
 
 
 

PLANI I PUNËS PËR VITIN 2018 
I KUVENDIT TË KOMUNËS SË GJILANIT 

 
 
 

Viti 2018 Rregulloret Vendimet Kostoja financiare 

JANAR 

 

 Zgjedhja e Kryesuesit të KK-Gjilan 

Miratimi i iniciativës së Kryetarit të 

Komunës për ndryshimin dhe 

plotësimin e Statutit të Komunës së 

Gjilanit 

Formimi i Komisionit statutar dhe akte 

tjera normative 

Vendimi për caktimin e numrit të 

anëtarëve të Komiteteve të KK-Gjilan 

Vendimi për themelimin e Grupit 

punues për hartimin e Planit vjetor të 

punës të KK-Gjilan për vitin 2018 

Vendimi për miratimin e orarit të 

mbledhjeve të Kuvendit dhe Komiteteve 

të KK-Gjilan 

 

 

SHKURT 

 

 

 

  

 

Miratimi i Planit të punës të Kuvendit 

për vitin 2018 

Informatë rreth Manifestimit 

tradicional “Flaka e Janarit” 2018 

Raporti i punës i Kryetarit të Komunës 

për vitin 2017 

Miratimi i akteve te përgjithshme sipas 

nevojës 

Propozim vendimi për caktimin e 

anëtarëve në komitete të Kuvendit të 

komunës së Gjilanit. 

Prop.vendimi për themelimin e 

komisionit vlerësues të ofertave për 

dhënien ne shfrytëzim të pronave te 

 

 



paluajtshme të Komunës se Gjilanit. 

Prop.vendimi per themelimin e 

komisionit për vlerësimin e ankesave. 

Propozim vendimi për caktimin e e 

lartësisë së kompensimit për anëtarët e 

këshillit te përhershëm komunal për 

vlerësimin e meritave historike, 

shoqërore te personaliteteve dhe 

ngjarjeve nga territori i Komunës së 

Gjilanit, tërësia etnike por edhe nga 

bota. 

Prop.vendimi per ndarjen e mjeteve 

financiare për fëmijët m nevoja te 

veçanta. 

Informatë për suksesin në gjysmë 

vjetorin e parë të vitit shkollor 2017-

2018, 

MARS 

 

-Rregullore (kgj) nr. 03/2018 për 

ndryshimin dhe plotësimin e rregullores 

për taksa, ngarkesa dhe gjoba 

komunale 01. nr. 016-126416 të dt. 

29.12.2016 

 

Rregullore (kgj) nr. 01/2018   për 

varrezat, ofrimin e shërbimeve të 

varrimit, rregullimin dhe mirëmbajtjen 

e tyre.  

Rregullore  (k-gjilan) nr. 2/2018 për 

ndryshim dhe plotësim të  rregullores 

për kushtet,kriteret dhe procedurat e 

ndarjes së subvencioneve 01. nr. 16-

126422 dt. 29.12.2016 

Statuti për  ndryshimin dhe plotësimin e 

statutit të Komunës  së Gjilanit  01. nr. 

016-126211 të dt. 06.11.2014 

Raporti Financiar për vitin 2017 

Plani i punës për vitin 2018 i Kuvendit 

të Komunës së Gjilanit 

Rishikimi i vendimi për caktimin e 

anëtarëve në Komitete të Kuvendit të 

Komunës së Gjilanit (kërkesë e MAPL) 

Propozim vendimi për Themelimin e 

Këshillit Komunal për Siguri në 

Bashkësi,(KKSB) 

Propozim vendimi për zgjedhjen e 

anëtarëve të Kuvendit të Komunës së 

Gjilanit në Kuvendin e Asociacionit të 

Komunave të Kosovës (AKK) 

Projekt kërkesë për mbështetjen e 

funksionimit dhe të angazhimit të stafit 

teknik dhe aktiviteteve socio kulturore 

dhe manifestimeve komunale në Teatrin 

e Qytetit në Gjilan 

Propozim vendi për bartjen e mjeteve 

financiare nga të hyrat vetanake të 

pashpenzuara të vitit fiskal 2016 dhe 

2017, në vitin fiskal 2018 

Vendimi për  dhënien në shfrytëzim të 

  



pronës  komunale  

 

PRILL 

 

 

-  Rregullore (kgj) nr. 04/2018   për 

menaxhimin e shtëpisë së rinisë 

-  Rregullore (kgj) nr. 06/2018 për 

ndryshimin dhe plotësimin e rregullores 

për mënyrën dhe kushtet e shfrytëzimit 

të stadiumit të futbollit në gjilan 

-Rregullore (kgj) nr. 07/2018 për 

ndryshimin dhe plotësimin e rregullore 

per mënyren dhe kushtet e shfrytëzimit 

të palestrës së sporteve "bashkim 

selishta  petriti"në gjilan 

- Iniciativa e DKA-së për ndarjen e4 

bursave per studentët e Gjilanit qe 

studiojnë Brenda dhe jashte komunes se 

Gjilanit. 

Draft Rregullorja per trajtimin e 

qenëve endacak 

Raporti tremujor financiar për vitin 

2018 

 Miratimi i akteve te pergjithshme sipas 

nevojes 

 Raport  i punës për vitin 2017 i 

Komisionit    të aksionarëve për KPL  

"Stacioni I Autobusëve" 

Raporti i punës për vitin 2017 i 

Komisionit komunal të aksionarëve të 

kompanisë "ECO-Higjiena" 

Propozim vendimi për dhënien në 

shfrytëzim dhe  këmbimin e pronës 

komunale 

Ndryshime, harmonizimie dhe plotësime 

të akteve komunale 

 

 

 

 

MAJ 

 

 

-Rregullore (kgj) nr. 05/2018 për 

menaxhimin e bibliotekës së qytetit 

- Projekt rregullorja për marrëdhënie 

juridike te punës ne institucionet 

edukativo arsimore dhe aftësive. 

- Projekt rregullorja për institucionet 

parashkollore. 

 

Rishikimi i Buxhetit të vitit 2018 

Miratimi i akteve te përgjithshme sipas 

nevojës 

 

 

QERSHOR 

 

Rregullorja për transparencë 

(ndryshimi, harmonizimi dhe plotësimi) 

 

 

 

 

 

Korniza Afatmesme Buxhetore 2019-

2021 

Miratimi i akteve te pergjithshme sipas 

nevojes 

Ndryshime, harmonizimiedhe plotësime 

të akteve komunale 

Propozim vendimi për dhënien në 

shfrytëzim dhe  këmbimin e pronës 

komunale 

 



KORRIK  Raporti 6-mujor financiar 2018-DBF, 

Raporti 6-mujor i punës i Kryetarit të 

Komunës, për vitin 2018 

Rishikimi i Buxhetit 2019-20221 

Raporti i Auditorit të përgjithshem për 

vitin 2017 per të gjeturat në Komunën e 

Gjilanit 

Raport gjashtë mujor i punës i 

Komisionit të aksionarëve për KPL  

"Stacioni i Autobusëve” 

Raporti gjashtë mujor i punës i 

Komisionit komunal të aksionarëve të 

kompanisë "ECO-Higjiena" 

Informatë e punës për periudhën Janar-    

Qershor 2018 e Komiteteve të KK-së 

Informatë për përfundimin e vitit 

shkollor 2017-2018 

Ndryshime, harmonizimiedhe plotësime 

të akteve komunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSHT 

 

   

    

SHTATOR 

 

 

Rregullorja mbi Tatimin në pronë për 

vitin 2019 

 

Miratimi i Buxhetit për vitin 2019 

(Informat lidhur me implementimin e 

politikave të buxhetimit të përgjegjshëm 

gjinor) 

Informatë nga Drejtoria për Arsim 

rreth fillimit të vitit të ri shkollor 

2018/2019 

Informatë rret korrje-shirjeve 

Miratimi i akteve te pergjithshme sipas 

nevojes 

Ndryshime, harmonizimie dhe plotësime 

të akteve komunale 

Propozim vendimi për dhënien në 

shfrytëzim dhe  këmbimin e pronës 

komunale 

 

 

 

 

TETOR 

 

 

 

Raporti 9-mujor financiar 2018-DBF 

Informate mbi buxhetimin e 

pergjegjshem gjinor . 

 Miratimi i akteve te përgjithshme sipas nevojës 

  

 

 



NENTOR 

 

 

 

 

 

Themelimi i Grupit punues për hartimin 

e Planit të punës së Kuvendit për vitin 

2019 

Miratimi i akteve te pergjithshme sipas 

nevojes 

Propozim vendimi për dhënien në 

shfrytëzim dhe  këmbimin e pronës 

komunale 

 

DHJETOR 

 

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 

për taksat, , tarifa dhe ngarkesa 

komunale 

Raporti vjetorë  i punës i Komisionit 

komunal të aksionarëve në KPL  

"Stacioni 1 Autobusës" 

Raporti vjetorë punës i Komisionit 

komunal të aksionarëve në kompaninë 

"ECO-Higjiena" 

Vendimi për miratimin e Planit të Punës 

të KK-Gjilan për vitin 2019, 

Vendimi për miratimin e Orarit të 

mbajtjes së seancave dhe mbledhjeve të 

Komiteteve të KK-së për vitin 2019 

 

 

P.S:Detyrë përmanente e Komisionit për akte normative do të jet hartimi i Rregulloreve të nevojshme për funksionimin efikas të institucioneve 

komunale 


