjes së nënshkruar, kjo Marrëveshje hyn në fuqi në datën e nënshkrimit; 
me kusht që oferta e kësaj Marrëveshjeje konsiderohet e tërhequr nëse Banka Botërore nuk ka marrë 
një kopje të nënshkruar të kësaj Marrëveshjeje deri më 31 gusht 2009, përveç kur Banka Botërore 
cakton një datë të mëvonshme për këtë qëllim.  

 
Sinqerisht i Juaji 
 
BANKA NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM 
 
Nga: (firmë) 
Jane Armitage 
Drejtor vendi dhe koordinator rajonal 
për Europën Juglindore,  
Europën dhe rajonin e Azisë Qendrore 
 
Rënë dakord:  
Shqipëria  
 
Nga:  __________________  
Emri: ___________________ 
Titulli: ___________________ 
Datë: ___________________ 
 
Bashkëngjitur:  
1. Kushte standarde për grantet e dhëna nga Banka Botërore, nga fonde të ndryshme, të 

datës 20 korrik 2006.  
2. Letër disbursimi e datës 26 gusht 2009, së bashku me udhëzimet e disbursimit të Bankës 

Botërore për projektet, të datës 1 maj 2006  
Granti PHRD, NR.TF 093096 

Aneks  
 

Neni 1 
Kushtet standarde, përkufizime 

 

1.01 Kushtet standarde  
a) Kushtet standarde për grantet e dhëna nga Banka Botërore, nga fonde të ndryshme të 

datës 20 korrik 2006 (kushte standarde) përbëjnë një pjesë integrale të kësaj Marrëveshjeje.  
1.02 Përkufizime. Përveç kur konteksti e kërkon ndryshe, termat me germa kapitale të 

përdorura në këtë Marrëveshje kanë kuptimet që u jepen atyre në kushtet standarde ose në këtë 
Marrëveshje; me kusht që për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje termi “Projekt”, sa herë që përdoret 
në kushtet standarde, do të thotë aktivitetet e përmendura në seksionin 2.01 të këtij aneksi.  

 

Neni 2 
Ekzekutimi i grantit 

 

2.01 Objektivat dhe aktivitetet e grantit. Objektivi i grantit është përgatitja e projektit të 
qeverisjes, financave dhe dhënies së shërbimeve bashkiake (projekti), që ka si objektiva ngritjen e 
një kuadri për përfshirjen sistematike të sektorit bashkiak dhe mbështet reformat për të përmirësuar 
rezultatet e dhënies së shërbimeve nëpërmjet pjesëmarrjes së bashkive dhe ndërmarrjeve të tyre. 
Projekti është faza e parë e një programi afatgjatë për bashkitë në Shqipëri, që synon të arrijë 
dhënien e qëndrueshme të shërbimeve bashkiake nëpërmjet forcimit të financave dhe qeverisjes 
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bashkiake dhe ndihmesën për Shqipërinë që të përmbushë kërkesat për aderimin në BE. Projekti 
synon të mbështesë shërbimet e ujërave, kanalizimeve, mbetjet inerte, rrugët lokale dhe shërbime të 
tjera që jepen nga bashkitë pjesëmarrëse. Aktivitetet (Aktivitetet) për të cilat jepet granti përbëhen 
nga ato aktivitete që mund të kërkohen për përgatitjen e projektit dhe që janë aprovuar nga Banka 
Botërore herë pas here. Këto aktivitete mund të përfshijnë përgatitjen e studimeve të fisibilitetit, 
projektimeve të hollësishme, vlerësimet ambientaliste, sociale, ekonomike dhe të tjera, zhvillimin e 
planeve për zbatimin e projektit, realizimin e konsultimeve me aktorët, trajnimin në vend, studime 
dhe seminare, sondazhe dhe dhënien e shërbimeve këshillimore teknike (duke përfshirë auditët) dhe 
mallrat që kërkohen për realizimin e këtyre aktiviteteve.  

2.02 Ekzekutimi i grantit në përgjithsi. Marrësi deklaron përkushtimin e tij për objektivat e 
projektit dhe grantit. Për këtë qëllim, Marrësi kryen aktivitetet në pajtim me dispozitat e nenit II të 
kushteve standarde dhe këtij neni II.  

2.03 Menaxhimi financiar  
a) Marrësi siguron që sistemi i menaxhimit financiar të mbahet në pajtim me dispozitat e 

seksionit 2.07 të kushteve standarde.  
b) Marrësi, me kërkesë të Bankës Botërore, auditon pasqyrat financiare të aktiviteteve në 

pajtim me dispozitat e seksionit 2.07 b) të kushteve standarde. Secili auditim i tillë i pasqyrave 
financiare mbulon periudhën e treguar në kërkesën e Bankës Botërore. Pasqyrat financiare të 
audituara për secilën periudhë të tillë i jepen Bankës Botërore jo më vonë se gjashtë muaj pas datës 
së kërkesës së Bankës Botërore.  

2.04 Prokurimi  
a) Të përgjithshme. Të gjitha mallrat dhe shërbimet e kërkuara për aktivitetet dhe që duhet 

të financohen nga shumat e grantit prokurohen në pajtim me kërkesat e parashikuara ose referuara 
në:  

i) seksionin I (duke përjashtuar paragrafin 1.16 të “Udhëzimeve për prokurimin sipas huave 
IBRD dhe kreditë IDA” publikuar nga Banka Botërore në maj 2004 (udhëzimet e prokurimit), në 
rastin e mallrave; dhe  

ii) seksionet I (duke përjashtuar paragrafin 1.24) dhe IV të “Udhëzimet: Përzgjedhja dhe 
punësimi i konsulentëve nga huamarrësit e Bankës Botërore”), të publikuar nga Banka Botërore 
(Udhëzimet për konsulentë) në rastin e shërbimeve të konsulentëve.  

b) Përkufizime. Termat me germa kapitale të përdorura në paragrafët e mëposhtëm të këtij 
seksioni për të përshkruar metoda të caktuara prokurimi ose metodat e rishikimit nga Banka 
Botërore të kontratave të caktuara, i referohen metodës përkatëse të përshkruar në udhëzimet e 
prokurimit ose udhëzimet për konsulentët, sipas rastit.  

c) Metoda të caktuara të prokurimit të mallrave 
 Përveç kur Banka Botërore bie dakord ndryshe, mallrat prokurohen sipas kontratave të 

dhëna mbi bazën e blerjes.  
d) Metoda të caktuara të prokurimit të shërbimeve të konsulentëve  
i) Përveç kur parashikohet ndryshe në pikën (ii) më poshtë, shërbimet e konsulentëve 

prokurohen sipas kontratave të dhëna mbi bazën e përzgjedhjes sipas cilësisë dhe kostos.  
ii) Metodat e mëposhtme mund të përdoren për prokurimin e shërbimeve të konsulentëve për 

ato detyra që Banka Botërore bie dakord se përmbushin kërkesat e parashikuara në udhëzimet e 
konsulentëve për përdorimin e tyre: A) Përzgjedhje e bazuar në cilësi; B) Përzgjedhje e bazuar në 
një buxhet të caktuar; C) Përzgjedhje me koston më të ulët; D) Përzgjedhje e bazuar në kualifikimet 
e konsulentëve; E) Përzgjedhje me një burim; F) Përzgjedhje e konsulentëve individualë; dhe G) 
procedurat me burim të vetëm për përzgjedhjen e konsulentëve individualë.  

e) Rishikimi nga Banka Botërore i vendimeve të prokurimit. Përveç kur Banka Botërore 
përcakton ndryshe nëpërmjet një njoftimi drejtuar Marrësit, kontrata e parë që duhet të jepet në bazë 
të çdo metode prokurimi i nënshtrohet rishikimit paraprak nga Banka Botërore. Të gjitha kontratat e 
tjera i nënshtrohen rishikimit pasues nga Banka Botërore.  
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Neni 3 
Tërheqjet e shumave të grantit 

 

3.01 Shpenzime të përshtatshme. Marrësi mund t’i tërheqë shumat e grantit në pajtim me 
dispozitat e: a) kushteve standarde, b) këtij seksioni; dhe c) çdo udhëzimi shtesë që Banka Botërore 
mund të përcaktojë duke njoftuar Marrësin (duke përfshirë udhëzimet e Bankës Botërore për 
disbursimin për projektet e muajit maj 2006, që rishikohet herë pas here nga Banka Botërore dhe që 
bëhet e zbatueshme në këtë Marrëveshje në pajtim me këto udhëzime), për të financuar shpenzimet e 
përshtatshme të përcaktuara në tabelën e mëposhtme. Tabela përcakton kategoritë e shpenzimeve të 
përshtatshme që mund të financohen nga shumat e grantit (kategori), alokimin e shumave të grantit 
për secilën kategori, dhe përqindjen e shpenzimeve që duhet të financohet për shpenzimet e 
përshtatshme në secilën kategori:  

 

Kategoria Shuma e grantit të alokuar 
(shprehur në USD) 

Përqindja e shpenzimeve që 
duhet të financohet 

1. Shërbime konsulentësh  900,000  100%  
2. Kosto për mallra, trajnime 
dhe kosto operative  

80,000  100%  

Totali 980,000  
 

Për qëllimet e këtij seksioni: i) termi “trajnim” do të thotë trajnim i kryer në territorin e 
Marrësit, duke përfshirë blerjen dhe publikimin e materialeve, qiranë e ambienteve, tarifat e kursit 
dhe udhëtimin dhe qëndrimin e pjesëmarrësve; dhe ii) termi “kosto operative” janë kostot operative 
që kërkohen për aktivitetet duke përfshirë materialet e konsumit dhe furnizimet, komunikimet, 
shërbimet e medias dhe printimit, qiranë e automjeteve, operimin dhe mirëmbajtjen, tarifat për 
hapjen dhe operimin e llogarive bankare që kërkohen për aktivitetet dhe udhëtimin, fjetjen dhe 
dietat, por duke përjashtuar pagat e punonjësve të shërbimit civil të Marrësit.  

3.02 Kushtet e tërheqjes. Pavarësisht nga dispozitat e seksionit 3.01 të kësaj Marrëveshjeje, 
asnjë tërheqje nuk bëhet për pagesat e bëra para datës së nënshkrimit të kësaj Marrëveshjeje nga 
Marrësi.  

3.03 Periudha e tërheqjes. Data e mbylljes, e përmendur në seksionin 3.06 (c) të kushteve 
standarde, është 31 mars 2011.  

 

Neni 4 
Përfaqësuesi i Marrësit; adresat 

 

4.01 Përfaqësuesi i Marrësit. Përfaqësuesi i Marrësit i përmendur në seksionin 7.02 të 
kushteve standarde është:  

4.02 Adresa e Marrësit. Adresa e Marrësit e përmendur në seksionin 7.01 të kushteve 
standarde është Ministri i Financave.  

 

Ministria e Financave:  
Buluverdi:“Dëshmorët e Kombit”   
Nr.4, Tirana, Shqipëri  
Faks. +355 42 28494  
 

4.03 Adresa e Bankës Botërore. Adresa e Bankës Botërore, e përmendur në seksionin 7.01 
të kushteve standarde, është:  

 

International Development Association  
1818 H Street N.W  
Washington D.C. 20433  
United States of America  
 

Cable:     Teleks:    Faks.  
INDVAS    248423(MCI) ose   1-202-477-6391  
Washington D.C.   64145(MCI)     
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Banka Botërore    1618 h Street N.W.    (202) 477-1234  
BANKE NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM  Washington D.C. 20433   Adresa: INTBAFRAD  
SHOQATA NDËRKOMBËTARE PËR ZHVILLIM   U.S.A.     Adresa: INDEVAS  

 
26 gusht 2009 

 
SHT Ridvan Bode  
Ministër i Financave  
Ministria e Financave  
Bulevardi: “Dëshmorët e Kombit”  
Tiranë, Shqipëri  
 
Shkëlqesi!  
 
Re.: Nr i grantit PHRD TF093096-AL për përgatitjen e projektit të qeverisjes, financave 

dhe dhënies së shërbimeve bashkiake 
Udhëzime shtesë: disbursime 
I referohem letërmarrëveshjes (Marrëveshja) ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim 

dhe Zhvillim (Banka Botërore) si administratore e fondeve të grantit, të dhëna nga Japonia dhe 
Shqipëria (Marrësi) për projektin e përmendur më sipër të datës 26 gusht 2009. Marrëveshja 
parashikon që Banka Botërore mund të nxjerrë udhëzime shtesë në lidhje me tërheqjen e shumave të 
grantit nr TF093096_AL (granti). Kjo letër (letër disbursimi), e rishikuar herë pas here, përbën 
udhëzime shtesë.  

 
Udhëzimet e Bankës Botërore për disbursimet për projektet e datës 1 maj 2006, 

bashkëngjitur, (udhëzimet e disbursimit) (shtojca 1), janë një pjesë përbërëse e letrës së disbursimit. 
Mënyra në të cilën dispozitat e udhëzimeve të disbursimit zbatohen për grantin është e përcaktuar 
më poshtë. Seksionet dhe nënseksionet në parantezë më poshtë u referohen seksioneve dhe 
nënseksioneve përkatëse në udhëzimet e disbursimit dhe, përveç kur përcaktohet ndryshe në këtë 
letër, termat me germa kapitale të përdorura kanë kuptimet që u jepen atyre në udhëzimet e 
disbursimit.  

I. Masat e disbursimit  
i) Metodat e disbursimit (seksioni 2). Metodat e mëposhtme të disbursimit mund të përdoren 

për këtë grant:  
- rimbursim, 
- parapagim,  
- pagesë e drejtpërdrejtë,  
- detyrim i veçantë.  
ii) Data e fundit e disbursimit (nënseksioni 3.7). Data e fundit e disbursimit është 4 muaj pas 

datës së mbylljes së përcaktuar në marrëveshjen e huasë. Çdo ndryshim deri në këtë datë njoftohet 
nga Banka Botërore.  

II. Tërheqjet e shumave të grantit  
i) Nënshkrimet e autorizuara (nënseksioni 3.1).  
Një letër në formën e bashkëngjitur (shtojcë 2) duhet t’i jepet Bankës Botërore në adresën e 

treguar më poshtë duke dhënë emrin(at) dhe ekzemplarët e firmave të punonjësve të autorizuar për të 
nënshkruar kërkesat:  

 
The World Bank  
1818 H Street N.W  
Washington D.C. 20433  
United States of America  
Në vëmendje të: Jane, Armitage, Drejtor vendi dhe koordinator rajonal për Europën 

Juglindore (Rajoni ECA).  
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ii) Kërkesat (Nënseksionet 3.2-3.3). Jeni të lutur të paraqisni të plotësuar dhe nënshkruar: a) 
kërkesat për tërheqje, së bashku me dokumentet shoqëruese; dhe b) kërkesat për kontribute të 
veçanta, së bashku me një kopje të letrës së kredisë së bankës tregtare, në adresën e treguar më 
poshtë:  

The World Bank  
Radnicka cesta 80, 9th floor  
Zagreb, HR-10 000,  
Croatia 
Në vëmendje të: Grupi i menaxhimit të disbursimit  
iii) Vlera minimale e kërkesave (nënseksioni 3.5). Vlera minimale e kërkesave për pagesë të 

drejtpërdrejtë dhe/ose lëshimin e kontributeve të veçanta është ekuivalenti i 19,600 USD.  
iv) Parapagimet (seksionet 5 dhe 6).  
- Tipi i llogarisë së caktuar (nënseksioni 5.3): e ndarë;  
- Monedha e llogarisë së caktuar (nënseksioni 5.4): dollarë amerikanë (USD);  
- Institucioni financiar ku llogaria e caktuar do të hapet (nënseksioni 5.5): në një bankë të 

Shqipërisë. 
- Tavani (nënseksioni 6.1): 98,000 USD.  
III. Raportimi mbi përdorimin e shumave të huasë  
i) Dokumentacioni shoqërues (seksioni 4). Dokumentacioni shoqërues duhet të paraqitet me 

secilën kërkesë për tërheqje sipas parashikimit të mëposhtëm:  
Për kërkesat për rimbursim:  
- Lista e pagesave kundrejt kontratave që i nënshtrohen rishikimit paraprak të Bankës 

Botërore, në formën e bashkëngjitur (shtojca 4);  
- Regjistrat që evidentojnë shpenzimet e përshtatshme (p.sh., kopje të faturave, fatura të 

furnitorëve/konsulentëve) për pagesat për shërbimet e konsulentëve kundrejt kontratave të vlerësuara 
me ekuivalentin e 100,000 USD ose më shumë për firma dhe me ekuivalentin e 50,000 USD për 
konsulentët individë;  

- Pasqyrat e shpenzimeve në formën e bashkëngjitur (shtojca 3) për të gjitha shpenzimet/ 
kontratat;  

Për raportimin e shpenzimeve të përshtatshme të paguara nga llogaria e caktuar:  
- Lista e pagesave kundrejt kontratave që i nënshtrohen rishikimit paraprak të Bankës 

Botërore, në formën e bashkëngjitur (shtojca 4);  
- Regjistrat që evidentojnë shpenzimet e përshtatshme (p.sh., kopje të faturave, fatura të 

furnitorëve/konsulentëve) për pagesat për shërbimet e konsulentëve kundrejt kontratave të vlerësuara 
me ekuivalentin e 100,000 USD ose më shumë për firma dhe me ekuivalentin e 50,000 USD për 
konsulentët individë;  

- Pasqyrat e shpenzimeve në formën e bashkëngjitur (shtojca 3) për të gjitha shpenzimet/ 
kontratat; 

Për kërkesat për pagesë të drejtpërdrejtë: regjistrat që evidentojnë shpenzime të 
përshtatshme p.sh. kopje për fatura, fatura të furnitorëve.  

ii) Frekuenca e raportimit të shpenzimeve të përshtatshme të paguara nga llogaria e caktuar 
(nënseksioni 6.3). Kërkesat për plotësim duhet të paraqiten çdo muaj. Kërkesa për plotësim duhet të 
përfshijë pasqyrat e bashkërenduara të Bankës, si dhe dokumentet e tjera të përshtatshme 
shoqëruese.  

IV. Informacion tjetër i rëndësishëm  
Për informacion shtesë mbi masat e disbursimeve, jeni të lutur t’i referoheni manualit të 

disbursimit që ofrohet në faqen publike të Bankës Botërore te: http://www.worldbank.org dhe faqet 
e sigurta “Client Connection” te: http://clientconnection.worldbank.org. Kopje të printuara ofrohen 
me kërkesë.  

Nëse nuk e keni bërë këtë, Banka Botërore rekomandon që ju të regjistroheni si përdorues i 
faqes client connection http://clientconnection.worldbank.org. Nga kjo faqe ju do të jeni në gjendje 
të shkarkoni kërkesat, të monitoroni statusin gati në kohë reale të grantit dhe të nxirrni 
informacionin përkatës politik, financiar dhe për prokurimin. Për më tepër informacion në lidhje me 
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faqen e internetit dhe masat e regjistrimit, jeni të lutur të kontaktoni Bankën Botërore, me e-mail te 
<clientconnection@worldbank.org>.  

 
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me sa më sipër, jeni të lutur të kontaktoni z.Nicholay 

Chistyakov, financier i lartë te: loa-eca@worldbank.org duke përdorur referencën e mësipërme.  
 
Sinqerisht i Juaji 
 
IDA/IBRD 
 
Nga: (firmë) 
Jane Armitage 
Drejtor vendi dhe koordinator rajonal 
për Europën Juglindore,  
Europën dhe rajonin e Azisë Qendrore 
 
 

SHTOJCË  
1. Udhëzimet e Bankës Botërore për disbursimet për projektet, datë 1 maj 2006  
2. Formulari i firmave të autorizuara  
3. Formulari i “Pasqyrës së shpenzimeve”  
4. Formulari i pagesave kundrejt kontratave që i nënshtrohen rishikimit paraprak të Bankës 

Botërore  
 
Përgatitur nga NEC  
 
Për dijeni: Sherefedin Shehu, zëvendësministër  
Ministria e Financave  
Bulevardi: “Dëshmorët e Kombit”  
Tirana, Shqipëri  
 
Miratuar dhe për dijeni:  J. Rieger, LEGEM  

W. Zakout, ECSS6  
J. Kamkëalala, ECSS6  
Y. Zhang, ECSS6  
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SHTOJCË (2)  
 

(Koka e letrës) 
Ministria e Financave 

Adresa e rrugës 
Qyteti, vendi 

 
(Datë)  
 
The World Bank  
1818 H Street N.W  
Washington D.C. 20433  
United States of America  
 
Në vëmendje të: (drejtor vendi) 
 
I nderuar (drejtor vendi)  
 
Lënda:  
 
I referohem Marrëveshjes së grantit (Marrëveshja) ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për 

Rindërtim dhe Zhvillim (Banka Botërore) dhe Shqipërisë (Marrësi), datë ______, që parashikon 
grantin e mësipërm. Për qëllimet e seksionit 3.04(b) të kushteve standarde, sipas parashikimit në 
Marrëveshje, cilido*** nga personat, ekzemplarët autentikë të firmave të të cilëve janë më poshtë, 
autorizohet në emër të Marrësit të nënshkruajë kërkesat për tërheqje (dhe kërkesat për një kontribut 
të veçantë) sipas këtij granti:  

 
Emër, pozicioni, ekzemplari i firmës: __________________  
Emër, pozicioni, ekzemplari i firmës: __________________  
Emër, pozicioni, ekzemplari i firmës: __________________  
 
 
Sinqerisht i Juaji 
(firmë) 
__________ 
pozicioni 
 

                                                 
*** Udhëzimi për Marrësin për dërgimin e kësaj letre te Banka Botërore: Përcakto nëse kërkesën duhet ta nënshkruajë më 
shumë se një person dhe sa ose cilat pozicione dhe nëse zbatohet ndonjë kufizim.  
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SHTOJCA 4  
 

PAGESAT E BËRA GJATË PERIUDHËS SË RAPORTIMIT 
KUNDREJT KONTRATAVE QË I NËNSHTROHEN RISHIKIMIT PARAPRAK TË SHOQATËS 
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LIGJ 
Nr.9270, datë 29.7.2004 

  
PËR SISTEMIN E ADRESAVE 

  
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 112 pika 2 të Kushtetutës, me propozimin e 

Këshillit të Ministrave,  
  

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

  
VENDOSI: 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
  

Neni 1 
  
Ky ligj ka për qëllim të përcaktojë mënyrën e krijimit të sistemit të adresave, kriteret për 

vendosjen e emërtimeve të territoreve, të objekteve dhe institucioneve në juridiksionin e njësive të 
qeverisjes vendore dhe rregullat për numërtimin e tyre. 

  
Neni 2 

  
Adresa përbëhet nga elementet e mëposhtme: 
a) emri i qarkut, në përbërje të të cilit ndodhet rrethi, që përfshin qytetin ose fshatin, ku 

është ndërtesa; 
b) emri i rrethit, në përbërje të të cilit ndodhet qyteti ose fshati, ku është ndërtesa; 
c) emri i bashkisë/komunës ku përfshihet qyteti ose fshati, në të cilin ndodhet ndërtesa; 
ç) emri i njësisë së vendbanimit, që është emri i qytetit ose fshatit, ku ndodhet ndërtesa dhe 

që shërben për të identifikuar vetëm një vendbanim në shkallë vendi; 
d) emri i bulevardit, i rrugës, rrugicës, sheshit ose parkut, ku ka dalje ndërtesa. Ai është një 

emër, që identifikon brenda një vendbanimi të caktuar vetëm njërën nga elementet e mësipërme. 
Emri formohet nga shkronja të alfabetit shqip dhe shifra arabe, por jo vetëm me shifra; 

dh) numri rendor i ndërtesës, që shërben për identifikimin e një ndërtese brenda të njëjtit 
bulevard, rrugë, rrugicë, park ose shesh. Ky numër rendor mund të jetë: 

i) një numër i plotë natyror; 
ii) dy numra të plotë natyrorë, të ndarë me shenjën e fraksionit (/); 
iii) dy numra të plotë natyrorë, të ndarë me shenjën minus (-); 
iv) një numër i plotë natyror dhe një shkronjë e alfabetit shqip, të ndara ndërmjet tyre me 

shenjën e fraksionit (/); 
e) numri i apartamentit (banesës), që shërben për identifikimin e një banese brenda 

ndërtesës. Ai është një numër natyror. 
 

Neni 3 
  
Emërtimi i bulevardeve, rrugëve, rrugicave, shesheve dhe parqeve bëhet me vendim të 

këshillit bashkiak/komunal, brenda juridiksionit të të cilit ndodhen ato, ndërsa numërtimi i objekteve 
bëhet nga seksionet dhe zyrat e urbanistikës në bashki/komunë. 

 
Neni 4 

 

Sistemi i adresave zbatohet për çdo lloj ndërtese, pavarësisht nga destinacioni i saj, për 
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banim ose jo (hotel, zyrë, qendër tregtare ose komunikacioni, ndërtesë industriale, arsim, muzeum, 
spital etj.), si dhe pavarësisht nga vendndodhja në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

  
KREU II 

KRITERET PËR EMËRTIMIN E ADRESËS 
 

Neni 5 
 
1. Çdo bulevard, rrugë, rrugicë, shesh ose park ka vetëm një emër të caktuar. 
2. Nuk lejohet që në të njëjtin qytet ose fshat të ketë më shumë se një bulevard, rrugë, 

rrugicë, shesh ose park me të njëjtin emër. Bulevardet, rrugët, rrugicat, sheshet ose parqet mbajnë 
emrin e caktuar në të gjithë gjatësinë e tyre. 

 
Neni 6 

 
1. Në rrugën me një dalje vendoset emër i veçantë, kur në të ka mbi 10 banesa ose kur në 

planin rregullues parashikohet dalje në një rrugë tjetër. Kërkesa, sipas kësaj pike, zbatohet edhe në 
fshatra. 

2. Për rrugicat me një dalje ose me më pak se 10 banesa përdoret emri i rrugës ku ato kanë 
dalje. 

 
Neni 7 

 
Për rrugët nuk përdoren emërtime me: 
- karakter fyes; 
- fonetikë të dyfishtë; 
- një karakter; 
- iniciale ose emërtime moshe; 
- shkurtime emrash; 
- emërtime në gjuhë të huaj; 
- emërtime me gabime gjuhësore etj. 
  

KREU III 
RREGULLAT PËR NUMËRTIMIN E ADRESËS 

 
Neni 8 

 
Ndërtesat e çdo bulevardi, rruge, rrugice, sheshi ose parku, që kanë një emër të caktuar, 

duhet të kenë një numër rendor të veçantë. 
Neni 9 

 
1. Për të bërë numërtimin e ndërtesave të një bulevardi, rruge, rrugice, sheshi ose parku më 

parë caktohen vendndodhja dhe kufijtë e tyre. 
2. Për bulevardet ose rrugët kryesore, që takohen në qendrën e qytetit, si pikë e nisjes 

merret pikërisht qendra e qytetit. 
 

Neni 10 
 
Numërtimi i ndërtesave bëhet si më poshtë: 
a) për rrugët kryesore, që nuk përfshihen në nenin e mësipërm, dhe për të gjitha rrugët 

dytësore, merret si pikë nisjeje, ekstremi lindor ose jugor i rrugës, në mënyrë që numrat të 
vazhdojnë nga Lindja në Perëndim, nga Jugu në Veri, nga Verilindja në Jugperëndim dhe nga 
Juglindja në Veriperëndim, por jo edhe në drejtim të kundërt; 
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b) në qytetet ose fshatrat, që përshkohen nga një lumë ose që ndodhen në buzë të detit a 
liqenit, mund të merret si pikë nisjeje lumi, deti ose liqeni; 

c) duke u nisur nga pika e nisjes së bulevardit, rrugës, rrugicës, sheshit ose parkut, 
ndërtesave, në krahun e majtë të drejtimit të tyre, u vihen numra tek 1, 3, 5, 7, 9 etj., ndërsa atyre 
në krahun e djathtë numra çift 2, 4, 6, 8 e kështu me radhë; 

ç) ndërtesave, që ndodhen në rrugica me një dalje dhe që vlerësohen si vazhdim i një rruge, 
u vihen numra rendorë që i përkasin krahut të majtë ose të djathtë të kësaj rruge, nga e cila fillon 
rrugica e verbër. Kur rrugica pa dalje ka një emër më vete, ndërtesat që ndodhen në të dyja anët e 
kësaj rrugice marrin numër rendor të veçantë. 

 
Neni 11 

 
Adresim numerik i jashtëm i një ndërtese është numri, që merr ajo kur ka vetëm një dalje në 

rrugë, pavarësisht se mund të jetë banesë e vetme ose kolektive. 
 

Neni 12 
 
Ndërtesat shumëkatëshe, me apartamente, zyra, hapësira dyqanesh duhet të kenë edhe 

adresim të brendshëm, pavarësisht nga numri i vendosur në hyrjen e përbashkët. 
 

Neni 13 
 
Çdo ndërtesë, që ka një portë të vetme si dalje në rrugë ose në oborrin rrethues, i vihet një 

numër rendor i vetëm. 
 

Neni 14 
 
1. Në qoftë se një ndërtesë ka dy ose më shumë porta (hyrje), që dalin në një bulevard, 

rrugë, rrugicë, shesh ose park dhe këto porta (hyrje) përdoren për hyrje dhe dalje të personave 
banues ose që punojnë në to, secilës hyrje i vihet një numër rendor i veçantë, i përbërë nga një 
numër natyror i njëjtë për të gjitha hyrjet dhe një shkronjë e alfabetit shqip, të ndara ndërmjet tyre 
me shenjën e fraksionit. 

2. Hyrje e parë, quhet hyrja që ndodhet në krah të majtë nëse qëndrojmë me fytyrë nga 
ndërtesa në drejtim të hyrjes në ndërtesë. 

  
Neni 15 

  
Kur një ose më shumë ndërtesa janë brenda një muri rrethues dhe kanë një dalje të 

përbashkët në bulevard, rrugë, rrugicë, shesh ose park, secilës prej ndërtesave u vihet një numër 
rendor i veçantë. 

 Neni 16 
  
Ndërtesës, që ka dalje në dy ose më shumë bulevarde, rrugë, rrugica, sheshe ose parqe të 

ndryshme, i vihet në çdo portë (hyrje) numri rendor i ndërtesës korresponduese të bulevardit, 
rrugës, rrugicës, sheshit ose parkut, në anë të së cilës gjendet fasada e ndërtesës. 

  
Neni 17 

  
1. Kur ndërtesat kanë dyqane, punishte ose lokale të ndryshme, të cilat kanë hyrje të 

veçanta, që dalin në bulevard, rrugë, rrugicë, shesh ose park, çdo dyqani, lokali ose punishteje i 
vihet një numër i veçantë. Në rast se këto dyqane, punishte apo lokale kanë më tepër se një portë 
(hyrje), këtyre portave (hyrjeve), që janë të të njëjtit dyqan, lokal ose punishte dhe po në atë rrugë, 
u vihet secilës i njëjti numër. 
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2. Po në mënyrën e mësipërme u vihet nga një numër edhe të gjitha ndërtimeve të 
përkohshme (barakave), qosheve, që gjenden gjatë drejtimit të një rruge, rrugice, sheshi ose parku, 
e kur këto janë të grumbulluara, në çdo 16 metra gjatësi rruge, marrin një numër të vetëm, por me 
fraksion. 

  
Neni 18 

  
Trojet, që ndodhen ndërmjet dy ndërtesave në rrugët e qytetit dhe që kanë fasadën në një 

bulevard, rrugë, rrugicë, shesh ose park, u rezervohet nga një numër rendor për 16 metra hapësirë 
të lirë ndërmjet dy ndërtesave. Në rrugët ku trojet janë të ndara në parcela, për çdo parcelë 
rezervohet nga një numër i veçantë. 

  
Neni 19 

  
Ndërtesave të mëdha, që janë të ndara brenda në formë apartamenti për daljet në bulevard, 

rrugë, rrugicë, shesh ose park, u vihet numër, njësoj si të gjitha ndërtesave të tjera. 
  

Neni 20 
  
1. Ndërtesës, që shërben si pjesë ndihmëse e ndërtesave (për banim ose jo) nuk u vihet 

numër i veçantë. 
2. Objekteve industriale që janë të vendosura ngjitur me ndërtesat e banimit ose me zyrat 

dhe që kanë formën e ndërtesave më vete, u vihen numra. 
  

Neni 21 
  
1. Në ato fshatra ku nuk ka mundësi të bëhet emërtimi i rrugëve, numërtimi i ndërtesave 

bëhet sipas lagjeve, nëse këto janë larg njëra-tjetrës. 
2. Kur fshati është i grumbulluar, numërtimi i banesave fillon dhe mbaron me një numër 

rendor të vetëm për të gjitha ndërtesat, që gjenden në atë fshat, duke filluar nga numri 1 dhe duke 
vazhduar deri në fund pa ndërprerje. 

3. Si pikënisje e numërtimit të ndërtesave në fshatra merret shtëpia e parë që gjendet në 
hyrjen e fshatit në drejtim të rrugës, që lidh fshatin me rrugën kryesore. 

  
Neni 22 

 
Ndërtesat që ndodhen brenda kufijve të një qyteti, por jashtë pikave të shtrirjes së planit 

rregullues në fuqi dhe kur nuk ka një sistem rrugësh të rregullta, numërtohen duke filluar nga numri 
1 dhe me radhë, deri në ndërtesën e fundit, në mënyrë të njëjtë, sipas sistemit të caktuar për 
fshatrat. 

Nëse vende të tilla nuk kanë emra të caktuar, u vihet nga një emër, sipas mënyrës së treguar 
në këtë ligj. 

 
Neni 23 

 
1. Ndërtesave, që ngrihen pas përfundimit të numërtimit, sipas rregullave të përcaktuara në 

këtë ligj, u vihen numrat që u janë lënë rezervë trojeve, ku janë ngritur ndërtesat. 
2. Ndërtesave, të cilat janë ngritur në trojet tek të cilat nuk janë parashikuar numra rezervë 

ose numrat rezervë janë të pamjaftueshëm, u vihen numrat e ndërtesave më të afërta me fraksione si, 
për shembull, 5/1, 5/2, 5/3 e me radhë. 
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Neni 24 
  
Nëse dy ose më shumë ndërtesa, që kanë pasur numra të veçantë, transformohen në një 

ndërtesë të vetme, kësaj ndërtese i vihen të gjithë numrat që kishin ndërtesat e para si, për shembull, 
120-126 ose 15-19. 

  
Neni 25 

  
Brenda së njëjtës njësi vendbanimi emrat e rrugëve dhe numrat rendorë të ndërtesave 

shkruhen në tabela standarde. 
  

Neni 26 
  
1. Tabelat me emërtimin që kanë marrë bulevardet, rrugët, rrugicat, sheshet ose parqet 

vendosen së paku në një largësi prej 2 metrash e gjysmë në qoshet e ndërtesave që ndodhen në fillim 
ose në mbarim të tyre. 

2. Kur bulevardi ose rruga ndërpritet nga një bulevard ose rrugë tjetër kryesore, shesh apo 
park, ose kur bulevardi apo rrugët janë të gjata, tabelat mund të vendosen edhe në pika të tjera të 
dukshme përgjatë vazhdimit të bulevardit ose rrugës. 

  
Neni 27 

  
Lloji i materialit të tabelave, përmasat e tyre, si dhe formati i shkrimit përcaktohen me 

vendim të Këshillit të Ministrave. 
  

Neni 28 
  

Shpenzimet për tabelat me emërtimet e bulevardeve, të rrugëve, rrugicave, shesheve e 
parqeve dhe ndërtesave, përballohen nga buxheti i njësive vendore përkatëse. 

  
KREU IV 

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
  

Neni 29 
  
1. Brenda gjashtë muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, këshillat bashkiakë apo komunalë 

duhet të bëjnë emërtimet e bulevardeve, të rrugëve, rrugicave, shesheve dhe parqeve ekzistuese, të 
paemërtuara. 

2. Brenda gjashtë muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, seksionet dhe zyrat e urbanistikës në 
të gjitha njësitë vendore duhet të bëjnë adresimin e brendshëm dhe të jashtëm të objekteve 
ekzistuese. 

 
Neni 30 

  
Vënia në shfrytëzim e bulevardeve, rrugëve, rrugicave, shesheve dhe parqeve, që do të 

ndërtohen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, të shoqërohet detyrimisht me emërtimin përkatës, të bërë 
nga këshilli bashkiak/komunal, me propozimin e kryetarit të bashkisë/komunës. 

  
Neni 31 

 
Seksionet dhe zyrat e urbanistikës së njësive vendore përkatëse detyrohen të përcaktojnë 

adresë të plotë për objektin, që në çastin e dhënies së lejes së ndërtimit. 
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Neni 32 
  
1. Moszbatimi i pikës 2 të nenit 29 nga personat përgjegjës në seksionet dhe zyrat e 

urbanistikës të njësive vendore dënohet me gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë. 
2. Moszbatimi i nenit 31 nga personat përgjegjës në seksionet dhe zyrat e urbanistikës të 

njësive vendore dënohet me gjobë në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë. 
  

Neni 33 
 
Gjobat e parashikuara në pikat 1 dhe 2 të nenit 32 vendosen nga kryetari i bashkisë/komunës 

dhe ankimohen në gjykatë. 
 

Neni 34 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 
Shpallur me dekretin nr.4295, datë 2.8.2004 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred 
Moisiu. 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.56, faqe 3716. 
 

 
LIGJ 

Nr.9220, datë 15.4.2004 
 

PËR SHËRBIMIN PUBLIK TË VARRIMIT 
 
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  
 

KUVENDI  
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Objekti 

 
Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave, procedurave e afateve për organizimin dhe 

funksionimin e shërbimit publik të varrimit dhe për administrimin e varrezave në territorin e 
Republikës së Shqipërisë. 

Neni 2 
Përkufizime 

 
Në kuptim të këtij ligji, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 
1. “Vdekje” është ndalimi i veprimtarisë jetësore të organizmit të njeriut. 
2. “Kufomë” është trupi pa jetë i njeriut. 
3. “Varr” është një gropë e hapur në tokë, për të futur kufomën. 
4. “Varrezë” është një parcelë e veçantë toke, ku varrosen të vdekurit. 
5. “Varrim” është ceremonia e fundit që i bëhet të vdekurit. 
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6. “Varrezë publike” është vendi ku ndodhen varrezat e një rajoni, të cilat janë pronë e 
bashkisë ose komunës. 

7. “Mineralizim i kufomës” është dekompozimi i indeve të kockave, të cilat fitojnë cilësi 
minerare. 

8. “Mbetje mortale” janë mbeturinat, që kanë mbetur pas mineralizimit të kufomës. 
9. “Shërbim i varrimit” është veprimtaria që zhvillohet nga ndërmarrja publike ose private, 

nga çasti i vdekjes deri në varrosjen e kufomës. 
10. “Morg” është mjedisi për mbajtjen e kufomës në kushte frigoriferike. 
11. “Periudha e observimit” është koha e mbikëqyrjes së kufomës para varrimit. 
12. “Shenjë funebre” është çdo lloj simboli ose mbishkrimi i vendosur mbi varr nga 

familjarët. 
13. “Zonë e rezervuar” është zona që nga banesa e fundit e periferisë së qytetit ose fshatit 

deri te fillimi i varrezave. 
 

KREU II 
PROCEDURAT E ZHVILLIMIT TË VARRIMIT 

 
Neni 3 

Administrimi i varrezave 
 
1. Çdo bashki ose komunë duhet të ketë të paktën një varrezë. Toka e caktuar për ndërtimin 

e varrezave është pronë publike. 
2. Komunat, që përfshijnë disa fshatra, në të cilat transporti i kufomave deri në qendër të 

komunës nuk është i lehtë, për shkak të vështirësive të komunikacionit, duhet të kenë varreza të 
veçanta për këto fshatra. 

3. Komunat e vogla mund të kenë një varrezë të përbashkët vetëm në qoftë se janë fqinje me 
njëra – tjetrën. Në këtë rast, me marrëveshje të përbashkët, shpenzimet për shërbimin dhe 
mirëmbajtjen e varrezave shpërndahen ndërmjet komunave, në bazë të të dhënave të popullsisë së 
tyre. 

4. Mbështetur në ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 
organeve të pushtetit vendor” bashkia ose komuna sigurojnë mirëmbajtjen, rregullin dhe ruajtjen e 
varrezave dhe kur varreza është e përbashkët këtë detyrë e kryen komuna ku ndodhet varreza. Këto 
veprime kryhen nga ndërmarrja publike vendore ose nga një shoqëri private e licencuar, sipas 
kritereve të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e shërbimeve publike. 

5. Zyrat përgjegjëse të bashkisë ose komunës duhet të jenë të pajisura me një planimetri me 
shkallë 1 : 5000 të varrezave ekzistuese, e shtrirë në zonën rrethuese të tyre. Planimetria duhet të 
azhurnohet çdo vit, duke pasqyruar në të të gjitha ndryshimet e kryera. 

6. Bashkia ose komuna, për administrimin e varrezave, bashkëpunon edhe me komunitetet 
fetare. 

 
Neni 4 

Zona e rezervuar 
 
1. Varrezat duhet të jenë të izoluara nga zonat e banimit nëpërmjet zonës së rezervuar. 

Ndalohet të bëhen ndërtime të reja apo të zgjerohen ato ekzistuese brenda zonës së rezervuar. 
2. Në qendrat e banuara me popullsi mbi 10 000 banorë, gjerësia e zonës së rezervuar duhet 

të jetë më e madhe se 100 m nga vija kufizuese e qendrës së banuar dhe për ato me popullsi më të 
vogël se 10 000 banorë, duhet të jetë më e madhe se 50 m. 

3. Këshilli bashkiak ose komunal ka të drejtë të zvogëlojë gjerësinë e zonës së rezervuar. 
Kjo bëhet vetëm me vendim të motivuar të organeve të mësipërme, duke marrë mendimin e 
inspektoratit sanitar. 
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Neni 5 
Ndalimi i varrimit në një vend të ndryshëm nga varrezat 

 
1. Varrosja e kufomave bëhet vetëm në varreza. Me kërkesë të komuniteteve fetare lejohet 

varrosja në mjediset brenda selive fetare. Kundërvajtësi dënohet me masë administrative me gjobë 
dhe të gjitha shpenzimet për transportimin e kufomës janë në ngarkim të tij. 

2. Varret e vendosura në vende të ndryshme nga varrezat transferohen, pas periudhës së 
mineralizimit, në varrezat publike me shpenzimet e familjarëve. 

 
Neni 6 

Pranimi i kufomave në varreza 
 
Në varrezat publike të bashkive dhe komunave pranohen: 
a) kufomat e personave të vdekur në territorin e bashkive ose komunave, pavarësisht nga 

vendi i banimit kur ishin gjallë; 
b) kufomat e personave të vdekur jashtë territorit të bashkive ose  komunave, por që, kur 

ishin gjallë, ishin banues të tyre; 
c) kufomat e personave që nuk banonin në këtë bashki ose komunë kur ishin gjallë dhe që 

kanë vdekur jashtë territorit të kësaj bashkie ose komune; 
ç) kufomat e shtetasve të huaj me banim ose jo në Shqipëri, që dëshirojnë të varrosen në 

këto territore; 
d) mbeturina mortale të personave të përmendur në shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç” të këtij 

neni; 
dh) të lindurit të vdekur. 
 

Neni 7 
Shërbimi i varrimit 

 
1. Pranë çdo bashkie ose komune funksionon shërbimi i varrimit. Përgjegjësi i këtij shërbimi 

merr në dorëzim dhe ruan për çdo varrim lejen e varrimit, të lëshuar nga zyrat e gjendjes civile 
pranë bashkisë ose komunës. Ndalohet kryerja e varrimeve pa lejen përkatëse. 

2. Kur vdekja ndodh në ditët e pushimeve dhe nuk mund të sigurohet leja e varrimit, 
përgjegjësi i shërbimit kërkon dokumentet që vërtetojnë vdekjen, në përputhje me nenin 51 të ligjit 
nr.8950, datë 10.10.2002 “Për gjendjen civile” dhe me këto dokumente bën deklarimin e vdekjes në 
zyrën e gjendjes civile në ditën e parë të punës. 

3. Çdo shërbim varrimi regjistrohet në dy regjistra të njëjtë, numri i faqeve të të cilave 
vërtetohet nga kryetari ose sekretari i bashkisë apo komunës. Në regjistër shënohen: 

a) varrimet që janë kryer, duke saktësuar emrin, mbiemrin, moshën, vendin dhe datën e 
lindjes (siç rezulton nga leja e varrimit), vitin, ditën dhe orën e varrimit, numrin e gurit të varrit dhe 
numrin rendor të faturës së varrimit; 

b) çdo ndryshim që ka ndodhur si pasojë e zhvarrosjeve. 
Regjistri nënshkruhet në çdo fletë nga përgjegjësi i shërbimit. Modeli i tij përcaktohet në 

udhëzimin e ministrit që mbulon veprimtarinë e shërbimeve publike. 
4. Njëra prej kopjeve të regjistrit dorëzohet çdo fund viti në arkivin e bashkisë ose komunës, 

ndërsa kopja tjetër mbetet në ruajtje pranë shërbimit të varrimit. 
5. Rakordimi i regjistrave me zyrat e gjendjes civile bëhet çdo tremujor. 
6. Regjistrat e përmendur në pikën 3 të këtij neni paraqiten pranë organeve të kontrollit të 

njësisë vendore pas çdo kërkese të tyre. 
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KREU III 
NORMAT TEKNIKE PËR NDËRTIMIN E VARREZAVE 

 
Neni 8 

Projektimi i varrezave 
 
1. Çdo projekt për zgjerimin e varrezave ekzistuese dhe ndërtimin e varrezave të reja bëhet 

në bazë të një studimi të plotë të zonës, të miratuar nga këshilli bashkiak ose komunal, veçanërisht, 
për sa i përket vendndodhjes, shtrirjes së tokës e natyrës fiziko-kimike të saj, thellësisë dhe drejtimit 
të shtresës hidrike. 

2. Në projektet e ndërtimit të varrezave të reja mund të parashikohen edhe parcela të ndara 
sipas komuniteteve fetare, në funksion të përbërjes fetare të popullsisë së rajonit. 

3. Normat teknike për projektimin dhe ndërtimin e varrezave përcaktohen me udhëzim të 
ministrit që mbulon veprimtarinë e shërbimeve publike. 

 
Neni 9 

Vendmbajtja e përbashkët e eshtrave 
 
Çdo varrezë ka vendmbajtjen e eshtrave, që përbëhet nga një ndërtesë e destinuar për 

mbledhjen e eshtrave, që vijnë nga zhvarrimet dhe që nuk janë kërkuar nga familjarët për 
destinacion tjetër në varreza. Vendmbajtja e eshtrave duhet ndërtuar në mënyrë të tillë që eshtrat të 
mos shihen nga publiku. Vendmbajtja e eshtrave lejohet edhe brenda selive të komuniteteve fetare, 
pas marrjes së lejes nga bashkia ose komuna. 

 
Neni 10 

Krijimi i kushteve për kryerjen e riteve fetare 
 
Planet rregulluese të varrezave parashikojnë vende të veçanta për kryerjen e riteve fetare, 

sipas kërkesave të komuniteteve fetare, në bazë të parimit të barazisë për të gjithë. 
 

KREU IV 
VARRIMET JASHTË VARREZAVE 

 
Neni 11 

Varrime të veçanta mbisipërfaqësore 
 
Varrimi i veçantë mbisipërfaqësor i kufomave ose mbetjeve mortale në vende të ndryshme 

nga varrezat autorizohet me dekret të Presidentit të Republikës, duke respektuar normat e 
përcaktuara në këtë ligj. Autorizimi për këtë lloj varrimi bëhet kur ekzistojnë motive të 
justifikueshme për nderime të veçanta. 

 
KREU V 

PRISHJA E VARREZAVE 
 

Neni 12 
E drejta e prishjes së varrezave 

 
1. Prishja e varrezës vendoset nga një komision i posaçëm, i ngritur nga këshilli bashkiak 

ose komunal, i cili harton dokumentin përkatës për verifikimin e gjendjes së plotë të varrezës, pasi 
është marrë mendimi i Inspektoratit Sanitar Shtetëror. 

2. Ndalohet prishja e varrezave, që janë në përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë ligj, 
përveç rasteve kur bëhet e domosdoshme për interesa publikë. 
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Neni 13 
Përdorimi i varrezës së prishur 

 
1. Toka e një varreze, për të cilën është vendosur prishja, nuk destinohet për përdorim tjetër 

pa kaluar 15 vjet nga varrimi i fundit që bëhet në të. Gjatë kësaj periudhe, kjo varrezë mbetet nën 
mbikëqyrjen e bashkisë ose komunës, e cila organizon mirëmbajtjen e saj. 

2. Përpara se të përdoret për qëllim tjetër, nga toka e varrezës duhet të hiqen me kujdes 
eshtrat në një thellësi jo më të madhe se 2 m dhe ato vendosen në ndërtesën e përbashkët të 
vendosjes së eshtrave ose në varrezën e re. 

 
Neni 14 

Materialet dhe shenjat funebre të varrezës së prishur 
 
1. Materialet mbitokësore të varrezave, monumentet dhe shenjat funebre, të vendosura mbi 

varret që do të prishen, mbeten në pronësi të familjarëve, të cilët mund t’i transportojnë ato në 
varrezën e re. 

2. Në rastet kur familjarët refuzojnë ta bëjnë këtë, këto materiale kalojnë në pronësi të 
bashkisë ose komunës. 

3. Shpenzimet për ndërtimin dhe ripërshtatjen e monumenteve të varrezave, që kërkohen 
gjatë transferimit të mbetjeve ekzistuese, janë në ngarkim të familjarëve. 

 
KREU VI 

MËNYRA E VARRIMIT 
 

Neni 15 
Varrimi nëntokësor 

 
1. Varrimi nëntokësor bëhet në gropa të gërmuara dhe më pas të mbuluara me dhe. Kufomat 

duhet të vendosen në arkivole të lehta, që të dekompozohen me lehtësi. Çdo varr dallohet nga 
bordura anësore, pllaka e varrit, sipas një numri progresiv dhe identifikimi i kufomës. 

2. Fushat e destinuara për këtë lloj varrimi shtrihen në toka të përshtatshme nga pikëpamja e 
strukturës gjeologjike dhe mineralogjike për vetitë mekanike dhe fizike, si dhe për nivelin e shtresës 
hidrike. 

3. Kushtet e përdorimit të varrezës, të mënyrës së hapjes së varreve, si dhe të dhënat teknike 
të arkivoleve që do të përdoren, përcaktohen me udhëzim të ministrit që mbulon veprimtarinë e 
shërbimeve publike. 

 
Neni 16 

Varrimi mbitokësor 
 
1. Varrimi mbitokësor ka të bëjë me vendosjen e kufomës në një dhomë të mbyllur 

hermetikisht me mur ose me pllaka guri. Në këtë mënyrë mund të vendosen edhe kufomat e 
balsamosura. 

2. Kufomat e destinuara për varrim mbitokësor duhet të vendosen në arkivole me mure të 
dyfishta, njëri prej druri dhe tjetri prej metali. 

3. Në arkivolin e jashtëm vendoset pllaka metalike, ku shënohen emri, mbiemri, data e 
lindjes dhe e vdekjes së kufomës. 

4. Kushtet teknike të ndërtimit dhe të përdorimit të varrezave mbitokësore përcaktohen me 
udhëzim të ministrit që mbulon veprimtarinë e shërbimeve publike. 
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KREU VII 
MËNYRAT E ZHVARRIMIT 

 
Neni 17 

Zhvarrime të zakonshme nga nëntoka 
 
1. Zhvarrimet e zakonshme nga nëntoka kryhen pas një periudhe 10-vjeçare nga viti i 

varrimit. Varret e liruara nga mbeturinat e arkivolit përdoren për varrime të reja. 
2. Në rastet kur vërtetohet se pas periudhës 10-vjeçare nuk sigurohet mineralizimi i plotë i 

kufomave, bëhet zgjatja e kësaj periudhe me miratim të mjekut ligjor dhe, në mungesë të tij, të 
mjekut anatomo-patolog. Në rast se edhe pas kësaj periudhe nuk realizohet mineralizimi i plotë i 
kufomave, Ministria e Shëndetësisë vendos për transferimin ose jo të varrezave. 

3. Kur vërtetohet se në një varrezë, për shkak të kushteve të veçanta të përbërjes apo 
strukturës së tokës, mineralizimi i kufomave kryhet për një periudhë më të shkurtër, mjeku ligjor 
dhe, në mungesë të tij, mjeku anatomo-patalog autorizon shkurtimin e kësaj periudhe jo më pak se 5 
vjet. 

4. Kryetari i bashkisë ose komunës lëshon lejet për zhvarrimet e zakonshme nga nëntoka, të 
cilat kryhen nga ndërmarrja që administron varrezat. 

 
Neni 18 

Zhvarrime të jashtëzakonshme nga nëntoka 
 
1. Kufomat mund të zhvarrosen përpara periudhës së caktuar, me urdhër të gjyqtarit ose 

prokurorit, në përputhje me dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale ose me autorizimin 
paraprak të kryetarit të bashkisë ose komunës, për t’i transportuar në varr tjetër. 

2. Për zhvarrimet e jashtëzakonshme nga nëntoka, të urdhëruara nga gjyqtari ose prokurori, 
kufomat duhet të transportohen në sallat e autopsisë, duke respektuar kërkesat e bëra nga këto 
organe. 

3. Të tilla zhvarrime duhet të kryhen në prani të grupit të mjekëve ligjorë, përfaqësues të 
organeve që e kanë kërkuar zhvarrimin dhe të të ngarkuarit me shërbimin e varrezave. 

 
Neni 19 

Rastet kur nuk mund të kryhen zhvarrime të jashtëzakonshme nga nëntoka 
 
Përveç rasteve të urdhëruara nga gjyqtari ose prokurori, nuk kryhen zhvarrime të 

jashtëzakonshme nga nëntoka: 
a) në muajt maj, qershor, korrik, gusht dhe shtator, duke përjashtuar rastet kur kemi të 

bëjmë me varreza malore, ku lejohen procedurat e zhvarrimeve edhe në muajt e mësipërm; 
b) në rastet e kufomave të personave të vdekur nga sëmundje infektive, përveç rasteve kur 

ka kaluar 2 vjet nga data e varrimit dhe kur zhvarrimi kryhet në përputhje me masat për mbrojtjen e 
mjedisit dhe të shëndetit publik.  

 
Neni 20 

Depozitimi i eshtrave të zhvarrosura nga nëntoka 
 
1. Eshtrat, që mblidhen si rezultat i zhvarrimeve të zakonshme, duhet të grumbullohen në 

vendin e tyre të përbashkët, me përjashtim të rasteve kur varrosen në një parcelë të veçantë. 
2. Eshtrat, si rezultat i zhvarrimeve të zakonshme, mund të groposen në të njëjtin varr me 

një kufomë tjetër, sipas kërkesës së familjarëve. 
3. Të gjitha mbeturinat e varrezave konsiderohen si mbeturina të veçanta dhe duhet të 

asgjësohen. 
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Neni 21 
Zhvarrime të zakonshme mbitokësore 

 
1. Zhvarrimet mbitokësore kryhen në mbarim të periudhës së lejes, që varion nga 5 deri në 

20 vjet dhe bëhen me autorizim të kryetarit të bashkisë ose komunës. 
2. Arkivolet e zhvarrosura varrosen nën tokë, pasi arkivolit t’i hapen disa të çara të 

përshtatshme, për të lejuar fillimin e procesit të mineralizimit të kufomës. 
3. Kur kufomat e zhvarrosura gjenden në kushtet e një mineralizimi të plotë, me miratimin e 

mjekut anatomo-patolog, nga ndërmarrja që administron varrezat mund të merren masa për 
mbledhjen e eshtrave në kasën e tyre. 

 
Neni 22 

Ndalimi i zvogëlimit të përmasave të kufomave 
 
1. Ndalohet çdo veprim që ka të bëjë me zvogëlimin e përmasave të kufomës së varrosur 

mbi tokë, për ta futur në një arkivol me përmasa më të vogla se ato fillestare të arkivolit, me të cilin 
është varrosur. 

 2. Për rastet e parashikuara si vepër penale nga neni 118 i Kodit Penal të Republikës së 
Shqipërisë, përgjegjësi i shërbimit të rojës së varrezave bën kallëzim për ndjekje penale dhe 
ndërkohë vë në dijeni kryetarin e bashkisë ose komunës. 

 
Neni 23 

Zhvarrimet e jashtëzakonshme mbitokësore  
 
1. Kryetari i bashkisë ose komunës autorizon zhvarrimin mbitokësor të arkivoleve të 

destinuara për t’u transportuar në një vend tjetër pas çdo periudhe kohe dhe në çdo muaj të vitit, me 
kusht që, pas hapjes së varrit mbitokësor, autoriteti sanitar vendor të verifikojë gjendjen e rregullt të 
arkivolit dhe të deklarojë se transferimi i tij nuk përbën asnjë rrezik për shëndetin publik. 

2. Kur autoriteti sanitar i sipërpërmendur vëren se arkivoli nuk është në gjendje të rregullt, 
mund të lejojë transferimin e tij, vetëm pasi të sistemohet në mënyrë të përshtatshme, sipas normave 
të përcaktuara në zbatim të këtij ligji. 

 
KREU VIII 

TRANSPORTIMI I KUFOMËS 
 

Neni 24 
Transportimi i kufomës në varrezë 

 
1. Transportimi i kufomës nga vendi i vdekjes deri në morg ose në varrezë bëhet me 

automjete të mbyllura dhe nën mbikëqyrjen dhe kontrollin e policisë bashkiake ose komunale. 
2. Ndalohet të kryhet transportimi i kufomave përpara periudhës së observimit, të këshilluar 

nga grupi mjekësor, gjatë së cilës mund të shfaqen raste eventuale të kthimit në jetë. 
3. Automjetet e varrimit duhet të plotësojnë kushte të veçanta, të cilat përcaktohen me 

udhëzim të përbashkët të ministrit që mbulon veprimtarinë e shërbimeve publike, të ministrit që 
mbulon veprimtarinë e transportit dhe të Ministrit të Shëndetësisë. 

 
Neni 25 

Leja për transportimin e kufomave 
 
1. Transportimi i kufomave nga një bashki ose komunë në një tjetër autorizohet nga kryetari 

i bashkisë ose komunës, ku ka ndodhur vdekja. 
Kryetari i bashkisë ose komunës pritëse duhet të lajmërohet për ardhjen e kufomës. 

Autorizimi i dorëzohet përgjegjësit të shërbimit të varrezave. 
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2. Për rastet kur kërkohet vendosja e kufomës në bashki ose komuna të tjera ndërmjetëse, 
për kryerjen e nderimeve të veçanta, autorizimi i lëshuar nga kryetari i bashkisë ose komunës u 
njoftohet edhe kryetarëve të njësive vendore ndërmjetëse. 

3. I ngarkuari për transportimin e kufomës jashtë bashkisë ose komunës pajiset me 
autorizimin e kryetarit të bashkisë ose komunës, ku ka ndodhur vdekja. 

4. Nëse transportimi kryhet me hekurudhë, anije ose avion, autorizimi i mësipërm duhet t’i 
dorëzohet transportuesit gjatë kryerjes së transportit. 

 
Neni 26 

Transportimi i eshtrave  
 
1. Transportimi i eshtrave ose i mbetjeve të tjera mortale të asimilueshme, përveç 

autorizimit të përmendur në nenin 25 të këtij ligji, shoqërohet edhe me autorizimin e Inspektoratit 
Sanitar Shtetëror. 

2. Eshtrat dhe mbetjet mortale të asimilueshme futen në çdo rast në kaseta zinku, me 
trashësi jo më të vogël se 0,6 mm dhe mbyllen me saldim. Mbi kasetë shënohen emri dhe mbiemri i 
kufomës. 

3. Në rast se eshtrat ose mbetjet mortale janë të gjetura dhe nuk është i mundur identifikimi i 
tyre, në kasetë shënohen vendi dhe data e gjetjes. 

 
Neni 27 

Transportimi i kufomave për dhe nga jashtë shtetit 
 
1. Kufomat, që transportohen për dhe nga jashtë shtetit, duhet të jenë të shoqëruara nga një 

dokument i veçantë. Ky dokument lëshohet nga prefekti, për kufomat që nxirren nga territori 
shtetëror dhe nga autoriteti përgjegjës i shtetit nga sillet kufoma, për kufomat që hyjnë në territorin 
shtetëror. 

2. Për futjen në vend të kufomave, që vijnë nga shtetet e tjera, i interesuari për 
transportimin e kufomës duhet të paraqesë, nëpërmjet autoriteteve përkatëse ose personalisht, në 
autoritetin konsullor shqiptar, në shtetin ku ka ndodhur vdekja: 

a) kërkesën për lejen e transportimit të kufomës për në Shqipëri; 
b) certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga autoritetet përgjegjëse; 
c) certifikatën e organeve përgjegjëse, që vërteton se janë respektuar të gjitha kushtet 

sanitare për transportimin e kufomës. 
Dokumentacioni i mësipërm paraqitet nga i interesuari me rrugë postare ose me faks. 
Për shtetet ku Republika e Shqipërisë nuk ka përfaqësi diplomatike, kërkesa e mësipërme 

dërgohet në përfaqësinë, nga e cila mbulohet ai shtet. 
3. Autoriteti konsullor shqiptar, pasi kontrollon rregullsinë e dokumentacionit të paraqitur 

dhe pasi bën verifikimin në autoritetet përkatëse që kanë lëshuar dokumentet e mësipërme, lëshon 
lejen për futjen e kufomës në Republikën e Shqipërisë. Leja i lëshohet drejtpërdrejt të interesuarit 
dhe autoritetit përkatës me postë ose me faks. Autoriteti konsullor shqiptar njofton Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, ministrinë që mbulon veprimtarinë e shërbimeve publike dhe prefektin e qarkut 
ose kryetarin e njësisë vendore ku do të çohet kufoma. 

4. Për ekstradimin nga vendi të kufomave për në një shtet tjetër, i interesuari duhet t’i 
drejtojë një kërkesë prefektit të qarkut, ku ndodhet kufoma, të shoqëruar me dokumentet e 
mëposhtme: 

a) miratimin për futjen e kufomës nga autoriteti konsullor i shtetit, në të cilin do të çohet 
kufoma; 

b) certifikatën e organeve shëndetësore përgjegjëse, ku vërtetohet se janë respektuar të gjitha 
kushtet sanitare për transportimin e kufomës. 

5. Prefekti, pasi merr kërkesën, të shoqëruar me dokumentacionin e nevojshëm, lëshon 
autorizimin, duke njoftuar prefektin e qarkut të pikës kufitare nga do të kalojë kufoma. 
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6. Masa e shpenzimeve, procedura që do të ndiqet, institucioni që do të ngarkohet për 
përballimin e shpenzimeve të varrimit, për shtetasit shqiptarë që vdesin jashtë vendit, përcaktohen 
me vendim të Këshillit të Ministrave. 

 
Neni 28 

Kushtet e veçanta për transportimin e kufomave 
 
1. Kufomat e destinuara për ekstradim jashtë territorit të vendit ose që duhet të 

transportohen në bashki ose komuna dhe me mjetin e zgjedhur të transportit mund të arrijnë vetëm 
pas 24 orëve, ose kur transportimi kryhet pasi kanë kaluar 48 orë nga çasti i vdekjes, duhet t’i 
nënshtrohen trajtimit antiprishje, duke injektuar në trupin e kufomës të paktën 500 cc formalinë, pasi 
të ketë kaluar periudha e observimit. 

2. Kufomat që janë balsamosur nuk u nënshtrohen këtyre kushteve. 
 

Neni 29 
Transportimi i të vdekurve me sëmundje infektive 

 
Kur vdekja ka ardhur si pasojë e një sëmundjeje infektive, ngjitëse, që bën pjesë në listën e 

veçantë të publikuar nga Ministria e Shëndetësisë, transportimi i kufomës u nënshtrohet rregullave të 
veçanta, të përcaktuara me udhëzim të ministrit që mbulon këtë veprimtari. 

 
KREU IX 

SANKSIONET NDAJ SHKELËSVE 
 

Neni 30 
 
1. Në kuptim të këtij ligji, kur shkeljet nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje 

administrative dhe dënohen me gjobë si më poshtë: 
a) për shkelje të nenit 5 të këtij ligji, gjoba është në vlerën 30 000 lekë; 
b) për shkelje të neneve 4 pikat 1 dhe 2, 7 pika 1, 16 pikat 1 dhe 2, 17, 18 pika 3, 19 

shkronjat “a” dhe “b”, gjoba është në vlerën 20 000 lekë; 
c) për shkelje të nenit 24 pikat 1 dhe 3, 25 pika 1, 28 pika 1, gjoba është në vlerën 25 000 

lekë. 
2. Policia bashkiake dhe policia komunale janë organet që vendosin gjobën dhe bëjnë 

ekzekutimin e saj, në përputhje me përcaktimet e bëra në ligjin nr.7697, datë 7.4.1993 “Për 
kundërvajtjet administrative”, i ndryshuar. 

3. Në rast përsëritjeje të shkeljeve, policia bashkiake ose komunale bën pezullimin ose 
ndërprerjen e veprimtarisë për subjektet shkaktare. 

4. Kur këto shkelje përbëjnë vepër penale, policia bashkiake ose komunale bën kallëzim për 
ndjekje penale. 

 
Neni 31 
Ankimi 

 
1. Ankimi kundër vendimit të policisë bashkiake ose policisë komunale bëhet te kryetari i 

bashkisë ose komunës, brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit. Kryetari i bashkisë ose komunës 
duhet t’i përgjigjet ankimit brenda afatit kohor prej 30 ditësh. 

2. Ankimi kundër vendimit të kryetarit të bashkisë ose komunës apo kur ky i fundit nuk 
kthen përgjigje brenda afatit kohor të përcaktuar më sipër, bëhet brenda 30 ditëve nga marrja ose jo 
e njoftimit në gjykatën e rrethit. 
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Neni 32 
Aktet nënligjore 

 
1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të nenit 27 të këtij 

ligji. 
2. Ngarkohet ministri që mbulon veprimtarinë e shërbimeve publike që, pas hyrjes në fuqi të 

këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 7 pika 3, 8, 15 pika 3 dhe 16 pika 4. 
3. Ngarkohen ministri që mbulon veprimtarinë e shërbimeve publike, ministri që mbulon 

veprimtarinë e transportit dhe Ministri i Shëndetësisë të nxjerrin aktet nënligjore në zbatim të nenit 
24 të këtij ligji. 

4. Ngarkohet Ministri i Shëndetësisë të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të nenit 29 të këtij 
ligji. 

 
Neni 33 

 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.4225, datë 14.5.2004 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred 
Moisiu 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.32, faqe 2579. 

 
 

UDHËZIM 
Nr.2, datë 19.7.2004 

 
MBI PËRCAKTIMIN DHE PLOTËSIMIN E MODELIT TË REGJISTRIT TË SHËRBIMIT 

TË VARRIMIT 
 
Në zbatim të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës dhe pikës 3 të nenit 7 të ligjit nr.9220, datë 

15.4 2004 “Për shërbimin publik të varrimit “, Ministri i Rregullimit të Territorit dhe i Turizmit  
 

UDHËZON:  
 
1. Regjistri i shërbimit të varrimit është dokumenti përmbledhës i të dhënave të shërbimit të 

varrimit. 
2. Modeli i regjistrit të shërbimit të varrimit është unik për të gjithë Republikën e 

Shqipërisë, sipas modelit tip që i bashkëlidhet këtij udhëzimi. 
3. Në këtë regjistër shënohen të dhënat e sakta për varrimet që kryhen, mënyrën e varrimit, 

ndryshimin që ka ndodhur si pasojë e zhvarrosjeve, si dhe të dhëna në plotësim të kërkesave të pikës 
3 të nenit 7 të ligjit nr.9220, datë 15.4.2004 “Për shërbimin publik të varrimit”.  

4. Drejtoria, sektori apo zyra që mbulon veprimtarinë e shërbimit të varrimit të çdo bashkie 
ose komune bën administrimin e këtij regjistri.  

5. Përgjegjësi i drejtorisë, i sektorit apo i zyrës përkatëse të bashkisë apo komunës i jep me 
procesverbal dy kopje të njëjta të regjistrit të shërbimit të varrimit, me numër të njëjtë fletësh dhe të 
nënshkruara nga kryetari ose sekretari i bashkisë apo komunës, ndërmarrjes ose shoqërisë private të 
licencuar që administron varrezat. 

6. Ndërmarrja apo shoqëria private e licencuar që administron varrezat, plotëson regjistrin e 
shërbimit të varrimit, sipas kërkesave të nenit 7 të ligjit nr.9220, datë 15.4.2004 “Për shërbimin 
publik të varrimit”. 

7. Plotësimi i regjistrit bëhet nga një person i ngarkuar me këtë detyrë, bazuar në lejen e 
varrimit ose deklarimit të personave madhorë të familjes së të ndjerit sipas nenit 50 të ligjit nr.8950, 
datë 10.10.2002 “Për gjendjen civile”. 
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8. Plotësimi i regjistrit do të bëhet me shkrim të qartë dhe pa korrigjime, duke regjistruar të 
dhënat si më poshtë vijon:  

a) të dhënat e sakta të identifikimit që merren nga gjendja civile nëpërmjet lejes së varrimit;  
b) të dhënat e varrosjes si data, ora dhe numri i faturës;  
c) lloji i varrimit kur kemi varrim nëntokësor, mbitokësor ose zhvarrim;  
d) vendi i vendosjes me të dhënat që identifikojnë pozicionin e varrit në varrezat publike; 
e) ndryshimet që mund të bëhen si rezultat i zhvarrimeve ose për vdekjet nga sëmundjet 

infektive, varrim i cili kryhet në kushte të veçanta. 
 Në rastet kur gjatë plotësimit të regjistrit bëhen gabime, korrigjimi i tyre bëhet sipas 

mënyrës së korrigjimit të regjistrave të gjendjes civile, konform nenit 27 të ligjit nr.8950, datë 
10.10.2002 “Për gjendjen civile”.  

9. Kontrolli ditor i regjistrimeve, në këtë regjistër, bëhet nga përgjegjësi i shërbimit të 
varrimit duke firmosur në çdo fletë mbas mbushjes të saj. 

10. Ndërmarrja ose shoqëria private e licencuar e administrimit të varrezave duhet të bëjë 
rregullisht rakordimin e regjistrit të plotësuar nga ajo, me regjistrin themeltar të zyrës së gjendjes 
civile që ka lëshuar lejen e varrimit. Në rast të mospërputhjes të regjistrave, veprohet konform    
nenit 51 të ligjit nr.8950,datë 10.10 2002 “Për gjendjen civile”.  

11. Një kopje regjistri e plotësuar dorëzohet çdo fund viti në bashki ose komunë, ndërsa 
kopja tjetër mbetet pranë ndërmarrjes ose shoqërisë private të administrimit të varrezave. Kontrolli i 
të dhënave të regjistruara dhe i mënyrës së plotësimit të tyre, bëhet nga organet përkatëse të 
pushtetit vendor.  

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI  
Bashkim Fino  

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.54, faqe 3557. 
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UDHËZIM 
Nr.7, datë 16.12.2004 

 
MBI PËRCAKTIMIN E NORMAVE TEKNIKE PËR PROJEKTIMIN DHE NDËRTIMIN E 

VARREZAVE PUBLIKE 
 
Në zbatim të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës dhe të nenit 8 të ligjit nr.9220, datë 15.4 2004 

“Për shërbimin publik të varrimit “, Ministri i Rregullimit të Territorit dhe të Turizmit 
 

UDHËZON: 
 
1. Në planet rregulluese të qendrave të banuara të përfshihet edhe projekti për ndërtimin e 

varrezave, sipas përcaktimeve të bëra në rregulloren e urbanistikës të miratuar me vendimin nr.722, 
datë 19.11.1998 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. 

2. Vendi i ndërtimit të varrezave duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme: 
a) Të jetë jashtë territorit të banimit dhe i ndarë nga ajo nëpërmjet zonës së rezervuar, 

sikurse kërkohet nga ligji; 
b) Toka të mos mbajë ujë dhe të mos jetë mbi qendrën e banuar; 
c) Të mos jetë në afërsi të burimeve të ujit të pijshëm, ujit industrial ose lumenjve, në raste 

të tilla të merret mendimi me shkrim edhe i specialistëve të hidrogjeologjisë për formacionet 
karstike; 

d) Tubacionet e rrjetit të jashtëm të ujësjellësit duhet të vendosen jo më pak se 30 m, larg 
nga muri rrethues i territorit të varrezave. 

3. Vendi ku do të ndërtohen varrezat duhet të ketë parasysh kushtet higjienike dhe 
ambientale të mëposhtme: 

a) të ketë lidhje me komunikacionin dhe rrjetin urban rrugor, por të mos jetë afër me rrugët 
kryesore që kanë trafik të madh rrugor; 

b) të bëhet studimi për përbërjen granulometrike të shtresës së tokës për të përcaktuar 
aftësinë e mineralizimit të kufomave dhe evitimin e ndotjes të ujërave nëntokësore; 

c) të jetë e mundur lidhja me rrjetin urban të furnizimit me ujë, energji elektrike dhe me 
drenazhimet për kullimin e ujërave, me kosto sa më të ulët; 

d) të studiohen kanalizimet e ujërave të shiut, në mënyrë që rrjedhja e tyre të jetë në drejtim 
të kundërt të qendrave të banimit. 

4. Në zonën e varrezave terreni duhet të jetë i shkrifët në thellësinë 2 deri 2,5 m në mënyrë 
që të mos jetë e vështirë hapja e varrit. Toka të jetë relativisht e thatë dhe me një porozitet të 
pranueshëm që të mbajë sasinë e ujit të nevojshëm për të realizuar procesin e mineralizimit të 
kufomës. Për këtë duhet që paraprakisht të bëhen provat për të përcaktuar përbërësit kimiko-fizikë 
dhe porozitetin e tokës. 

5. Mbas provave të mësipërme, në mënyrë skematike mund të kemi: 
- Terrene të përshtatshme ato që përmbajnë zhavorishte, ranore, pocolanike me një sipërfaqe 

mesatarisht kompakte dhe të përshkueshme. 
- Terrene të papërshtatshme ato që përmbajnë shkëmborë kompakt ose mesatarisht kompakt, 

argjilo-ranorë ose materiale të shkrifëta shumë të ngjeshura e të papërshkueshme. 
Kur në një qendër banimi nuk gjendet një terren i përshtatshëm, mund të përshtatet, duke 

realizuar hapjen e varreve si më poshtë: 
- Hapet gropa e varrit deri në thellësinë 2 metra; 
- Në fund të gropës, në funksion të drenazhimit, sistemohet një shtresë zhavorri me trashësi 

0.3 metra, mbi të cilën vihet arkivoli; 
- Mbulimi i gropës së varrit bëhet me tokë të përzier me 50 % rërë. Për raste të tilla duhet 

që në zonën e varrezave të jetë e depozituar një sasi e konsiderueshme zhavorri dhe rëre për ta 
përzier. 

6. Sipërfaqja e pjesës së tokës të destinuar si fushë varrimi duhet parashikuar dhe llogaritur 
mbi bazën e numrit të banorëve të bashkisë apo komunës përkatëse dhe rritjes së popullsisë së tyre 
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në 10 vitet e fundit, si dhe të dhënave statistikore të varrimeve të kryera në dhjetëvjeçarin e fundit, 
me destinacion për të varrosur kufomat për një periudhë normale jo më pak se prej 10 vjetësh. Kur 
kjo periudhë fiksohet për një periudhë të ndryshme nga 10 vjet, sipërfaqja e varrezave llogaritet në 
mënyrë proporcionale. 

7. Në përcaktimin e sipërfaqes së tokës të destinuar për fushë varrimi, duhet të merren 
parasysh edhe varrimet që do të kryhen si pasojë e zhvarrimeve, si dhe mundësia e ngjarjeve të 
jashtëzakonshme, të cilat mund të kërkojnë një numër të madh varrimesh. 

8. Në sipërfaqen e projektuar për ndërtimin ose zgjerimin e varrezave duhet të llogariten 
edhe hapësirat eventuale të rezervuara: 

a) për ndërtimin e të gjitha godinave të destinuara për shërbimet e varrimit ose në 
dispozicion të publikut apo punonjësve të varrezave; 

b) për rrugët, rrugicat, sheshet dhe zonat e parkimit; 
c) për çdo qëllim tjetër të nevojshëm, përveç atij të varrimit. 
9. Ndërtimi i zyrave administrative apo objekteve higjieno-sanitare, parashikohet në 

pozicionet e hyrjes kryesore të varrezave, madhësia e të cilave varet nga numri i punonjësve dhe 
dimensionet e varrezave. Pranë çdo varreze të ndërtohen objekte higjienike për publikun, të ndara 
sipas seksit, në një pozicion të përshtatshëm të varrezave. 

10. Në projektin e territorit të varrezave, sipërfaqja e brendshme duhet të ketë formë të 
rregullt, të jetë e ndarë në parcela të sistemuara e të gjelbëruara, me rrugë të brendshme dhe me 
rrugë kryesore që lidhet me qendrën e banimit, gjerësia e të cilave lejon një qarkullim të lehtë të 
makinave funerale dhe të vizitorëve. Gjatë gjithë këtyre rrugëve, duhet të ketë gjelbërim, lule dhe 
pemë dekorative. 

11. Toka e varrezave duhet të jetë e pajisur në mënyrë të mjaftueshme me kanale 
sipërfaqësore për heqjen e shpejtë të ujërave të shiut dhe aty ku është e nevojshme me drenazhim, 
mjaft që ky drenazhim të mos sjellë një tharje të tepërt të tokës. 

12. Kur afër varrezave duhet të kalojë patjetër kanali vaditës veprohet në këtë mënyrë: 
a) Kur kanali kalon në anën e sipërme të varrezave, të bëhet hidroizolimi i tij. 
b) Kur kanali kalon në anën e poshtme të varrezave, të gjitha ujërat atmosferike që mblidhen 

nga sipërfaqja e tokës, grumbullohen në një kanal dhe kalojnë nën kanalin vaditës. 
13. Varrezat publike duhet të rrethohen gjatë gjithë perimetrit nga një mur rrethues ose nga 

një rrethim tjetër i përshtatshëm, që duhet të ketë një lartësi jo më të vogël se 2.5 deri 4 m nga 
sipërfaqja e tokës jashtë rrethimit. Kur terreni është i thyer të ndërtohen mure mbajtës dhe pritës. 

14. Sipas madhësisë së territorit të varrezave, përcaktohet edhe numri i hyrjeve për në të. 
Hyrjet e automjeteve funerale mund të jenë të njëjta me ato të këmbësorëve ose të ndara. 

15. Vendqëndrimi i rojave ndërtohet në një pozicion të përshtatshëm vrojtimi për të 
kontrolluar hyrjet në varreza, objektet funksionale të ndërtuara në të dhe të gjithë territorin e 
varrezave. 

Në territorin e varrezave nuk lejohet të bëhen ndërtime të llojeve të ndryshme, me 
përjashtim të atyre që janë në shërbim të varrezave. 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I RREGULLIMIT TË TERRITORIT DHE I TURIZMIT  
  Bashkim Fino 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.99, faqe 6724. 
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UDHËZIM 
Nr.8, datë 17.12.2004 

 
MBI PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE TË PËRDORIMIT TË VARREZAVE PUBLIKE, 

MËNYRËS SË HAPJES SË VARREVE DHE TË DHËNAT TEKNIKE TË ARKIVOLEVE 
QË PËRDOREN 

 
Në zbatim të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës dhe të nenit 15 pika 3 të ligjit nr.9220, datë 

15.4 2004 “Për shërbimin publik të varrimit”, Ministri i Rregullimit të Territorit dhe i Turizmit 
 

UDHËZON: 
 
I. Bashkitë ose komunat, gjatë administrimit të varrezave publike, duhet të kenë parasysh 

kushtet e përdorimit të tyre: 
1. Çdo bashki ose komunë që ka të paktën një varrezë publike, duhet të ketë vetëm një 

ndërmarrje, sektor, njësi etj. për administrimin e varrezave publike. 
2. Gjatë përdorimit të varrezave të respektohet me rreptësi, sipas ligjit, “zona e rezervuar”, 

e cila është një sipërfaqe e mbjellë me pemë dhe gjelbërime. 
3. Në “zonën e rezervuar” mund të lejohet parkimi i makinave, vende për shitjen e luleve 

dhe kabina për ndriçim, ujësjellës e kanalizim, për të mos i lejuar këto brenda territorit të varrezave. 
4. Ndalohet kullotja e bagëtive dhe lëvizja e mjeteve dhe këmbësorëve në territorin e 

varrezave publike. 
5. Ndalohet kryerja e punimeve në varreza publike nga subjekte të tjera, përveç atij të 

saktësuar si administrues i territorit të varrezave publike. Në rast shkeljeje, merren masa deri në 
denoncim penal. 

6. Territori i varrezave publike është pronë publike e paluajtshme e njësisë përkatëse të 
qeverisjes vendore, prandaj nuk lejohet shitja ose kontraktimi me pagesë i vendeve të varrimit. Në 
raste shkeljeje, bëhet denoncim pranë organeve kompetente. 

7. Rregullin dhe disiplinën për hapje-mbyllje varri, veshje me pllaka të brendshme betoni, 
ndërtimin e bordurave mbitokësore, mirëmbajtjen dhe ruajtjen e varrezave e kryen ndërmarrja 
publike vendore ose një firmë private e licencuar. 

8. Varrimi i kufomave bëhet 24 orë nga momenti i vdekjes, me lejen e varrimit të organeve 
të bashkisë ose komunës. Leja e varrimit jepet pasi të dorëzohet në gjendjen civile skeda e vdekjes, 
e cila jepet nga mjeku i familjes. 

Kur kufoma ka vdekur nga një sëmundje infektive, sipas skedës së vdekjes, kjo shkruhet 
edhe në lejen e varrimit në mënyrë që të kryhet një varrim i veçantë dhe rigoroz sipas të gjitha 
rregullave të këtij ligji. 

9. Drejtuesi i sektorit, me marrjen në dorëzim të lejes së varrimit, përcakton parcelën, 
rreshtin dhe numrin e varrit, si dhe orarin kur do të kryhet varrimi i kufomës. Gjithashtu regjistron 
në regjistrin e shërbimit të varrimit të gjitha të dhënat e nevojshme që kërkohen. 

10. Çdo varr dallohet nga një pllakë e përbërë prej materiali rezistent ndaj veprimit 
shkatërrues të agjentëve atmosferikë dhe që ka një numër progresiv. Mbi pllakën e varrit vendoset 
një target prej materiali të paprishëm që përmban: emrin, mbiemrin dhe datën e lindjes e të vdekjes 
së të ndjerit. 

11. Brenda një afati prej 2 muaj mbas mbulimit të kufomës, të përfundojë nivelimi i terrenit 
rreth varrit dhe vendosja e bordurave kufizuese betonarmeje. Një vit mbas varrosjes, familjarët e të 
ndjerit mund të bëjnë rregullimin dhe zbukurimin përfundimtar të varrit. 

12. Të mos lejohet rrethimi i varrit me mjete dekorative ose kangjella në mënyrë të tepruar, 
duke mos respektuar dimensionet e varreve dhe të rrugicave ndërmjet tyre. Zbukurimi i varrit bëhet 
vetëm brenda bordurave kufizuese të tij. 

13. Bashkitë dhe komunat mund të përcaktojnë edhe kritere të tjera për kushtet e përdorimit 
të varrezave publike, në përputhje me ligjin nr.9220, datë 15.4.2004 “Për shërbimin publik të 
varrimit”. 
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II. Subjekti që administron varrezat duhet të ndjekë këto mënyra për hapjen e varreve: 
1. Fusha e varrezave ndahet në kuadrate dhe hapja e gropave të varrit fillon nga njëri 

ekstrem i secilit kuadrat dhe vazhdon rresht pas rreshti pa e ndërprerë vijueshmërinë e gropave. Kjo 
përcaktohet që në fillim të shfrytëzimit të një kuadrati, duke bërë një piketim paraprak të fushës. 

2. Secili kuadrat ndahet nga tjetri nëpërmjet rrugëve të brendshme, të cilat bashkohen me 
rrugën kryesore të varrezave. Këto rrugë të jenë të gjelbëruara dhe të pajisura me kosha për hedhjen 
e mbeturinave. 

3. Për një përdorim sa më të mirë, kuadratet e varrezave të shfrytëzohen sipas mënyrave të 
mëposhtme: 

a) me dy rreshta varresh (binarë) të kufizuara nga rrugicat që kalojnë ndërmjet tyre; 
b) me tre rreshta varresh (ternarë) të kufizuara nga rrugicat që kalojnë ndërmjet tyre; 
c) me katër rreshta varresh (kuaternarë) të kufizuara nga rrugicat që kalojnë ndërmjet tyre. 
4. Sipas dimensioneve të territorit të varrezave dhe karakteristikave ambientale të saj, duhet 

të përdorim njërën nga mënyrat e mësipërme. Përdorimi i kuadrateve me dy rreshta varresh është ai 
që paraqet një pamje më të gjelbëruar dhe më të qartë. 

5. Çdo gropë varri gërmohet në thellësinë 1.3 deri 2m nga sipërfaqja e tokës dhe pasi të jetë 
vendosur arkivoli, mbulohet në mënyrë të tillë që dheu i marrë nga sipërfaqja të vendoset rreth 
arkivolit, ndërsa dheu i marrë nga thellësia të vendoset në sipërfaqe. 

Kur tek varri përdoren pllaka parafabrikate, shtresa që mbulon vendoset në thellësinë më të 
madhe se 50 cm nga sipërfaqja e tokës dhe pastaj mbulohet me dhe. 

6. Kufomat e personave me moshë më të madhe se 10 vjeç, varrosen në gropa me thellësi jo 
më të vogël se 1.3 m; me gjatësi 2 m dhe gjerësi 0.9 m, si dhe të jenë larg njëra-tjetrës të paktën 0.5 
m për çdo anë. 

7. Kufomat e personave me moshë më të vogël se 10 vjeç, varrosen në gropa me thellësi jo 
më të vogël se 1.3 m, me gjatësi 1.5 m dhe gjerësi 0.5 m, si dhe të jenë larg njëra-tjetrës të paktën 
0.5 m për çdo anë. 

8. Kufomat e personave që kanë vdekur nga sëmundje infektive, varrosen në gropa me 
thellësi jo më të vogël se 2 m , me gjatësi 2 m dhe gjerësi 0.9 m. 

9. Rrugicat ndërmjet varreve, që shtrihen për gjatë gjerësisë prej 0.5 m që ndan varrin nga 
varri, të jenë të pajisura me sisteme kullimi për mbledhjen dhe largimin e ujërave të reshjeve larg 
varreve. 

10. Nxjerrja dhe shpërngulja e eshtrave nga një vend te tjetri nuk bëhet pa kaluar minimumi 
5 vjet nga data e varrimit të kufomës. Në këtë rast, transportimi i eshtrave bëhet me kutia llamarine 
ose ambalazhohen në dy thasë ku i brendshmi patjetër të jetë plastik dhe i dezinfektuar. 

Para mbulimit të varrit të hapur nga zhvarrimi, aty hidhen lëndë dezinfektuese. Gjithashtu 
lëndë dezinfektuese hidhet edhe mbas mbulimit të varrit në territorin ku u përhap dheu i nxjerrë nga 
varri. 

III. Të dhënat teknike të arkivoleve do të jenë: 
1. Çdo kufomë e destinuar për t’u varrosur nën tokë, të jetë e mbyllur në një arkivol prej 

druri dhe të varroset në varr të veçantë nga të tjerët. 
Vetëm nëna dhe i porsalinduri, të vdekur gjatë lindjes, mund të mbyllen në të njëjtin arkivol 

dhe të varrosen në të njëjtin varr. 
2. Për varrimin nëntokësor nuk lejohen arkivole prej metali apo materiali tjetër që nuk 

degradohet biologjikisht. Gjithashtu nuk lejohet përdorimi i materialeve që nuk degradohen 
biologjikisht edhe në pjesët dekorative të arkivolit. 

3. Kur bëhet fjalë për kufoma që vijnë nga jashtë shtetit ose bashki apo komuna të largëta, 
për të cilat është i detyrueshëm përdorimi i arkivolit me mure të dyfishta, druri dhe metalike, 
varrosja kryhet vetëm pas bërjes së disa çarjeve me dimensione të përshtatshme arkivolit metalik. 

4. Përdorimi për arkivol i materialeve biologjikisht të padegradueshme, jo prej druri, bëhet i 
autorizuar nga Inspektorati Sanitar Shtetëror. Kufomat e atyre që kanë vdekur nga sëmundje ngjitëse 
infektive vendosen në arkivole me mure të dyfishtë, druri dhe metalik, dhe që nga momenti i 
mbylljes është e ndaluar hapja e tij, në fund të arkivolit hidhet lëndë dezinfektuese. 

 



 406

5. Çdo arkivol të përmbajë vulën me djegie të firmës prodhuese, si dhe të firmës furnizuese. 
6. Trashësia e dërrasave të arkivolit duhet të jenë jo më pak se 0.8-2 cm. Dërrasat e fundit 

të arkivolit, njëcopëshe në gjatësi, bashkohen për të formuar gjerësinë e duhur dhe të jenë të 
puthitura dhe të ngjitura fort midis tyre me ngjitës të sigurt dhe që mbajnë gjatë. 

7. Fundi i arkivolit bashkohet me dërrasat anësore me gozhda çdo 20 cm, si dhe të sigurohet 
me ngjitës të posaçëm. Dërrasat anësore të jenë të ngjitura fort me ngjitës të sigurt dhe që mbajnë 
gjatë. Kapaku i arkivolit mbërthehet me dërrasat e tjera me vida çdo 40 cm. 

8. Arkivolet ndërtohen edhe me pllaka fibre të tipit entjef (MDF) trashësia e të cilave të jetë 
jo më e vogël se 0.8-2 cm. Fundi i arkivolit bashkohet me faqet anësore me ngjitje speciale dhe në 
çdo 30 cm nga brenda saj shtrëngohen me disa kapëse speciale (grapeta). Me kapëse speciale dhe me 
ngjitje shtrëngohet edhe kapaku i arkivolit. Këto arkivole vishen nga brenda dhe nga jashtë me 
materiale dekorative. 

9. Arkivolet ndërtohen edhe me pllaka zdrukthi të melaminuara, me trashësi jo më të vogël 
se 0.8-2 cm. Edhe në këtë rast ngjitja e materialit duhet të bëhet me ngjitje speciale dhe në çdo 30 
cm të shtrëngohet me kapëse (grapeta). 

10. Firmat prodhuese dhe ato tregtuese të arkivoleve duhet të zbatojnë kushtet e mësipërme. 
Respektimi i tyre do të kontrollohet herë pas here nga njësitë e pushtetit vendor. 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I RREGULLIMIT TË TERRITORIT  
DHE I TURIZMIT  

  Bashkim Fino 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.99, faqe 6726. 

 
 

UDHËZIM 
Nr.3, datë 28.6.2005 

 
PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE TEKNIKE TË NDËRTIMIT DHE PËRDORIMIT TË 

VARREZAVE MBITOKËSORE 
 
Në zbatim të nenit pika 4 të Kushtetutës dhe të nenit 16 pika 4 të ligjit nr.9220, datë 

15.4.2004 “Për shërbimin publik 102 të varrimit “, Ministri i Rregullimit të Territorit dhe i 
Turizmit  

 
UDHËZON: 

 
1. Varrimi mbitokësor konsiston në vendosjen e kufomave ose eshtrave në godina të 

ndërtuara mbi sipërfaqen e tokës. 
2. Varrezat mbitokësore janë dy llojesh: varreza mbitokësore të kufomave njerëzore dhe 

varreza mbitokësore të eshtrave njerëzore. 
3. Varrezat mbitokësore ndërtohen me dhomëza të mbivendosura në shumë kate. Ato duhet 

të jenë të ajrosura dhe të ndriçuara mirë. Në çdo pjesë të katit duhet të ketë një vend të lirë ku do të 
manovrohet për të futur arkivolin ose kasën e eshtrave. 

4. Në varrimet mbitokësore me shumë kate, çdo arkivol ose kasë eshtrash duhet të vendoset 
në dhomëz të ndarë më vete. 

5. Struktura e dhomëzave të varrimeve mbitokësore, qofshin këto të ndërtuara në vend apo 
prej parafabrikatesh, duhet t’u korrespondojnë kërkesave të qëndrueshmërisë së strukturave në 
ndërtim.  

6. Soletat horizontale të dhomëzave, duhet të llogariten që të përballojnë një mbipeshë të 
paktën prej 250 kg për metër katror. 
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7. Faqet e dhomëzave, ato vertikale dhe horizontale, duhet të kenë karakteristikën e 
papërshkueshmërisë ndaj lëngjeve dhe gazeve dhe të jenë në gjendje që t’i rezistojnë kohës së gjatë 
të përdorimit. 

8. Është e preferueshme që konstruksionet e varreve mbitokësore të jenë të veshura me 
granit ose mermer. Dhomëzat e kufomave të kenë formën e një paralelopipedi me gjatësi 2 m, 
gjerësi 0,80 m dhe lartësi 0,70 m. Këto dimensione lejojnë një hapësirë të brendshme të varrit për të 
futur lirshëm arkivolin në të. 

9. Dhomëzat vendosen në rreshta, njëra mbi tjetrën, duke realizuar një ndërtim në lartësi. 
Këshillohet që numri i rreshtave të mos jetë më shumë se katër. Në raste të ndërtimit më të lartë, në 
çdo katër rreshta duhet të ketë një vend të posaçëm, me shkallë ose ashensor, për të manovruar për 
vendosjen e arkivolit të kufomës në katet e sipërme. 

10. Muret anësore mbajtëse të godinës së varrezave mbitokësore duhet të jenë të paktën me 
trashësi 40 cm. Soletat ndarëse të dhomëzave zakonisht kanë një trashësi jo më të vogël se 10 cm, 
dhe kur ndërtohen me parafabrikate jo më të vogël se 5 cm. 

11. Mbyllja e dhomëzave mund të bëhet me mur tulle, me gurë natyralë, me parafabrikate 
ose materiale të tjera që të realizojnë një mbyllje hermetike, me trashësi 15 cm. Mbas mbylljes, 
faqja ballore e saj zbukurohet, sipas dëshirës së familjarëve, duke u riveshur me granit ose pllakë 
mermeri me trashësi 2 cm, ku shkruhen të dhënat e identitetit të kufomës: emri, mbiemri, data e 
lindjes dhe data e vdekjes.  

12. Në varrimet mbitokësore, dyshemeja e vendosjes së arkivolit duhet të jetë e prirur nga 
brenda në pjerrësinë 2 %, në mënyrë që të ndalohet ndonjë rrjedhje e mundshme lëngjesh. 

13. Varrimet mbitokësore kryhen nga ndërmarrja që administron varrezat. Në përfundim të 
periudhës së dekompozimit, mund të bëhen zhvarrimet mbitokësore, duke i rivarrosur kufomat ose 
eshtrat, sipas të gjitha rregullave të ligjit. 

14. Kur nga zhvarrimi mbitokësor rezulton që kufoma është mineralizuar plotësisht, eshtrat 
mund të futen direkt në kasën e tyre dhe të vendosen në vendet e posaçme të varrimit mbitokësor. 

15. Zhvarrimet mbitokësore bëhen nën kontrollin e autoritetit sanitar vendor, i cili vendos 
për transferimin e kufomës ose eshtrave, pa ndonjë rrezik për shëndetin publik. 

16. Në varrezat mbitokësore ka edhe seksione të veçanta për vendosjen e eshtrave njerëzore 
individuale, të nxjerra nga zhvarrimet nëntokësore dhe mbitokësore, në përfundim të periudhës së 
dekompozimit të kufomave. Edhe këto ndërtohen me dhomëza dhe me kate. 

17. Eshtrat dhe mbetjet mortale të nxjerra nga zhvarrimet, vendosen menjëherë nëpër kaseta 
zingato me spesor jo më të vogël se 0,66 mm, mbyllen me saldim dhe futen nëpër dhomëza, ku 
shënohen dhe të dhënat identifikuese të tyre. 

18. Kur eshtrat dhe mbetjet mortale, janë të gjetura dhe të paidentifikuara, mbyllen në 
kaseta dhe futen në dhomëza, duke shënuar vendin dhe datën ku këto janë gjetur. 

19. Dhomëzat e vendosjes së eshtrave ndërtohen në seri njëra mbi tjetrën me kate. Ato 
ndërtohen me beton ose parafabrikate dhe kanë formën e një paralelopipedi me gjatësi 0,70 m, 
gjerësi 0,30 m dhe lartësi 0,30 m. Trashësia e pareteve anësore është 5 cm. Mbyllja e tyre bëhet me 
granit ose mermer ku shënohen të dhënat e identitetit të eshtrave të kufomës. 

20. Dhomëzat që përdoren për të vendosur eshtrat e zhvarrimeve, ndërtohen edhe në pjesën 
e brendshme të murit rrethues të varrezave nëntokësore, sipas dimensioneve të mësipërme. Kështu 
lartësia e murit rrethues (2,5-4 m) shfrytëzohet për ndërtimin e disa kateve të dhomëzave të eshtrave 
të zhvarrimeve. Në këtë mënyrë nga zhvarrimet lirohen vende për varrime të reja nëntokësore dhe 
hapësira e murit rrethues të varrezave shfrytëzohet për ndërtimin e dhomëzave me më pak 
shpenzime.  

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I RREGULLIMIT TË TERRITORIT 
 DHE I TURIZMIT 

Bashkim Fino 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.57, faqe 2050. 
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UDHËZIM 
Nr.1, datë 31.3.2006 

 
MBI PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE TË VEÇANTA QË DUHET TË PLOTËSOJNË 

AUTOMJETET E VARRIMIT 
 
Në zbatim të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës dhe të nenit 24 pika 3 të ligjit nr.9220, datë 

15.04.2004 “Për shërbimin publik të varrimit”, Ministri i Punëve Publike, Transportit dhe 
Telekomunikacionit edhe Ministri i Shëndetësisë  

 
UDHËZON: 

 
1. Transportimi i kufomave bëhet vetëm me automjete të posaçme funerali, të cilat, kur 

transportojnë kufomën, nuk lejohen që të kenë ngarkesë tjetër.  
2. Automjetet e varrimit, të destinuara për transportimin e kufomave në rrugët e qyteteve 

për në varrezë, duhet të jenë të veshura nga brenda me fletë metali inoks ose me material tjetër të 
papërshkueshëm nga lëngjet dhe që pastrohen e dezinfektohen me lehtësi. Automjeti duhet të jetë i 
pajisur me karel për fiksimin e arkivolit, që ai të mos lëvizë gjatë transportimit. 

3. Këto automjete mund të vihen në shërbimin publik të varrimit nga komuna, bashkia apo 
subjektet private vetëm pasi të jenë verifikuar dhe konfirmuar si të përshtatshme nga Inspektorati 
Sanitar Shtetëror, i cili, pasi jep lejën, duhet të kontrollojë të paktën një herë në vit gjendjen 
higjenike të tyre.  

4. Ndalohet transportimi i kufomave me mjete që shërbejnë për transportin e pasagjerëve, si 
dhe mjete të destinuara për transportimin e produkteve ushqimore. 

5. Automjeti i varrimit, kur transporton një kufomë, pasi kthehet nga varrimi, pastrohet dhe 
dezinfektohet. Për çdo rast të tillë, në varreza duhet të ketë vende të posaçme ku bëhet dezinfektimi, 
edhe i gomave të automjeteve, me solucion dezinfektant.  

6. Për çdo lëvizje të automjetit të varrimit, duhet të mbahet një regjistër i veçantë nga 
drejtuesi i tij ose nga subjekti funeral. Ky regjistër paraqitet sa herë e kërkojnë organet e kontrollit.  

7. Automjetet e varrimit duhet të parkohen në parkime të vendosura në vende të veçanta, të 
caktuara me urdhëresë të kryetarit të bashkisë a të komunës duke respektuar normat e rregullores 
vendore të urbanistikës.  

8. Këto vendparkime duhet të jenë të kompletuara me mjetet e nevojshme për pastrimin dhe 
dezinfektimin e automjeteve të varrimit.  

 
9. Përshtatshmëria e vendeve të parkimit të automjeteve të varrimit duhet të jetë e tillë që të 

respektojë rregullat kompetente të sigurimit publik dhe të shërbimit zjarrfikës.  
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
  

MINISTRI I PUNËVE PUBLIKE, 
TRANSPORTIT DHE 

TELEKOMUNIKACIONIT 
Lulzim  Basha 

MINISTRI I SHËNDETËSISË 
 

Maksim Cikuli 

 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.29, faqe 949 
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LIGJ 
Nr.8669, datë 26.10.2000 

 
PËR REGJISTRIMIN E PËRGJITHSHËM TË POPULLSISË DHE TË BANESAVE 

(Ndryshuar me ligjin nr.10 084, datë 23.2.2009; 
ndryshuar me akt normativ nr.6, datë 30.9.2009 të miratuar me ligjin nr.10 076, datë 29.10.2009) 
 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83  të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,  
 

KUVENDI  
 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 V E N D O S I : 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni  1 
Qëllimi i regjistrimit 

 
1. Regjistrimi synon t'u ofrojë Kuvendit, Qeverisë, njësive të qeverisjes vendore, 

organizatave ekonomike, shkencore dhe kulturore, si dhe gjithë shoqërisë civile të dhëna të 
besueshme statistikore, të nevojshme për planifikimin dhe realizimin e politikave të përgjithshme të 
zhvillimit, për analizat private dhe publike të vendimmarrjes, për kërkime shkencore dhe, në 
përgjithësi, për përmirësimin e njohjes dhe të të kuptuarit nga shtetasit të realitetit demografik, 
ekonomik dhe shoqëror të vendit. 

2. Regjistrimi ofron të dhëna për: 
a) numrin dhe shpërndarjen gjeografike të popullsisë rezidente (banuese); 
b) strukturën demografike dhe karakteristikat kryesore të popullsisë; 
c) numrin, shpërndarjen gjeografike dhe strukturën e banesave dhe të ndërtesave, që 

përdoren për qëllime banimi; 
ç) kushtet e strehimit të popullsisë. 
3. Regjistrimi synon të ofrojë të dhëna të besueshme, të cilat do t'u mundësonin organeve 

përgjegjëse, ligjore hartimin e listave zgjedhore dhe të pasqyronin të  rejat më të fundit  në regjistrat 
civilë. 

 
Neni  2 

Objekti i ligjit 
 
Ky ligj rregullon organizimin dhe realizimin e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë dhe 

të banesave në territorin e Republikës së Shqipërisë. 
 

Neni 3 
Përkufizime 

 
Në kuptim të këtij ligji termat e mëposhtme do të kuptohen kështu: 
a) Me "popullsi rezidente" kuptohet popullsia e përbërë nga grupi i individëve, të cilët ditën 

e regjistrimit ndodhen në territorin e Republikës, si dhe ata që janë larguar për një periudhë prej më 
pak se një vit.  

b) Me "banesë" kuptohen një ose më shumë mjedise, të caktuara për përdorim banimi, që 
kanë  një hyrje të pavarur në rrugë, në kat, në oborr, në taracë dhe që në çastin e  regjistrimit është 
ose janë të banuara ose të përcaktuara për t'u banuar nga një person ose nga një grup personash. 

 



 410

Termat e tjera, që do të përdoren në procesin e regjistrimit, do të përcaktohen në librin e 
udhëzimeve. 

Neni 4 
Detyrimi për t'u përgjigjur 

 
Të gjithë shtetasit, shqiptarë dhe të huaj, me përjashtim të personelit diplomatik të akredituar 

në Shqipëri, të cilët në çastin e regjistrimit ndodhen brenda territorit të Republikës, janë të detyruar 
të japin saktësisht të dhënat e kërkuara për regjistrimin, për vete dhe për  të afërmit e tyre. 

 
Neni 5 

Institucioni i regjistrimit 
(Zëvendësuar fjala me ligjin nr.10 084, datë 23.2.2009, neni 2/a) 

 
Regjistrimi organizohet dhe zbatohet nga Instituti i Statistikave (INSTAT) nën mbikëqyrjen e 

Komisionit Qendror të Regjistrimit dhe me mbështetjen e komisioneve të regjistrimit, në qarqe dhe 
të zyrave të regjistrimit në komuna dhe në bashki. 

Përgjegjësitë dhe marrëdhëniet e këtyre organeve përcaktohen në këtë ligj. 
 

Neni 6 
Data e regjistrimit dhe periudha e mbledhjes së të dhënave 

 
Çasti i regjistrimit është mesnata e 31 marsit 2001. Mbledhja e të dhënave do të kryhet 

brenda muajit prill 2001. 
Neni 7 

Shtrirja e regjistrimit 
 
1. Regjistrimi mbulon të gjitha zonat, urbane dhe rurale, pra  kryhet në çdo qytet dhe fshat 

të territorit të Republikës. 
2. Ai përfshin popullsinë banuese, si dhe të gjitha objektet  brenda territorit të Republikës, 

që përdoren për banim, pavarësisht nëse ato janë pronë e luajtshme ose e paluajtshme. 
 

Neni 8 
Të dhënat e mbledhura 

 
Të dhënat e mbledhura gjatë regjistrimit  ndahen në dy kategori: 
a) Të dhënat individuale, identifikuese të personave që janë: emri atësia, mbiemri, adresa 

dhe identifikuesit topografikë. 
b) Të dhënat strukturore për karakteristikat e ndërtesave, të banesave, grupeve të personave 

që jetojnë së bashku, si dhe të individëve, të kërkuara për qëllime vetëm statistikore, në përputhje 
me udhëzimet ndërkombëtare. 

 
Neni 9 

Mbrojtja e të dhënave dhe sekreti profesional 
 
Të dhënat e mbledhura gjatë regjistrimit mbrohen në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

INSTAT-i dhe Ministria e Pushtetit Lokal marrin masat e mëposhtme: 
a) Personeli, i cili, nëpërmjet angazhimit në regjistrim, përpunimit të listave zgjedhore dhe 

pasurimit  me të dhënat e fundit të regjistrave civilë, ka njohuri për të dhëna vetjake, i nënshtrohet 
detyrimit për ruajtjen e sekretit profesional në përputhje me ligjin nr.7687, datë 16.3.1993 “Për 
statistikën” dhe ligjin nr.8517, datë 22.7.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. Asnjë 
autoritet publik nuk mund ta shmangë këtë detyrim, në asnjë rrethanë. Shkelja e këtij detyrimi 
mbetet e dënueshme edhe pas përfundimit të marrëdhënieve të punës me programin e regjistrimit. 
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b) INSTAT-i dhe Ministria e Pushtetit Lokal marrin masat e duhura teknike, organizative 
dhe të sigurimit, për të parandaluar çdo hyrje të paautorizuar në vendet dhe instalimet ku ruhen të 
dhënat e regjistrimit, si dhe për të parandaluar përpunimin e paautorizuar të këtyre të dhënave. 

c) Të dhënat e mbledhura për qëllime statistikore, pas kontrolleve teknike për saktësinë dhe 
qëndrueshmërinë e tyre, të kryera nga personeli i regjistrimit, bëhen anonime, nëpërmjet fshirjes së 
të dhënave identifikuese, individuale nga dosjet elektronike. 

ç) Të dhënat individuale anonime mund t'i komunikohen një pale të tretë, të autorizuar 
vetëm për veprimtari që janë në përputhje me qëllimin statistikor të regjistrimit. Marrësi i të 
dhënave i nënshtrohet detyrimit të sekretit profesional; merr masat e përshtatshme të sigurimit dhe 
garanton që çdo botim i rezultateve statistikore të jetë në përputhje me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 10 

Rezultatet e regjistrimit 
 
Rezultatet statistikore të regjistrimit janë një pasuri e përbashkët e të gjithë shoqërisë 

shqiptare.  Ato jepen në kushtet e mëposhtme:  
a) INSTAT-i paraqet dhe boton rezultatet e përkohshme dhe ato përfundimtare të regjistrimit 

mbi baza shkencore dhe profesionale. 
b) Rezultatet statistikore, në nivel vendi ose njësie të qeverisjes vendore, janë të 

publikueshme pa kufizime. Megjithatë, ato duhet të paraqiten në një formë, që përjashton çdo 
mundësi për identifikimin e individëve të veçantë. 

 
KREU II 

PËRBËRJA, PËRGJEGJËSITË DHE MARRËDHËNIET E ORGANEVE TË NGARKUARA PËR 
TË BËRË REGJISTRIMIN 

 
Neni 11 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 084, datë 23.2.2009, neni 1; 
shfuqizuar fjalia e parë e nenit me akt normativ nr.6, datë 30.9.2009, neni 1) 

 
Mënyra e organizimit, funksionimit dhe përbërja e këtij komisioni miratohen me vendim të 

Këshillit të Ministrave. 
 

Neni 12 
Përgjegjësitë e Komisionit Qendror të Regjistrimit 

(Zëvendësuar fjala në shkronjën “ç” me ligjin nr.10 084, datë 23.2.2009, neni 2/a; 
shtuar shkronjat “d”, “dh” dhe “e” me ligjin nr.10 084, datë 23.2.2009, neni 2/b) 

 
Komisioni Qendror i Regjistrimit ka këto përgjegjësi: 
a) Harton dhe miraton rregulloren e Komisionit Qendror të Regjistrimit. 
b) Mbikëqyr përgatitjen dhe zbatimin e regjistrimit dhe udhëzon INSTAT-in për të dhënat 

statistikore, që priten nga institucionet publike, rrethet shkencore dhe shoqëria civile. 
c) Garanton bashkërendimin e punës ndërmjet ministrive dhe institucioneve qendrore për 

regjistrimin dhe mbështetjen e organizatave shkencore. 
ç) I propozon Këshillit të Ministrave përbërjen e komisioneve të regjistrimit në qarqe dhe të 

zyrave të regjistrimit në bashki dhe komuna, si dhe përcakton detyrat e tyre. 
d) I   rekomandon  Këshillit  të  Ministrave   aktet   ligjore  dhe nënligjore për kryerjen e 

regjistrimit. 
dh) Ndan detyrat për institucionet e përfshira në procesin e regjistrimit; 
e) Miraton   kalendarin   e   veprimtarive   të   regjistrimit   dhe pyetësorin e anketimit. 
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Neni 13 
Instituti i Statistikave 

 
Instituti i Statistikave (INSTAT) ka këto përgjegjësi: 
a) Harton programin e punës, përcakton metodologjinë, harton pyetësorin, përzgjedh mjetet 

teknike dhe programet kompjuterike të përshtatshme, nxjerr udhëzimet e nevojshme dhe kryen 
përgatitjen dhe zbatimin e regjistrimit në baza profesionale dhe shkencore të pavarura. 

b) Menaxhon burimet njerëzore dhe financiare të ofruara për regjistrimin dhe u raporton 
Komisionit Qendror të Regjistrimit dhe donatorëve ndërkombëtarë përdorimin e këtyre burimeve. 

c) Njofton autoritetet dhe organet qeveritare përkatëse për hapat që duhen marrë për 
regjistrimin, zhvillon fushatën e njoftimit publik dhe raporton në Komisionin Qendror për zhvillimin 
e veprimeve të regjistrimit. 

ç) Harton termat e referencës dhe udhëzimet e trajnimit që duhen zbatuar nga komisionet e 
regjistrimit në prefekturë dhe zyrat e regjistrimit, në bashki dhe komuna për përzgjedhjen dhe 
trajnimin e personelit të regjistrimit. Drejton punën në terren për realizimin e qëllimeve të këtij ligji 
dhe merr të gjitha masat e nevojshme për kryerjen, në kohë dhe me korrektësi, të regjistrimit, në 
bashkëpunim me organet e regjistrimit në njësitë e qeverisjes vendore. 

d) Paraqet dhe boton rezultatet paraprake dhe përfundimtare të regjistrimit. 
 

Neni 14 
Komisioni i regjistrimit në prefekturë 

 
Këshilli i Ministrave, me propozimin e Komisionit Qendror të Regjistrimit, cakton përbërjen 

e komisioneve të regjistrimit që ngrihen në çdo prefekturë. Ky komision ka përgjegjësitë e 
mëposhtme: 

a) Në zbatim të udhëzimeve dhe përcaktimeve të INSTAT-it organizon punën përgatitore për 
regjistrimin brenda territorit të prefekturës, përzgjedh personelin e regjistrimit, trajnon kontrollorët 
dhe merr të gjitha masat e nevojshme për zbatimin në kohë dhe me korrektësi të procesit të 
regjistrimit. 

b) U jep asistencë teknike zyrave të regjistrimit, në bashkitë dhe komunat, brenda territorit 
të prefekturës dhe bën kontrolle periodike në këto zyra për zhvillimin e procesit të regjistrimit. 

c) Raporton çdo javë në INSTAT për zhvillimin e veprimeve të regjistrimit në prefekturë, 
ndërsa gjatë muajit të regjistrimit raporton çdo ditë. 

ç) Në bashkëpunim me INSTAT-in dhe me zyrat e regjistrimit, në bashki dhe komunë, 
organizon punën për marrjen dhe dërgimin e pyetësorëve të regjistrimit dhe të materialeve 
shoqëruese në komisionet dhe zyrat e regjistrimit në bashki dhe komunë. 

 
Neni 15 

Zyrat e regjistrimit në bashki dhe komuna 
 

Këshilli i Ministrave, me propozimin e Komisionit Qendror të Regjistrimit, cakton përbërjen 
e një zyre regjistrimi, në çdo komunë dhe bashki. Kjo zyrë ka detyrat e mëposhtme: 

a) Në zbatim të udhëzimeve dhe të orientimeve të INSTAT-it merr të gjitha masat e 
nevojshme për të siguruar zhvillimin normal të veprimeve të regjistrimit brenda territorit të bashkisë 
dhe komunës dhe u jep të dhëna dhe asistencë personelit të regjistrimit në qytete dhe fshatra. 

b) Përzgjedh dhe trajnon anketuesit dhe kontrollon kryerjen e detyrave prej tyre. 
c) Raporton çdo javë pranë komisionit të regjistrimit në prefekturë për zhvillimin e procesit 

të regjistrimit brenda territorit të bashkisë ose komunës, ndërsa gjatë muajit të regjistrimit raporton 
çdo ditë. 

ç) Merr masat e duhura për të siguruar pranimin në gjendje të mirë të materialeve të 
regjistrimit në bashki ose komunë, depozitimin e sigurtë të këtyre materialeve dhe dorëzimin në 
kohë të tyre në komisionin e regjistrimit të prefekturës. 
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KREU III 
PROCEDURAT E REGJISTRIMIT 

 
Neni 16 

Publiciteti 
 
Qëllimet dhe procedurat e regjistrimit, si dhe detyrimet juridike lidhur me të, do të bëhen 

publike nëpërmjet mediave dhe një fushate të gjerë njoftimesh të drejtuara nga INSTAT-i. Publiciteti 
do të fillojë të paktën katër javë para fillimit të regjistrimit. 

 
Neni 17 

Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 
 
Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme i jep INSTAT-it në kohën e duhur 

hartat treguese të vendndodhjes së pasurive të paluajtshme. 
 

Neni 18 
Personeli i regjistrimit 

 
Personeli i regjistrimit përbëhet nga: 
a) anketuesit, të cilët të pajisur me një shenjë dalluese zyrtare, shkojnë në çdo vendbanim 

për të intervistuar banorët dhe për të plotësuar me saktësi pyetësorin; 
b) kontrollorët, të cilët mbështesin dhe kontrollojnë punën e disa anketuesve; 
c) mbikëqyrësit, të cilët mbështesin dhe kontrollojnë punën e disa kontrollorëve; 
ç) operatorët, të cilët fusin të dhënat e pyetësorëve në sistemet e kompjuterizuara; 
d) personeli drejtues, që organizon dhe drejton përgatitjen, njoftimin, logjistikën dhe 

administrimin e regjistrimit; 
dh) statisticienët, demografët dhe personeli tjetër, të cilët përpunojnë të dhënat, analizojnë 

përmbledhëset dhe nxjerrin rezultatet statistikore të regjistrimit. 
2. INSTAT-i përcakton kriteret për përzgjedhjen, rekrutimin dhe trajnimin e personelit të 

regjistrimit, të cilët emërohen si më poshtë: 
a) Emërimi i anketuesve bëhet nga zyra e regjistrimit në bashki ose komunë. 
b) Emërimi i kontrollorëve bëhet nga komisioni i regjistrimit të qarqeve, me propozimin e 

zyrës së regjistrimit në bashki ose komunë. 
c) Emërimi i mbikëqyrësve bëhet nga komisioni i regjistrimit të qarqeve. 
ç) Emërimi i operatorëve, i personelit drejtues dhe i ekspertëve shkencorë bëhet nga 

INSTAT-i. 
 

Neni 19 
Ndalimi për mbledhjen e të dhënave të ngjashme 

 
1. Gjatë një periudhe kohore prej 6 javësh para kryerjes së regjistrimit dhe gjatë muajit të 

mbledhjes së të dhënave të regjistrimit është e ndaluar, për të gjithë individët dhe organizatat, të 
mbledhin të dhëna brenda territorit të Republikës. 

2. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, të gjitha subjektet, të cilët gjatë periudhës së 
përmendur më lart kanë ndërmend të grumbullojnë të dhëna për individë dhe banesa ose për 
veprimtari tregtare e private, duhet të kërkojnë një autorizim të veçantë pranë Komisionit Qendror të 
Regjistrimit. 
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KREU IV 
KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE 

 
Neni 20 

Kundërvajtjet 
 
1. Çdo shkelje e rregullave të parashikuara në nenet 4 dhe 9 përbën kundërvajtje 

administrative dhe dënohet me gjobë nga 10 000 deri në 20 000 lekë. 
2. Çdo shkelje e rregullave të parashikuara në nenin 19 përbën kundërvajtje administrative 

dhe dënohet me gjobë nga 15 000 deri në 20 000 lekë. 
 

Neni 21 
 
Dënimet me gjobë, për shkelje administrative të parashikuara në nenin 20, jepen nga 

kryetari i komisionit të regjistrimit në prefekturë. Ankimi kundër këtij dënimi bëhet pranë 
Komisionit Qendror të Regjistrimit brenda 10 ditëve nga shpallja e vendimit. Kundër vendimit të 
Komisionit Qendror të Regjistrimit mund të bëhet ankim në gjykatë brenda 10 ditëve. 

Procedurat për vënien dhe vjeljen e gjobave rregullohen nga ligji nr.7697, datë 7.4.1993 
“Për kundërvajtjet administrative”. 

 
KREU V 

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 22 
 
Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda dy muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të 

nxjerrë aktet nënligjore në përputhje me parimet e përgjithshme të parashikuara në nenet 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 të këtij ligji. 

 
Neni 23 

 
Të dhënat e regjistrimit të popullsisë të mars - prillit 2001 nuk do të përdoren për hartimin e 

listave zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të vitit 2001. 
 

Neni 24 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.2780, datë 7.11.2000 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Rexhep Meidani. 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.36, datë 15.11.2000, faqe 1745 
 

Ligji nr.10 084, datë 23.2.2009 shpallur me dekretin nr.6091, datë 17.3.2009 të Presidentit 
të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare nr.32, datë 25.3.2009, faqe 
1789 

Akt normativ nr.6, datë 30.9.2009 botuar në Fletoren Zyrtare nr.143, datë 9.10.2009, faqe 
6485 i miratuar me ligjin nr.10 076, datë 29.10.2009 shpallur me dekretin nr.6335, datë 
17.11.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare 
nr.162, datë 27.11.2009, faqe 7210 
 

 
 
 


