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SYLLABUS – Programi Master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike” 

 

Lënda:  Demokratizimi dhe Decentralizimi i pushtetit lokal 

 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Demokratizimi dhe Decentralizimi i pushtetit lokal 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti i I-rë, semestri i I-rë 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Vlera në kredi – ECTS: 3 ECTS 

Koha / lokacioni: Ligjërata:  

Ushtrime 

Asistent:  

Mësimdhënësi i lëndës: Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala 

Detajet kontaktuese:  Email: sabiha.shala@unhz.eu 

 

Përshkrimi i lëndës Ndër çështjet me të rëndësishme që përkufizojnë 

karakteristikat themelore të vetëqeverisjes lokale është 

raporti i veçantë i saj me demokracinë. Vetëqeverisja lokale, 

që nga format e saj të para, është paraqitur në raport të 

ngushtë me demokracinë. Sistemet demokratike përherë janë 

orientuar dhe kanë synuar që qytetaret vetë të ushtrojnë 

pushtetin. Këtë mundësi e ka ofruar vetëqeverisja lokale, 

qoftë në mënyrë direkte, qoftë përmes përfaqësuesve të 

qytetarëve, të zgjedhur nga vetë ata. Synimi është që 

qytetarët ta ushtrojnë një pjesë të pushtetit i cili 

decentralizohet nga organet e pushtetit qendror në ato lokal. 



 2 

Vetëqeverisja lokale, në këtë kontekst, është “institucion me 

parime antiburokratike dhe antihierarkike”.  

Qëllimet e lëndës: Lënda ofron njohuri rreth raportit në mes të Decentralizimit 

dhe vetëqeverisja lokale i cili një raport në teori dhe në 

praktikë është shumë vështirë të përkufizohet qartë, që të 

tërhiqet kufiri mes tyre. Lënda sqaron ndërlidhjen në mes të 

demokratizimit dhe qeverisjes lokale.   

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

Rezultatet e studimit të kësaj lënde është që studentët të jenë 

të pagatitur në nivelin e duhur rreth dallimit dhe ndërlidhjes 

në mes të koncepteve si demokratizimi, decentralizim i 

pushtetit lokal. Njeherit studentet do të njihen me politikat 

komperative të shteteve në rajon duke adresuar dhe akceptuar 

politikat më të reja qeverisëse të këtyre vendeve. 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

15 min 4 1 

Kollokfiume,seminare 20 1 20 

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

2 15 30 

Përgatitja përfundimtare për 

provim 

5 1 5 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 

provim final) 

3 1 3 

Projektet, seminare, prezantimet 

,etj 

  

1 1 1 

Totali  

 

  120 orë= 4 ECTS 
(120:25=4.8) 

 

Metodologjia e 

mësimdhënies:   

Ligjërata interaktive të ilustruara me prezantime nëpower 

point, seminare, debate dhe punë grupore rreth çështjeve 
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specifike (analiza dhe diskutime), teste vetëvlerësimi, punë 

interaktive, punë grupore, mësim duke punuar dhe përsëritur. 

  

Metodat e vlerësimit: Bazohet në teste, vijueshmëri dhe detyra. Studentët duhet 

që të arrijnë mbi 50% të notës përfundimtare për 

kalueshmëri. 

 

Testi i parë:    30    pikë 

Testi i dytë:     50   pikë 

Detyrat e shtëpisë:    10      pikë (      detyra x       pikë) 

Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë:   10      pikë  

Provimi përfundimtar:  100       pikë 

Totali: 100 pikë. 

 

Vlerat e pikëve: 

Provimi ka 100 pikë. 

50-60 = 6; 61-70 = 7; 71-80 = 8; 81-90= 9; 91-100 = 10 

Pikët nën 50 nuk mbërrijnë notën kaluese. 

 

Literatura  

Literatura bazë:   Kadri Kryeziu, Doracak i Vetëqeverisjes lokale, Cikel 

Leksionesh Prizren 2015. 

Esat Stavilevci, Agni Aliu, Qeverisja Lokale. 

Kurtesh Saliu, E drejta Kushtetuese (Kapitulli për 

Vetëqeverisjen Lokale), Prishtinë, 2001. 

Bowman, Ann O'M., and Richard C. Kearney. State and 

local government. Cengage Learning, 2012.  

Legjislacioni: 

Ligji për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L- 040 

  Ligji për Financat e Pushtetit Lokale Nr. 03/L-049  

 Ligji për Kufijtë Administrativ Nr. 03/L-041  

 Ligji për Zgjedhjet Lokale Nr. 03/L-072  

 Ligji për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Prones 

së Paluajtshme të Komunës Nr. 04/L-144 

  Ligji për Bashkëpunim Nder-komunal Nr. 04/L-010 

Manuali-Karta Evropian për Vetëqeverisjen Lokale,  MAPL, 
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Teksti i qaseshem: https://mapl.rks-

gov.net/getattachment/INTEGRIMET-

EVROPIANE/Manuali--per-KEVL-final.pdf.aspx  

Literatura shtesë:    

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjërata dhe ushtrime, nëse studenti nuk vijon 

mësimin me rregull (mungon më shumë se tri here atëherë nuk merr nënshkrimi. 

Kopjimi është i dënueshëm. Vlejnë kodi i mirësjelljes si për studentët ashtu edhe 

për mësimdhënësin. 

 

 

 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje në trajtimin e lëndës, Kuptimi i Pushtetit Lokal 

Java e dytë: Centralizimi dhe Decentralizimi i pushtetit lokal në 

aspektin historik 

Java e tretë: Nivelet dhe dimensionet e decentralizimit, Decentralizimi 

politik, decentralizimi fiskal dhe ai administrativ  

Java e katërt: Dekoncetrimi i pushtetit Lokal dhe  Delegimi i Pushtetit 

Lokal 

Java e pestë:   Raporti ndërmjet Pushtetit lokal dhe atij Qendror 

Java e gjashtë: Trekëndëshi në Pushtetin Lokal: Kryetar (ekzekutiv) - 

kuvend komunal (legjislativ) – qytetar (shoqëri civile) - 

Perspektiva komunale 

Java e shtatë:   Testi I 

Java e tetë:   Demokracia dhe pjesëmarrja aktive e qytetarëve në shoqëri - 

Shoqëria Civile, Institucionet dhe Partitë Politike 

 

Java e nëntë:   Konceptet teorike të Decentralizmit, Demokratizimi në 

raport me Decentralizimin – Rasti i Kosovës 

 

Java e dhjetë: Parimet e demokracisë lokale 

Java e njëmbëdhjetë: Decentralizimi dhe reforma e pushtetit lokal parakusht për 

Integrime Evropiane 

Java e dymbëdhjetë:   “Karta Evropiane për Vetëqeverisje Lokale”, Roli dhe 

rëndësia e saj 

Java e trembëdhjetë:     Ndikimi i “pakos së ahtisarit”në kornizën ligjore në 

funksionimin e Decentralizimit te pushteti lokal 

Java e katërmbëdhjetë:   Bashkëpunimi ndër-komunale dhe roli i 

asociacioneve 

Java e pesëmbëdhjetë:    Testi II 

https://mapl.rks-gov.net/getattachment/INTEGRIMET-EVROPIANE/Manuali--per-KEVL-final.pdf.aspx
https://mapl.rks-gov.net/getattachment/INTEGRIMET-EVROPIANE/Manuali--per-KEVL-final.pdf.aspx
https://mapl.rks-gov.net/getattachment/INTEGRIMET-EVROPIANE/Manuali--per-KEVL-final.pdf.aspx
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