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PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS 
Niveli i 
studimeve 

 

Bachelor 
 

Programi 
 

Juridik i përgjithshëm Viti 
Akademik 

 

2019-20 

Lënda ADMINISTRIMI LOKAL 
Viti III Statusi i 

lëndës 

 

Zgjedhore 
 

ECTS/kredi 
 

5 
Semestri V 
Javët 
mësimore 

 

15 
 

Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

2 0 
Metoda e 
mësimit 

Ligjërata, ushtrime,punime,konsultime,teste,raste studimi,detyra,ushtrime etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 
 

Mësimdhënësi 
 

Prof.Dr Mitasin Beqiri 
Tel/mob 049/838-775 
e-mail mitasin.beqiri@fon.edu.mk 

 

Asistenti 
 Tel/mob  

e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimi i studimit është nxënia e njohurive 
themelore për pushtetin lokal, mënyrat e 
funksionimit te vetadministrimit lokal.Pastaj 
kompetencat e komunave përballë pushtetit 
qëndror,karta evropiane për vetadminsitrim 
lokal.Zhvillimi i procesit të decnetralizimit në 
Evropë dhe zhvillimi i këtij procesi në shtetin e 
Kosovës.Specifikat e zhvillimit të 
decentralizimit në Evropën Juglindore. 

Njohuritë:si funksionin pushteti lokal, roli i 
intitucioneve lokale , kompetencat e 
komunave,sherbimet qe ofron komuna per 
qytetarët nga jetesore deri te procesi i 
vendimarrjes.Pastaj rolin e Kartes për 
vetadmistrim lokal dhe zbatimin e kësaj karte 
,cështjet e decentralizimit të 
sherbimeve.Planin e Ahtisarit per zhvillimin e 
pushtetit lokal. 
 
Aftësitë: 
• Studentet përgatitën në zhvillimin e 
mendimit kritik ,për të analizuar format më t 
ë mira apo praktikat më të mira në 
funksonimin e pushtetit lokal,për të shkruar 
projekte për donatorët e mundshëm;për të 
kuptuar esnecën e zhvillimit sa më të mirë të 
pushtetit lokal,mënyrat e vednimarrjeve në 
institucioneve,rolin e qytetarve në procesin e 
nxjerrjes se vendimeve etj. 
 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
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Prezantimi i temës mësimore në Poëer Point, ushtrime në fleta të mëdha 
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime 
ekipore 
Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave 

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 
 

 
 
Vlerësimi i parë: 30% 
Vlerësimi i dytë   25% 
Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera 10% 
Vijimi i rregullt  5% 
Provimi final   30% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100 10 (dhjetë 

81-90 9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 
Ligjërata Ushtrime 
Vijimi i Ligjëratave 
Pjesëmarrje aktive, 
Punime seminarike, projekte, 
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrje ne ushtrime 
Puna individuale dhe grupore ne raste 
studimi, 
Pjesëmarrje diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime    

Punë Praktike 1 10 10 
Kontakte me mësimdhënësin 2 5 10 
Ushtrime në teren 2 5 10 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 15 15 
Koha e studimit vetanak 1 15 15 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

5 2 10 

Projektet propozimet 5 1 5 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 5 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 125 orë 

Ngarkesa 
totale: 

125 

 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 
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1 Nocioni  dhe kuptimi i vetqeverisjes 
locale-Komuna si njesi themelore 

 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 3-10,2007,Prishtinë 
Local governance ,group of authors, 2007, 
Berlin 

2 Komuna si njesi themelore e 
shtetit 

 

2 Institucionet lokale 
 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 11-18,2007,Prishtinë 
Local Governanc, group author’s,pg.3-9 
Berlin 

2 Përbërja e institucioneve 
lokale 

 

3 Asambleja 
komunale(përbërja,kompetencat) 

 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 19-27,2007,Prishtinë 
Local Governanc, group author’s,pg.10-15 
Berlin,2006 

2 Kompetencat e Komunës  

4 Aktet normative që nxjerrin 
komunat(Statutet,Rregulloret etjera.) 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 19-27,2007,Prishtinë 
European Selfgovernance 
Charters,section9-10, Council of Europe 

2 Statuti,Rregulloret etjer.  

5 Roli i qytetarve në vendim-marrje 
 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 30-38,2007,Prishtinë 

 
Local Governanc, group author’s,pg.16-22 
Berlin,2006 

2 Vendim-marrja –participimi i 
qytetarve në vendim-marrje 
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6 Kompetencat e komunave 
 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 40-49,2007,Prishtinë 

 
Local Governanc, group author’s,pg.25-35 
Berlin,2006 

2 Disa kompetenca specifike  

7 Referendumi lokal 
 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 50-60,2007,Prishtinë 

 
Local Governanc, group author’s,pg.36-43 
Berlin,2006 

2 Shkruarja e peticionit  

8 Plani i Ahtisarit 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 60-70,2007,Prishtinë 

 
Local Governanc, group author’s,pg.44-54 
Berlin,2006 

2 Përmbajtja e Planit  

9 Roli dhe Rëndesia e decentralizimit 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 71-80,2007,Prishtinë 

 
Local Governanc, group author’s,pg.55-66 
Berlin,2006 

2 Decentralizimi  

10 Zhvillimi i decentralizimit në Europë 
 
Roli dhe Rëndesia e decentralizimit 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 82-90,2007,Prishtinë 

 
Local Governanc, group author’s,pg.67-77 
Berlin,2006 

2 Krahasimet e decentralizimit  
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11 Karta për Vetadministrim Lokal 
 
Roli dhe Rëndesia e decentralizimit 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 90-100,2007,Prishtinë 

 
Local Governanc, group author’s,pg.78-85 
Berlin,2006 

2 Përmbajtja e Kartës  

12 Modelet e zhvillimit të decentralzimit 
Roli dhe Rëndesia e decentralizimit 

 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 105-115,2007,Prishtinë 

 
Local Governanc, group author’s,pg.86-94 
Berlin,2006 

2 Modelet apo praktikat më të 
mira të zhvillimit të 
decnetralizimit 

 

13 Hartimi i projekteve komunale 
 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 120-135,2007,Prishtinë 

 
Local Governanc, group author’s,pg.95 - 
110 Berlin,2006 

2 Draftimi i nje projekti  

14 Kriteret për dhenien e granteve 
 
 
 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 136-145,2007,Prishtinë 

 
Local Governanc, group author’s,pg.115 - 
120 Berlin,2006 

2 Llojet e granteve dhe 
mbikëqyrja e zbatimit te 
projekteve 
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15 Disa specifika të Ligjit për Vetqeverisje 
Lokale 
Literatura bazë:Mr.sc.Blerim 
Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e 
autorizuar ,fq. 136-145,2007,Prishtinë 

 
Local Governanc, group author’s,pg.124 - 
138 , Berlin,2006 

2 Analizë të ligjit për vetqevrisje 
lokale 

 

LITERATURA 
Literatura bazë: 
-Mr.sc.Blerim Burjani,Vetqevrisja Lokale-ligjerat e autorizuar,2007,Prishtinë 
 
Literatura shtesë: 
-Karta Evropiane për Vetadministrim LokalLigji për Vetqeverisje Lokale 

VËREJTJE 
Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe. 
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo 
rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve 

duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

VËREJTJE PËR STUDENTIN 
-Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat shkollore; 
-Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i 
vëmendshëm në orën mësimore; 
-Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim; 
-Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit; 
-Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet të 
përqendrohen vetëm në njohuritë personale. 
-Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara 
me ligj. 

 
Profesori i lëndës: 

 
Prof.Dr Mitasin Beqiri 
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