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Kryetari i Bashkisë 

 

Përfaqëson Bashkinë Malësi e Madhe në të gjitha nivelet e marrëdhënieve me institucionet 

publike, me komunitetin, me persona fizikë dhe juridikë, vendas e të huaj. Kryetari i Bashkisë 

drejton nëpërmjet urdhrave dhe vendimeve. Ai organizon dhe drejton punën e administratës për 

kryerjen e funksioneve të bashkisë. 

 

 

 Kompetencat dhe detyrat e Kryetarit të Bashkisë:  

a) Ushtron të gjitha kompetencat ligjore në kryerjen e funksioneve të bashkisë, me përjashtim 

të atyre që janë kompetencë vetëm e këshillit përkatës;  

b) Zbaton aktet e Këshillit të Bashkisë;  

c) Merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për Këshillin Bashkiak, në përputhje 

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

d) Raporton në këshill për gjendjen ekonomiko-financiare, të paktën çdo 6 muaj ose më 

shpesh, sa herë kërkohet nga këshilli;  

e) Raporton para këshillit,sa herë kërkohet prej tij, për probleme të tjera që kanë të bëjnë me 

funksionët e bashkisë;  

f) Është antar i Këshillit të Qarkut. 

g) Emëron,duke respektuar ligjin për barazinë gjinore zëvendëskryetarin/zëvëndëskryetarët e 

bashkisë dhe sekretarin e përgjithshëm dhe shkarkon ata; 

h) Emëron,duke respektuar ligjin për barazinë gjinore administratorët e njësive 

administrative/lagjeve dhe i shkarkon ata; 

i) Vendos për emerimin ose shkarkimin anëtarve të organeve drejtuese, të shoqërive tregtare 

në pronësi të bashkisë, si dhe drejtuesit të ndërmarrjeve dhe institucioneve vartëse; 

j) Emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë të strukturave dhe njësive në varësi të bashkisë, 

përveç kur parashikohet ndryshe në ligjin për statusin e nëpunësit civil.;  

k) Ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar bashkisë 

si person juridik dhe është përfaqësues i saj me të tretët;  

l) Merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve 

vartëse, si ato arsimore, sociale, kulturore e sportive;  

m) Kthen për rishqyrtim jo më shumë se një herë në këshill vendime, kur vëren së ato cenojnë 

interesa të bashkësisë;  

n) Miraton strukturë, organikën e kategoritë/klasat e pagave për çdo pozicion të shërbimit 

civil dhe rregulloret bazë të administratës së bashkisë dhe të njësive e institucioneve 

buxhetore në varësi të bashkisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi; 

o) Emeron dhe shkarkon nëpunësit vendor për barazinë gjinore; 

p) Kujdeset për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore, të ndara sipas gjinisë, dhe 

siguron publikimin e tyre. 

q) Urdhëron ngritjen e Komisioneve të Përhershme dhe të Përkohshme të strukturave 

konsultative dhe bordeve në funksion të detyrave publike, për botime të ndryshme në 

bashki si: buletine informative, guida, postera, fletëpalosje etj.  
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Raportet e Kryetarit të Bashkisë me Këshillin Bashkiak 

 

a. Kryetari kryen funksionin e organit ekzekutiv për vendimet dhe urdhëresat e këshillit dhe 

njëkohësisht është edhe organ vendimmarrës e urdhërdhënës për çështje të lëna me ligj në 

kompetencë të tij. 

b. Thërret dhe në bashkëpunim me sekretarin e këshillit organizon mbledhjen e keshillit, duke 

siguruar kushtet ligjore dhe materiale, për funksionimin e këshillit, komisioneve të tij, si 

dhe të këshilltarëve sipas rregullores së këshillit dhe akteve ligjore dhe nënligjore. 

c. Përgatit dhe paraqet për shqyrtim në këshill raporte,studime, relacione, njoftime dhe 

projektvendime apo projekt-urdhëresa. 

d. Merr pjesë në mbledhjen e këshillit dhe ndikon që vendimet që do të merren të jenë brenda 

kuadrit ligjor në fuqi. 

e. Organizon punën për zbatimin e vendimeve dhe urdhëresave të nxjerra nga këshilli. 

f. Kur çmon se një vendim është i kundraligjshëm mund të mos e zbatojë atë deri sa të 

shprehet prefekti. 

g. Përgjigjet para këshillit për funksionimin e mirë të administratës së bashkisë. 

h. Kryetari i bashkisë në marrdhënie me këshillin përkatës është i detyruar që të respektojë 

rregulloren e brendshme të miratuar nga këshilli, si për kryerjen e detyrave nga aparati për 

të garantuar funksionimin e mirë të këshillit, ashtu edhe plotësimin e detyrimeve që ka ai 

vetë në raport me këshillin. 
 

Paga pozicionit e miratuar me vendim te keshillit bashkiak : 117,500 


