Formular për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Fakulteti Juridik
Vet-administrimi Lokal
BA
Zgjedhore
III
2 orë
4
Prishtinë
Prof. Dr. Arsim Bajrami; Prof. Dr. Asoc. Visar
Morina.
visar.morina@uni-pr.edu

Përshkrimi i lëndës
Në kuadër të kësaj lëndë do të analizohet koncepti i
vetëqeverisjes lokale si dhe standardet e kërkuara
të vetëqeverisjes lokale sipas Kartës Evropiane për
Autonomi Lokale. Për më tepër, në kuadër të kësaj
lënde do të analizohet vetëqeverisja lokale në
Republikën e Kosovës, organizimi dhe kompetencat
komunale si dhe raportet në mes pushtetit qendror
dhe lokal. Programi i kësaj lënde korrespondon me
përmbajtjen lëndën “E drejta kushtetuese”. Duke
marr parasysh faktin që qeverisja lokale në shumë
vende është kategori kushtetuese, për të elaboruar
planin në fjalë, nevojitet që studentët të kenë
njohuri paraprake nga “E drejta kushtetuese”.
Qeverisja lokale është njëra nga vlerat themelore të
rendit kushtetuese në shumicën e vendeve.
Qëllimet e lëndës:

Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që studentët të
marrin njohuri nga fusha e vetadministrimit lokal
me theks të veçantë në Republikën e Kosovës. Për
më tepër studentët do të fitojnë njohuri për
konceptin dhe parimet e qeverisjes lokale,
decentralizimin, kriteret e organizimit territorial,
kompetencat e pushtetit lokal, mënyra e realizimit
të tyre, forma e rregullimit me legjislacion dhe
sfidat e implementimit praktik të tyre.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Në përfundim të lëndës, studentët duhet të jenë të

1

aftë të:





Formojnë pikëpamjet bazë për qeverisjen
lokale, parimet dhe funksionet;
Te kuptojnë avantazhet dhe disavantazhet e
decentralizimit ne Republikën e Kosovës
Njohin kompetencat komunale dhe do të
kuptojnë raportin në mes pushtetit qendror
dhe atij lokal;
Të realizojnë të drejtat e tyre në nivel të
pushtetit lokal.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithësej
Ligjërata
2
14 javë
28 orë
Ushtrime teorike/laboratorike
1
14 javë
14 orë
Punë praktike
Kontaktet me
5
5 orë
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
4
4 orë
Detyra të shtëpisë
5
5 orë
Koha e studimit vetanak të
2
14 javë
28 orë
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për
3
1 javë
3 orë
provim
Koha e kaluar në vlerësim
3
1 javë
3 orë
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
1
1 javë
1 orë
Totali

91 orë

Metodologjia e mësimdhënies:
Përshkruani se çfarë metodologjie do të përdoret
gjatë ligjërimit të lëndës?
Shtjellimi i lëndës do të realizohet përmes ligjërimit
interaktiv me pjesëmarrje aktive te studentëve në
ligjërata, seminare dhe punime individuale dhe
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përmes rasteve studimore.
Ligjëratat do ofrohen me prezantime vizuale dhe
paraqitje dokumentare.
Puna ekipore dhe praktike përmes rasteve
kushtetuese do të stimulohet duke gjetur
aplikueshmëri konsistente.

Metodat e vlerësimit:
Vlerësimi i njohurive të studentëve bëhet gjatë
tërë semestrit, duke përfshirë pjesëmarrjen dhe
aktivitetin e tyre gjatë ligjëratave, ushtrimeve, si
dhe gjatë prezantimeve dhe diskutimeve në klasë.
Pjesëmarrja: 10%
Angazhimet në orët e ushtrimeve: 10%
Punimet individuale: 10%
Testi preliminar: 20%
Provimi: 50%
Literatura
Literatura bazë:

Listoni literaturën e domosdoshme.



Literatura shtesë:

Prof.Dr.Arsim Bajrami, Sistemi Kushtetues i
Republikës së Kosovës, Prishtinë, 2011.
Kurtesh Saliu, E drejta Kushtetuese (Kapitulli
për Vetëqeverisjen Lokale), Prishtinë, 2001.

Listoni literaturën e rekomanduar/shtesë.





Bowman, Ann O'M., and Richard C.
Kearney. State and local government. Cengage
Learning, 2012.
Gjoni, Roland, Anna Wetterberg, and David
Dunbar. "Decentralization as a conflict
transformation tool: The challenge in
Kosovo." Public Administration and
Development 30.5 (2010): 291-312.
Marcou, Gerard. "Legal Framework and the
European Charter of Local Self
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Government." The Kosovo Decentralization
Briefing Book (2007): 50-59.
Kushtetuta e Kosovës (2008)
Ligji nr. 03/l-040 për vetëqeverisjen lokale.
Karta Evropiane per Qeverisje Lokale

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjërata që do të zhvillohet
Hyrje
Njoftimi me programin dhe metodat e punës

Java e dytë:

Të kuptuarit e qeverisjes lokale
1. Përkufizimi i qeverisjes lokale
2. Prejardhja dhe zhvillimi i qeverisjes lokale
3. Federalizmi dhe regjionalizmi

Java e tretë:

Parimet e qeverisjes lokale
1. Autonomia lokale
2. Decentralizimi
3. Parimi i subsidiaritetit

Java e katërt:

Demokracia e drejtpërdrejtë dhe mekanizmat e
pjesëmarrjes së qytetarëve
1.
2.
3.
4.

Informimi publik dhe konsultimi
E drejta e peticionit
Iniciativa e qytetarëve
Referendumi

Java e pestë:
Veçoritë e pushtetit lokal në Kosovë
1.
2.
3.
4.
Java e gjashtë:

Parimet themelore të pushtetit lokal në Kosovë
Organizimi i vetëqeverisjes lokale në Kosovë
Specifikat e vetëqeverisjes lokale në Kosovë
Rast Studimor: Vendim i GJKK KO 130/15

Pozita kushtetuese dhe juridike e komunave në Kosovë
1. Atributet themelore
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2. Statusi ligjor i komunës
3. Raporti me organet e pushtetit qendror
Java e shtatë:

Organizimi i brendshëm dhe organet e Kuvendit Komunal
1. Organizimi
2. Kuvendi Komunal (zgjedhja e anëtarëve, mandati,
Kryesuesi i Kuvendit, shpërndarja e kuvendit të
komunës)
3. Kryetari i Komunës (zgjedhja, funksioni, detyrat,
shkarkimi)
4. Drejtoritë dhe administrata komunale
(Kollokfiumi 1)

Aktet komunale dhe rishikimi juridik i tyre
Java e tetë:
1. Aktet komunale (statuti, rregulloret komunale)
2. Procedura e rishikimit ligjor të akteve komunale
3. Rast studimi
Java e nëntë:

Autonomia financiare
1.
2.
3.
4.
5.

Java e dhjetë:

Pavarësia financiare e komunave
Burimet financiare komunale
Taksat komunale
Grantet operative
Të hyrat tjera vetanake komunale
Karta Evropiane për Autonomi Lokale

1. Qëllimi
2. Parimet themelore
3. Përmbajtja

Java e njëmbëdhjete:

Zgjedhjet lokale
1.
2.
3.
4.

Parimet themelore
Sistemi zgjedhor
Zgjedhjet për Kuvendet e Komunave
Zgjedhjet e Kryetarëve të Komunave
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Java e dymbëdhjetë:

Rast Studimor
Rishikimi i statutit komunal

Java e trembëdhjetë:

Marrëdhëniet ndërmjet qeverisë qendrore dhe lokale






Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Shqyrtimi administrativ i komunave
Shqyrtimi i rregullt i ligjshmërisë
Shqyrtimi i detyrueshëm i ligjshmërisë
Procedura për shqyrtimin e ligjshmërisë
Kërkesa për konsultim paraprak
Shqyrtimi i përshtatshmërisë
Ankesat e qytetarëve
Kollokfiumi 2
Konkludimet përfundimtare

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Cakto politikat e mirësjelljes konform statutit të UP-së.






Personeli akademik duhet të reflektojë një standard të lartë të integritetit
personal e profesional gjatë veprimtarisë së punës, duke zbatuar kuadrin ligjor
përkatës, për t’u siguruar që procesi i punës kryhet në mënyrë transparente dhe
të përgjegjshme.
mësimdhënësi duhet t’i njoftojë studentët lidhur me të drejtat dhe detyrimet e
tyre gjatë vitit akademik dhe me kodin e mirësjelljes,
të bëhet realizimi i papenguar i ligjëratave në atë mënyrë që të respektohet orari
i ligjëratave,
Kopjimi gjatë provimit dhe çdo lloj plagjiati janë rreptësishtë të ndaluara.
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