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Ky doracak u përga�t nga Qendra e bashkësisë së Komunës së 
Strugës. 
Doracaku për punën e Këshillit të Komunës së Strugës ka për 
qëllim informimin dhe njo�imin e përbërjes së ardhme të Këshillit 
me kompetencat e këshillit, të drejtat dhe detyrimet e tyre si dhe 
me mundësitë dhe sfidat me të cilat ata do të përballen gjatë 
manda�t të tyre katërvjeçar.
Për përga�tjen e të njej�t u konsultua rregulla�va ligjore, 
doracakë dhe materiale tjera, si edhe mendime profesionale të 
ekspertëve nga sfera e qeverisjes lokale.

Përga�tja e Doracakut për punën e Këshillit të Komunës së 
Strugës u mbështet financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e 
Hapur- Maqedoni, në kuadër të gran�t ins�tucional që Qendra e 
bashkësisë e ka fituar për vi�n 2017.

të Komunës së 
Strugës

për punën e Këshillit 
Doracak



KOMUNA është njësi e vetëqeverisjes lokale, si bashkësi e 
banorëve të një territori të caktuar, e përcaktuar me ligj, e cila 
përmes organeve dhe përmes administratës si dhe veprimtarive të 
organizuara publike, mundëson kryerjen e kompetencave të 
përcaktuara me ligj.

KOMPETENCAT E KOMUNËS janë punë me interes publik e me 
rëndësi lokale që në përputhshmëri me ligjin, Komuna ka të drejtë 
t'i kryejë në territorin e vet dhe mban përgjegjësi për kryerjen e 
tyre.

DISPOZITAT janë akte të përgjithshme me të cilat këshilli e rregullon 
kryerjen e kompetencave të komunës.

PROCESI I VENDIMMARRJES është tërësia e ak�viteteve të këshillit 
që përbëhet prej: definimit dhe përcak�mit të çështjeve të cilat 
duhet të zgjidhen, propozimeve dhe vendimeve, shqyr�mit dhe 
sjelljes së dispozitave dhe masave.

PUNË TË INTERESIT PUBLIK ME RËNDËSI LOKALE janë ato punë të 
përcaktuara me ligj ku punohet për interesin e bashkësisë së 
përgjithshme lokale ose pjesëve të saja të veçanta.

VEPRIMTARITË PUBLIKE janë organizata joprofitabile për kryerje të 
shërbimeve publike (ndërrmarrjet publike dhe entet publike), që 
kryejn veprimtari të interesit publik me rëndësi lokale.

KONTRATA PËR KRYERJEN E PUNËVE TË INTERESIT PUBLIK ME 
RËNDËSI LOKALE është kontratë me të cilën komuna e autorizon 
një person të caktuar juridik ose fizik, që në emër dhe në interes të 
komunës, të kryejë punë me interes publik me rëndësi lokale.

SHËRBIM PUBLIKE është kryerja e punëve të interesit publik me 
rëndësi lokale për shfrytëzuesit.

PËRGJEGJËSIA është obligimi i komunës, respek�visht i personave 
të zgjedhur në funksione publike të nivelit lokal, për dëmin e shkak-
tuar personave të tretë nga veprimet dhe lëshimet gjatë kryerjes së 
kompetencave të tyre.

DEFINICIONE KRYESORE



KËSHILLI SI ORGAN I KOMUNËS

Organet e Komunës si njësi e vetëqeverisjes lokale janë  Këshilli dhe 
Kryetari i Komunës.
Këshilli i Komunës së Strugës është organ përfaqësues i qytetarëve 
të cilin e përbëjnë 27 përfaqësues të përzgjedhur përmes vo�mit të 
fshehtë të qytetarëve në zgjedhje të përgjithshme të lira dhe 
demokra�ke.
Manda� i anëtarëve të këshillit zgjat 4 vjet. 

MËNYRA E PUNËS SË KËSHILLIT TË KOMUNËS

Këshilli është organ përfaqësues i qytetarëve i cili vendos në suaza 
të kompetencave të komunës. Për shqyr�min e çështjeve dhe 
përcak�min e propozimeve nga lëmenjt përkatëse këshilli nga 
përbërja e vet mund të formojë komisione të përhershme dhe të 
përkohshme.
Përbërja dhe mënyra e zgjedhjes së anëtarëve të komisioneve 
rregullohen me statu�n e komunës. Përbërja e komisioneve përkon 
me përfaqësimin proporcional të par�ve poli�ke në këshill.

ZGJEDHJA DHE NUMRI I ANËTARËVE TË KËSHILLIT
Këshillin e përbëjnë përfaqësues të qytetarëve të zgjedhur në 
zgjedhje të përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe të lira me vo�m të 
fshehtë.
Numri i anëtarëve të këshillit përcaktohet varësisht nga numri i 
banorëve në komunë dhe nuk mund të jetë më pak se nëntë as më 
shumë se 33 anëtarë, dhe atë në komunat me:

Komuna e Strugës numëron 63.376 banorë, dhe në bazë të kësaj ka 
27 këshilltarë.1  

20.001-40.000

19

       NUMRI I BANORËVE

NUMRI I ANËTARËVE TË KËSHILLIT

Deri në 5000 5.001-10.000 10.001-20.000

9 11 15

       NUMRI I BANORËVE

NUMRI I ANËTARËVE TË KËSHILLIT

40.001-60.000 60.001-80.000 80.001-100.000 mbi 100.001

33312723

  1Sipas të të dhënave nga En� Shtetëror i sta�s�kës nga regjistrimi i fundit i popullsisë i realizuar në vi�n 2002.
(h�p://www.stat.gov.mk/Ops�ninm.aspx?mbop=2135 ).



 

11.  Vendos mbi mënyrën e kryerjes së kontrollit financiar të buxhe-
�t të komunës në përputhje me ligjin. 

12. Zgjedh personin që udhëheq me njësinë rajonale të Ministrisë 
për Punë të Brendshme në komunë, në përputhje me ligjin 

13. Shqyrton dhe miraton rapor�n vjetor për sigurinë publike në 
territorin e komunës, të cilin e dorëzon deri te Ministri i Punëve të 
Brendshme dhe Avoka� i Popullit 
 
14. Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj

          
     KOMISIONET NË KËSHILLIN E KOMUNËS SË STRUGËS

Në bazë të Statu�t të Komunës së Strugës ( Nenet 25-41) për të 
debatuar  në lidhje me çështjet të cilat janë në kompetencë të �j 
këshilli themelon komisione. Komisionet e këshillit mund të 
themelohen si të përhershme dhe të përkohshme. Manda� i komis-
ioneve të përhershme zgjat njësoj sa edhe manda� i anëtarëve të 
këshillit. 
Çdo komision ka si detyrë të shqyrtojë dhe është përgjegjës për 
çështje nga sfera për të cilën është formuar komisioni, duke dhënë 
mendime dhe propozime deri te këshilli, shqyrton propozimet e 
Kryetarit të Komunës, propozime nga anëtarët e këshillit si dhe 
inicia�vat qytetare. 

                          KOMPETENCAT E KËSHILLIT 2

1.  Sjell statu�n e komunës dhe dispozita të tjera 

2.   Sjell buxhe�n dhe llogarinë vjetore të komunës

3. Përcakton shumën e burimeve personale të të ardhurave të 
financimit të komunës, në suaza të përcaktuara me ligj

4. Themelon veprimtari publike në suaza të kompetencave të 
komunës dhe e mbikqyr punën e tyre

5.  Emëron anëtarë të këshillave drejtues të veprimtarive publike të 
cilat i themelon 

6. Sjell programe për punë dhe plane financiare për financim të 
veprimtarive publike që i ka themeluar komuna 
 
7. I miraton raportet për realizimin e buxhe�t dhe llogarinë vjetore 
të komunës

8. Vendos për dhënien e lejeve për kryerje të veprimtarisë me 
interes publik që ka rëndësi lokale në përputhje me ligjin

9. I miraton raportet për punën e veprimtarive publike që i ka 
themeluar komuna

10. Vendos për mënyrën e disponimit me pronën e komunës. 

  2Ligji për qeverisje lokale Gazeta Zyrtare e RM nr. 5. 



     KOMISIONET NË KËSHILLIN E KOMUNËS SË STRUGËS

 
Komisionet e përhershme të Këshillit janë: 

1. Komisioni për financa, buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal
2. Komisioni për urbanizëm 
3. Komisioni për veprimtari shoqërore
4. Komisioni për çështje statutore- juridike 
5. Komisioni për çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime
6. Komisioni për veprimtari publike dhe komunale, dhe për mbrojt-
jen e mjedisit jetësor
7. Komisioni për turizëm
8. Komisioni për bashkësitë vendore 
9. Komisioni për shënimin e festave, manifes�meve, ndarjen e 
çmimeve dhe mirënjohjeve
10. Komisioni për marrëdhënie mes bashkësive
11. Komisioni për bashkëpunim me shoqatat qytetare
12. Komisioni për avancimin e barazisë gjinore

Të gjithë komisionet përbëhen nga 5 anëtarë, me përjash�m të 
Komisionit për marrëdhënie mes komuniteteve të cilin e përbëjnë 
po aq anëtarë përfaqësues nga të gjitha komunitetet në Komunën 
e Strugës. 

KOMISIONI PËR FINANCA, BUXHET DHE ZHVILLIM EKONOMIK 
LOKAL
Ky komision shqyrton çështje që kanë të bëjnë me financimin e 
komunës, me Buxhe�n e Komunës së Strugës, llogaritë përfundim-
tare si dhe çështjet që kanë të bëjnë me planifikimin dhe program-
imin e zhvillimit ekonomik lokal. 

KOMISIONI PËR URBANIZËM
I shqyrton çështjet në lidhje me planifikimin urbanis�k të komunës, 
planin e përgjithshëm urbanis�k dhe dokumentacionin urbanis�k. 

KOMISIONI PËR VEPRIMTARI SHOQËRORE
I shqyrton çështjet që janë në kompetencë të Komunës së Strugës 
nga sfera e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale dhe përkujdesjes 
ndaj fëmijëve, mbrojtjes shëndetësore, sigurisë publike dhe 
sigurisë në komunikacion, mbrojtjes nga zjarret, sport dhe rekrea-
cion. 
 

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE STATUTORE DHE JURIDIKE
Ky komision e miraton propozimin për Statu�n e Komunës së 
Strugës, i shqyrton të gjitha inicia�vat dhe propozimet për 
ndryshim të Statu�t, e monitoron zba�min e �j dhe i shqyrton 
çështjet kryesore që kanë karakter statutar. Poashtu, ky komision e 
miraton propozim- regulloren e Këshillit të Komunës së Strugës, jep 
propozime dhe mendime në lidhje me propozim- ligjet që kanë të 
bëjnë me komunën si dhe shqyrton akte tjera të përgjithshme në 
kompetenca të Këshillit të Komunës së Strugës. 

 



KOMISIONI PËR ÇËSHTJE MANDATORE, ZGJEDHJE DHE EMËRIME
Ky komision i përga�t dhe shqyrton propozimet në lidhje me 
çështje mandatore dhe të imunite�t, shqyrton dhe dorëzon 
propozime për zgjedhjet, emërimet dhe shkarkimet që janë në 
kompetencë të këshillit.  I përcakton pagat, kontributet dhe të 
ardhurat e tjera për personat e zgjedhur dhe të emëruar. Jep 
propozime për lartësinë e kompensimit të shpenzimeve ditore dhe 
atyre për transport për anëtarët e Këshillit të Komunës së Strugës, 
si dhe për shpenzimet që dalin nga zba�mi i detyrave që ia ka 
besuar këshilli i komunës.   Kryetari dhe anëtarët e kë�j komisioni 
zgjidhen nga Këshilli i Komunës së Strugës në mbledhjen e parë të 
këshillit.

KOMISIONI PËR VEMPRIMTARI PUBLIKE-KOMUNALE DHE 
MBROJTJE TË MJEDISIT JETËSOR       
I shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me punën e shërbimeve 
publike, çështjet nga rregullimi komunal i qyte�t dhe vendbani-
meve dhe çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe përmirë-
simin e natyrës dhe mjedisit jetësor.

KOMISIONI PËR BASHKËSITË VENDORE
Ky komision shqyrton çështje që lidhen me funksionimin e formave 
të qeverisjes vendore, organeve të bashkësive vendore, mënyrën e 
organizimit dhe programin e punës të këtyre bashkësive. 

KOMISIONI PËR TURIZËM
Ky komision ka si sferë interesi zhvillimin e turizmit në Komunën e 
Strugës dhe avancimin e promovimit turis�k të komunës 
 

KOMISIONI PËR SHËNIMIN E FESTAVE, MANIFESTIMEVE, 
NDAJREN E ÇMIMEVE DHE MIRËNJOHJEVE
Ky komision përpilon programin për shënimin e festave dhe 
manifes�meve të ndryshme, si dhe jep propozime për ndarjen e 
çmimeve dhe mirënjohjeve. 

KOMISIONI PËR MARRËDHËNIE MES BASHKËSIVE
Ky komision i shqyrton çështjet që  kanë të bëjnë me marrëdhëniet 
mes bashkësive të përfaqësuara në komunë dhe jep mendime dhe 
propozime për mënyrat e zgjidhjes së të njejtave. 

KOMISIONI PËR BASHKËPUNIM ME SHOQATA QYTETARE
Ky komision bashkëpunon në mënyrë ak�ve me shoqatat qytetare 
të regjistruara në territorin e Komunës së Strugës, i shqyrton 
inicia�vat dhe projektet e dorëzuara nga këto shoqata, i koordinon 
projektet dhe ak�vitete e përbashkëta që janë në interes publik për 
realizimin e kompetencave të komunës. 

KOMISIONI PËR AVANCIMIN E BARAZISË GJINORE
I shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me barazinë gjinore në të 
gjitha sferat e jetës shoqërore, pjesëmarrjen e barabartë të gjinive, 
si dhe çështjet që kanë të bëjnë me emancipimin gjinor, zhvillimin 
dhe avancimin e barazisë gjinore. 



Komisione të përkohshme në Këshillin e Komunës së Strugës janë:

1. Komisioni për vlerësim dhe cak�m të lartësisë së dëmeve të 
shkaktuara nga fatkeqësitë; natyrore dhe fatkeqësi tjera 
2. Këshilli/ komisioni për shënde�n publik
3. Komisioni nga projek� „Komunë sipas nevojave të fëmijëve“

         Kryetari dhe anëtarët e secilit prej komisioneve të përhershme 
i zgjedh Këshilli i Komunës së Strugës me propozim të Komisionit 
për çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime. Propozimi për 
zgjedhje përmban po aq kandidatë sa edhe ka anëtarë në grupet e 
punës. Par�të poli�ke të cilat janë pjesë e Këshillit të Komunës së 
Strugës, janë të përfaqësuara në mënyrë proporcionale në numrin 
e përgjithshëm të anëtarëve dhe kryetarëve të të gjitha komisione-
ve. Mënyra e punës së komisioneve përcaktohet në mënyrë të 
detajuar me Rregulloren e Këshillit të Komunës së Strugës.   
Komisionet e përkoshme i themelon Këshilli i Komunës së Strugës si 
trupa me karakter të përkohshëm që kanë për qëllim organizimin 
dhe mbikqyrjen e ak�viteteve me interes publik që janë në kompe-
tencë të Komunës së Strugës. Përveç këshilltarëve, anëtarë të 
këtyre komisioneve janë edhe persona të jashtëm profesionist në 
fushën për të cilën është themeluar komisioni. 

TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E ANËTARËVE TË KËSHILLIT

Të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të këshilli janë përcaktuar në 
nenin 43 të Ligjit për vetëqeverisje lokale edhe atë:

Anëtarët e Këshillit kanë të drejtë dhe 
obligim të jenë të pranishëm dhe të marrin 
pjesë në punën e Këshillit dhe të komisione-
ve të �j të përhershme ose të përkohshme

Anëtarët kanë të drejtë që në seancat e 
këshillit të japin inicia�va dhe propozime 
dhe t’i parashtrojnë pyetje kryetarit të 
komunës.

Anëtari i këshillit nuk mund të merret në 
përgjegjësi penale ose të paraburgoset për 
shprehje mendim ose për vo�m në këshill.

Punëdhënësi është i obliguar ta lirojë nga 
puna profesionale anëtarin e këshillit për të 
marrë pjesë në seancat e këshillit ose në 
komisione, ku ai është anëtar

Anëtarët e Këshillit kanë të drejta dhe 
detyrime të tjera ose statu�n verifikuar me 
rregullat e tjera në paj�m me këtë ligj.

 

11.  Vendos mbi mënyrën e kryerjes së kontrollit financiar të buxhe-
�t të komunës në përputhje me ligjin. 

12. Zgjedh personin që udhëheq me njësinë rajonale të Ministrisë 
për Punë të Brendshme në komunë, në përputhje me ligjin 

13. Shqyrton dhe miraton rapor�n vjetor për sigurinë publike në 
territorin e komunës, të cilin e dorëzon deri te Ministri i Punëve të 
Brendshme dhe Avoka� i Popullit 
 
14. Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj

          
     KOMISIONET NË KËSHILLIN E KOMUNËS SË STRUGËS

Në bazë të Statu�t të Komunës së Strugës ( Nenet 25-41) për të 
debatuar  në lidhje me çështjet të cilat janë në kompetencë të �j 
këshilli themelon komisione. Komisionet e këshillit mund të 
themelohen si të përhershme dhe të përkohshme. Manda� i komis-
ioneve të përhershme zgjat njësoj sa edhe manda� i anëtarëve të 
këshillit. 
Çdo komision ka si detyrë të shqyrtojë dhe është përgjegjës për 
çështje nga sfera për të cilën është formuar komisioni, duke dhënë 
mendime dhe propozime deri te këshilli, shqyrton propozimet e 
Kryetarit të Komunës, propozime nga anëtarët e këshillit si dhe 
inicia�vat qytetare. 

                          KOMPETENCAT E KËSHILLIT 2

1.  Sjell statu�n e komunës dhe dispozita të tjera 

2.   Sjell buxhe�n dhe llogarinë vjetore të komunës

3. Përcakton shumën e burimeve personale të të ardhurave të 
financimit të komunës, në suaza të përcaktuara me ligj

4. Themelon veprimtari publike në suaza të kompetencave të 
komunës dhe e mbikqyr punën e tyre

5.  Emëron anëtarë të këshillave drejtues të veprimtarive publike të 
cilat i themelon 

6. Sjell programe për punë dhe plane financiare për financim të 
veprimtarive publike që i ka themeluar komuna 
 
7. I miraton raportet për realizimin e buxhe�t dhe llogarinë vjetore 
të komunës

8. Vendos për dhënien e lejeve për kryerje të veprimtarisë me 
interes publik që ka rëndësi lokale në përputhje me ligjin

9. I miraton raportet për punën e veprimtarive publike që i ka 
themeluar komuna

10. Vendos për mënyrën e disponimit me pronën e komunës. 



MBLEDHJET E KËSHILLIT DHE MËNYRAT E VENDIMMARRJES

Këshilli komunal kons�tuohet në seancën e parë të cilën e thirret 
kryetari i këshillit nga përbërja paraprake në afat prej 20 ditësh pas 
përfundimit të zgjedhjeve lokale. Në mbledhjen kons�tuive 
anëtarët e këshillit japin dhe nëshkruajnë deklaratën solemne ku 
betohen se do t’i kryejnë detyrat e anëtarit të këshillit me përgjeg-
jësi dhe ndërgjegje të plotë dhe në paj�m me Kushtetutën, Ligjin 
dhe dispozitat e Këshillit. 

Seancat e këshillit caktohen sipas nevojës, nga prak�ka e Komunës 
së Strugës së paku një here në muaj (minimumi ligjor është së 
mbledhjet duhet të konvokohen së paku një herë në tre muaj). Ato 
i  konvokon Kryetari i Këshillit dhe atë:

-me inicia�vë personale;
-me inicia�vë të kryetarit të komunës; ose
-me kërkesën e së paku ¼ së anëtarëve të këshillit.

 Seancat e këshillit janë publike dhe të hapura për qytetarët, përveç 
në raste të caktuara me ligj. Data, vendi dhe koha si dhe rendi i ditës 
së mbledhjeve të këshillit bëhen publike së paku 7 ditë para 
mbajtjes së seancës. 
Këshilli mund të fillojë me punën e mbledhjes nëse në mbledhje 
janë të pranishëm shumica e anëtarëve të këshillit. Kështu, për 
shembull në Komunën e Strugës këshilli mund të fillojë me punë 
nëse nga gjithsej 27 këshilltarë, së paku 14 prej tyre janë prezent në 
mbledhje. Pas hapjes së seancës nga kryetari i këshillit, këshilltarët 
kanë mundësi të propozojnë ndryshime ose plotësime në rendin e 
ditës të cilat mund të miratohen ose jo përmes procesit të vo�mit 
nga shumica në këshill.

Pas disku�mit për secilën pikë nga rendi i ditës, anëtarët  votojnë në 
mënyrë publike me për, kundër ose të përmbajtur. Vendimet 
merren me shumicën e votave  të anëtarëve të pranishëm(50% +1 
të këshilltarëve prezent në mbledhje). 
Për të vendosur për dispozita dhe çështje të caktuara, që kanë të 
bëjnë me kulturën, gjuhën, verifikimin dhe përdorimin e stemës 
dhe flamurit të komunës vendoset me shumicë të dyfishtë, që 
nënkupton se përveç shumicës së votave të antëtarëve të 
pranishëm kërkohet edhe shumica e votave të anëtarëve që i 
takojnë komunite�t joshumicë në komunë.

 Përveç seancave të rregullta, në raste të caktuara, kryetari i këshillit 
ka të drejtë të konvokojë edhe seanca të jashtëzakonshme. Rendi i 
ditës në seancë të jashtëzakonshme nuk mund të ndryshohet. 

Për çdo seancë, këshilli mban procesverbal. Materialet në lidhje me 
punën e Këshillit të Komunës së Strugës, rendi i ditës, procesver-
balet si dhe dokumentet tjera që kanë të bëjnë me pikat e parapara 
në rend dite janë të disponueshme edhe në faqen zyrtare të 
Komunës së Strugës: www.struga.gov.mk.  
 


