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CILI CILI ËËSHTSHTËË ROLI I KROLI I KËËSHILLTARIT? SHILLTARIT? 
Këshilltari/ja paraqet urën lidhëse midis qytetarëve
dhe vetëqeverisjes lokale, që do të thotë se duhet të
jetë i dukshëm dhe në dispozicion të të gjithë
qytetarëve, me të cilët duhet të ketë komunikim të
rregullt. Si përfaqësues i komunitetit lokal, 
këshilltari/ja ka role të shumta. Kjo është pozitë që
kërkon harmonizimin e përhershëm të roleve dhe
nëse këshilltari/ja arrin ta bëjë këtë, kjo do t’i
mundësojë rizgjedhjen e tij/saj.

KAKVA JE ULOGA ODBORNIKA?
Odbornik/ca, predstavlja most između građana i 
lokalne samouprave, što znači da mora biti vidljiv i 
dostupan svim građanima, i sa njima ostvarivati
redovnu komunikaciju. Kao predstavnici građana
odbornici imaju mnoštvo uloga. To je položaj koji
zahtijeva stalno usklađivanje uloga, i ako
odbornik/ca uspiju u tome, to će omogućiti da bude
ponovo izabran. 
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zastupa interese svoje zajednice u 
lokalnom parlamentu; 
zastupa interese svoje stranke u lokalnom
parlamentu; 
zastupa interese svoje lokalne zajednice
unutar stranke; 
omogućava građanima da se čuje njihov
glas 
koristi mišljenja građana prilikom
donošenja akata koji se odnose na 
upravljanje lokalnom zajednicom; 
raspravlja i glasa o aktima i odlukama
koji regulišu rad lokalne samouprave.

da sluša šta očekuju građani od svoje
opštine; 
da ima na umu šta je najbolje za njegovu
opštinu;
da se ponaša tako da čuva vlastiti
integritet; 
da izbjegava konflikt interesa ili da
sprječava izbijanje takvog konflikta; 
da radi na razvijanju stavova i predloga
zajedno sa drugim članovima stranke, što
će samoj stranci omogućiti izradu snažnih
i kvalitetnih mjera i programa, a sve u cilju
što boljeg zastupanja interesa građana.

përfaqëson interesat e komunitetit të vet 
në parlamentin lokal;  
përfaqëson interesat e partisë së vet në
parlamentin lokal;  
përfaqëson interesat e komunitetit të vet 
lokal brenda partisë;  
u mundëson qytetarëve që të dëgjohet 
zëri i tyre si dhe shfrytëzon mendimet e 
qytetarëve me rastin e miratimit të
akteve që kanë të bëjnë me qeverisjen e 
komunitetit lokal;  
diskuton dhe voton për aktet dhe 
vendimet që rregullojnë punën e 
vetëqeverisjes lokale. 

të dëgjojë se cilat janë nevojat e 
qytetarëve të komunës së tij;  
të ketë parasysh se çfarë është më mirë
për qytetin, respektivisht komunën;  
të sillet në mënyrë të tillë që të ruajë
integritetin personal;  
të shmangë konfliktet e interesave ose të
pengojë lindjen e këtyre konflikteve;  
të punojë në zhvillimin e qëndrimeve dhe 
propozimeve së bashku me anëtarët tjerë
të partisë, gjë që do t’i mundësojë vetë
partisë hartimin e programeve të forta 
dhe kualitative, me qëllim të përfaqësimit 
sa më të mirë të interesave të qytetarëve. 
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