
Struktura komunitare në fshat 

Kryetari dhe kryesia e fshatit 

Fshati drejtohet nga kryetari dhe kryesia e fshatit. 

Kryesia është organ këshillimor i kryetarit. Anëtarët e kryesisë së fshatit zgjidhen në mbledhje të 

fshatit, ku marrin pjesë jo më pak se gjysma e banorëve me të drejtë vote. Përbërja e kryesisë së 

fshatit duhet të respektojë ligjin për barazinë gjinore. Mënyrat dhe rregullat e votimit përcaktohen 

nga këshilli bashkiak përkatës. Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit përcaktohet nga këshilli 

bashkiak në bazë të numrit të banorëve të fshatit dhe lagjeve përbërëse të tij. 

Kryetari i fshatit zgjidhet nga kryesia e fshatit nga radhët e anëtarëve të kryesisë së fshatit. 

Zgjedhjet e kryesisë së fshatit bëhen një herë në katër vjet, pas zgjedhjeve për këshillin bashkiak 

dhe jo më vonë se tre muaj pas këtyre zgjedhjeve. Në rast mosrespektimi të këtij afati, deri në 

zgjedhjen e kryesisë së fshatit, kryetari i bashkisë emëron përkohësisht kryetarin e fshatit. Në rastet 

e krijimit të vendit vakant për anëtar të kryesisë zhvillohen procedurat e sipërpërmendura të 

zgjedhjes për vendin vakant. Mandati i të zgjedhurit të ri vazhdon deri në përfundim të periudhës 

së mbetur të afatit katërvjeçar. Proçesi i zgjedhjes dhe veprimtaria e kryesisë së fshatit mbikëqyren 

nga këshilli bashkiak përkatës. 

Detyrat dhe të drejtat e kryetarit dhe të kryesisë së fshatit 

Ndërlidhësit komunitarë zgjidhen radhët e anëtarëve të këshillave komunitarë që drejtojnë dhe 

organizojnë punën e këshillave. 

1. Kryetari dhe kryesia e fshatit kryejnë dhe mbështesin funksionet vetëqeverisëse të bashkisë në 

fshatin e tyre, si dhe kujdesen për zhvillimin ekonomik vendor, përdorimin e burimeve të 

përbashkëta dhe sigurimin e harmonisë sociale. 

2. Bazuar në vendimin e kryetarit të bashkisë, kryetari ose kryesia e fshatit mund të kryejë edhe 

detyrat si më poshtë: 

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

dhe kanalizimeve të ujërave të bardha dhe ujërave të ndotura, të kanaleve mbrojtëse të zonave të 

banuara, si dhe rrjetit të kanaleve tretësore të ujitjes dhe kullimit; 

b) kujdesjen për parandalimin e ndërhyrjeve të paligjshme dhe të çdolloj dëmtimi të rrugëve, 

trotuareve dhe shesheve publike në fshat; 

c) administrimin e varrezave të fshatit; 

ç) kujdesjen për ruajtjen e pyjeve dhe kullotave, si dhe të burimeve natyrore. 

3. Detyrat më të hollësishme të tyre përcaktohen në rregulloret dhe urdhëresat e këshillit bashkiak. 

4. 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 bashkia, nga 

vetë banorët ose nga çdo institucion tjetër, në përputhje me ligjin. 

5. Urdhëresat, vendimet dhe urdhrat e organeve të zgjedhura të bashkisë përkatëse janë të 

detyrueshme për zbatim nga kryetari dhe kryesia e fshatit. 

6. Kryetari i fshatit shpërblehet për punën që kryen, sipas kritereve të përcaktuara nga këshilli 

bashkiak, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



7. Kryetari i fshatit mund të thirret në mbledhjet e këshillit 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. 


