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Republika e Kosovës                                                                                               Komuna e Kaçanikut

Republika Kosova                                                                                                    Opština Kacanik                                                              

Republic of Kosovo                                                                                                  Municipal  Kacanik 

Prezantimi i Punës së Kuvendit të
Komunës Kaçanikut

Restorant Bujana – Gjilan
Punëtori e mbajtur më 05.10.2012, organizuar nga OSBE

Prezantuesit:

1.      z. Xhelal Gashi, kryesues i kuvendit,  dhe

2.     znj. Makfire Malsiu, zyrtare e kuvendit



I.  Përgatitja dhe zhvillimi i Seancave 
të kuvendit të komunës Kaçanik

Kuvendi  i Komunës Kaçanik si organ më i lartë i komunës, 
i dalur nga zgjedhjet e mbajtura më 15 nëntor 2009 është konstituuar 
më 30.12.2009.

Përbërja e kuvendit të komunës: 27 anëtarë,  prej tyre 11 janë femra, 
kryesohet nga  z. Xhelal Gashi,  Kryesues i kuvendit.

Kuvendi i Komunës Kaçanik, e ka të aprovuar:  Planin e mbledhjeve 
për vitin 2012 , ku është përfshirë , Agjenda për secilën mbledhje.

Në bazë të Planit të mbledhjeve, në vitin 2012, kuvendi i komunës
i ka të parapara më i mbajtur gjithsej 10 mbledhje të rregullta. 

Pregaditjet e nevojshme për të gjitha Mbledhjet e kuvendit të komunës, 
bëhen përmes Shërbimit të kuvendit.



Komitetet obligative të KK:

1. Komitetin për Politikë dhe Financa  (07 anëtarë) dhe
2. Komitetin për Komunitete,               (05 anëtarë).

Komitetet konsultative:

1. Komiteti për arsim dhe kulturë (05 anëtarë),
2. Komiteti për shendetësi dhe mirëqenje sociale(05 anëtarë),
3. Komiteti për zhvillim ekonomik (05 anëtarë),
4. Komiteti për urbanizëm, kadastër dhe mbrojtje të mjedisit(05 anëtarë),
5. Komiteti për shërbime publike dhe emergjencë(05 anëtarë) dhe
6. Komiteti për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural (05 antëtarë).

Në këto komitete nuk është bërë ende anëtarsimi.



Faza paraprake e shqyrtimit të materialeve 
të kuvendit

Të gjitha materialet që i adresohen  kuvendit, paraprakisht shqyrtohen 
në:
1. Drejtorinë përkatëse komunale, 

2.  Ekzekutiv të komunës,

3.  Komitetin për Politikë dhe Financa.

4.  Me Rekomandim të KPF-a, i adresohen kuvendit të komunës 
për shqyrtim dhe vendosje apo në procedurë të mëtutjeshme  
procedurën e debatit publik me qytetarë.

Materialet që kanë të bëjnë më kuvendin dhe trupat punuese të 
kuvendit, skanohen dhe i adresohen shërbimit të kuvendit përmes 
shërbimit të Intranetit.



Caktimi i seancës dhe përgatitja e materialeve

1. Kryesuesi i kuvendit në konsultim më Kryetarin e komunës e caktojnë  
Seancën  dhe rendin e punës në bazë të Planit të mbledhjeve, më 
ndonjë  ndryshim-plotësim sipas materialeve në dispozicion.

2.   Zyrtari i kuvendit e përgatit, Ftesën për mbledhje, e sistemon materialin  
dhe iu dërgon në formë elektronike 7 ditë para mbajtjes së mbledhjes, 
dhe  atë:
- 27 anëtarëve të KK; 
- kryetarit  dhe  nënkryetarit të komunës;
- drejtorëve të drejtorive komunale,
- MAPL; 
- OSBE-së, 
- Zyrtarit për Informim, 
- Zyrtarit për të drejtat e njeriut,
- gazetarëve, Radio Kaçanikut, 
- INPO,
- Këshillit të Veprimit Rinor Lokal, dhe
- sipas kërkesave çdo kujt tjetër që kërkon.

Anëtarët e KK sipas Rregullorës për punë të KK,  kanë të drejtë në 
çështje të caktuara në rend pune të  propozojnë ndyshime dhe 
plotësime,  të cilat duhet të i paraqitën kuvendit në formë amandamenti 
më se voni 24 orë para mbajtjes së mbledhjes.







•Publikimi i Ftesës për mbledhje;

Ftesa për mbledhje publikohet në:

- Ueb faqen zyrtare të komunës, në vend të 
dukshëm, 
- Tabelë të shpalljes, 
- Transmetohet nga Radio Kaçaniku.



Mbajtja e seancës

1. Nëse kryesuesi i mbledhjes është fillestar për ta udhëhequr mbledhjen,
shërbimi i kuvendit paraprakisht ia përgatit :  Skenarin e Mbledhjes.
Kjo zakonisht bëhet në seancën Inauguruese të KK, kur kuvendin duhet ta
udhëheq anëtari më i vjetër i kuvendit, dhe në raste kur kërkohet nga kryesuesi.

2.  Zyrtari i kuvendit, i pajisë anëtarët e KK edhe më çdo material shtesë që 
ofërohen në mbledhje, si informata, përgjigje në kërkesa etj. 

3. Seancat e kuvendit i udhëheq kryesuesi i kuvendit, Për konstatim të kuorumit, 
lexohet Regjistri i anëtarëve të kuvendit,

4. Pas vërtetimit të kuorumit, kryesuesi i kuvendit e hap mbledhjen dhe e
propozon Rendin e Punës, pas aprovimit të Rendit të Punës,  i pyet anëtarët për
vërejtje në procesverbal, nëse ka të njëjtat konstatohen në Procesverbalin e 

mbledhjes,

5. Në vazhdim pyeten anëtarët e kuvendit se a kanë  ndonjë Kërkesë apo Pyetje 
për të parashtruar, Nëse ka pyetje,  përgjigjet mund të mirren aty për aty apo 
në mbledhjen vijuese.



Të gjitha kërkesat apo pyetjet që ngriten në kuvend, shërbimi i kuvendit 
i evidenton dhe ua dërgon në formë të shkruar; kryetarit të   komunës dhe
shërbimeve përkatëse profesionale, me qëllim që të jepen përgjigje në to në
mbledhjen vijuese,

6. Në pikat e rendit të punës, fillimisht fjala i ipet propozuesit për të
arsyetuar çështjen,pastaj hapet debati, duke ia dhënë fjalën fillimisht 
shefave të grupeve parlamentare, pastaj anëtarëve tjerë sipas 
paraqitjes, deri sa të plotësohen kushtet për Vendosjen e çështjes,
për të cilën vendosë kuvendi. 

7. Në mbledhje të KK mbahet procesverbal i cili aprovohet në mbledhjen 
vijuese të Kuvendit.

8. Para se të përfundoj mbledhja, anëtarët të kuvendit iu ofërohet një 
Regjistër për nënshkrim,  me qëllim të kompensimit të mëditjes.

9. Pas përfundimit të mbledhjes, anëtarëve të kuvendit iu dërgohet me 
email  CD e inxhizimit të mbledhjes, që bëhet me teleprezencë.
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F L E T V O T I M

Për zgjedhjen e  Kryesuesit të Kuvendit të Komunës  Kaçanik,  në votimin e mbajtur më  
_____________________.

Për Kryesues Kuvendi zgjidhet një kandidat.

Votimi bëhet për një kandidat.

Votimi bëhet më rrumbullakësimin e emrit të kandidatit (sa për sqarim; rrumbullakëso  njërin  
nga numrrat  e poshtëshënuar)

Çdo vëprim ndryshe, votimi i Juaj  do  të jetë i pavlefshëm.

K a n d i d a t ë t:

1.________________________,
2. ________________________,
3.________________________,  dhe

4.________________________.

Republika e Kosovës        Komuna e Kaçanikut

Republika Kosova                                                                                        Opština    Kacanik                                                        

Republic of Kosovo Municipal Kacanik
-KUVENDI I KOMUNËS-
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PROCESVERBAL

I hartuar nga komisioni për zbatimin e zgjedhjeve për zgjedhjen e Kryesuesit të Kuvendit të Komunës Kaçanik.
Zgjedhjet për Kryesues të Kuvendit janë mbajtur  në objektin e komunës,  në katin e III-të në sallën e 

kuvendit, më datë  _______________.

Numri i përgjithshëm i anëtarëve të Kuvendit më të drejtë vote është ________ anëtarë.

Rundi  i  I-rë  i votimit:

Në votim kanë marrë pjesë: ___________anëtarë.

1.  Vota të vlefshme            ____________,  dhe 
2.  Vota të pavlefshme        ____________.

Kandidatët e propozuar, në  Rundin  e  Parë (I-r) të votimit kanë marrë këtë numër të votave;

1. _________________                    ______   vota,  
2. _________________                    ______   vota,
3. _________________                     ______  vota,
4. _________________                     ______
5.
6. 

Rundi  i II-të i votimit:

Në votim kanë marrë pjesë: _______ anëtarë

Vota të vlefshme            _______, dhe  
Vota të pavlefshme         _______.
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Kandidatët e propozuar, në Rundin e  Dytë (II-të) të votimit kanë marrë këtë numër të votave;
1. ______________________             _______ vota dhe
2._______________________            _______   vota.

Rundi i III-të i votimit:

Në votim kanë marrë pjesë:_______ anëtarë

1.Vota të vlefshme:          _______  
2.Vota të pavlefshme :     _______.

Kandidatët e propozuar, në Rundin e  Dytë (III-të) të votimit kanë marrë këtë numër të votave;
1. ______________________                     _______ vota dhe
2._______________________                    _______ vota.

REZULTATI PËRFUNDIMTAR

Në bazë të rezultatit të votimit në Rundin e ______ të votimit , Komisioni për zbatimin e zgjedhjeve konstaton se kandidati
_________________zgjedhet, KRYESUES I KUVENDIT TË KOMUNËS  KAÇANIK.

Anëtarët e komisionit ,      Nënshkrimi
1._________________     _____________,
2.__________________  _____________, dhe
3.__________________  ______________.



Hartimi akteve të kuvendit të komunës

Të gjitha aktet e aprovuara nga kuvendi, hartohen në emër të kuvendit, 
të komunës, nënshkruhen nga kryesuesi i kuvendit, vulosën dhe të
njëjtat i dërgohen: 

1. Kryetarit të komunës, 

2. Drejtorive përkatëse më qëllim të ekzekutimit të tyre, 

3. Arkivit,

4. Zyrës Ligjore të MAPL, më qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë  së 
akteve të KK.



II. Informimi i qytetarëve

Me qëllim të njoftimit të qytetarëve lidhur me aktivitetin e  kuvendit të komunës, 
në ueb-faqen zyrtare të komunës, plasohen dokumentet nga 1-14.

1. Vendimet e  aprovuara nga KK,
2. Rregulloret e aprovuara nga KK,
3. Programi  i Punës së KK, 
4. Programet e punës së ekzekutivit të komunës, 
5. Raportet e punës së ekzekutivit të komunës, 
6.  Kronologjia e Punës së kuvendit, 
7. Raportet e punës së Komiteteve obligative të KK, 
8. Buxheti i komunës, 
9. Raportet mbi realizimin e mjeteve buxhetore, 

10. Raporti i auditorit të pavarur.
11. Procesverbalet e mbledhjeve të kuvendit,
12. Vjetari, Komuna e Juaj, për Ju,
13. CD e inxhizimit më zërim e mbledhjeve të kuvendit,

14. Në web faqen zyrtare te komunës plasohet edhe një 
përmbledhje e shkurtër lidhur me rrjedhjen e punimeve të seancave,

- IT-a është në përgatitje që mbledhjet e të KK të dëgjohen online në ueb faqen 
zyrtare të komunës.
-Të gjitha Mbledhjet e KK dhe Komiteteve transmetohen nga Radio Kaçaniku.



Plasimi i dokumenteve zyrtare ne ueb faqe zyrtare 
në formë drafti

Për të gjitha dokumentet që zhvillohet procedurë e Debatit Publik me 
qytetarë, paraprakisht plasohen ne ueb faqen zyrtare të komunës, 
dhe atë:

1. Draft Statuti i komunës,

2. Draft Rregullorja e punës së KK,

3. Draft Rregulloret komunale,

4. Korniza Afatmesme buxhetore e shpenzimeve,

5. Qarkoret buxhetore dhe

6. Draft buxheti i komunës.



Dokumentet që hartohen pas përfundimit
të vitit kalendarik

1. Kronologjia e  punës së kuvendit për vitin e përfunduar kalendarik, 
dhe e njëjta plasohet në ueb faqen zyrtare të komunës. 

Deri më tani në formë kronologjike është pregaditur Aktiviteti i punës
së kuvendit nga viti: 2000-2011, të cilat janë lëshuar 
në ueb faqen zyrtare të komunës në adresën:   kk.rks-gov.net/kacanik 
në pozicionin : Shpalljet-Dokumentet, më emrin: Buletinat.

2. Bëhet sistemimin i të gjitha kopjeve të materialeve të mbledhjeve 
të KK (Proqeset, Vendimet, Rregulloreve dhe Shkresave tjera), 
për të u lidhur në formë Libre.

Sa për informacion, një  lidhje të materialit e kemi me veti.

Mendoj se kjo është një përvojë e mirë e komunës së  Kaçanikut,
dhe (nëse mund ta quaj) kurorëzim i punës së kuvendi t.



3. Në fund të vitit kalendarik, bëhet nxjerrja e mungesave
të anëtarëve të kuvendit.

4. Pergatitet Regjistri për të i dorëzuar në arkivë të gjitha lëndët e KK.

5. Pregatitet Lista e Vendimeve dhe Rregulloreve të aprovuara 
nga kuvendi i komunës.

Të gjitha këto materiale që u përmenden nga 1-5, do të prezentojmë 
ne fund të materialit.



Punë të tjera teknike

Shërbimi i kuvendit mban :

- evidencë më të gjitha të dhënat e anëtarëve të kuvendit,
si shënimet gjenerale, profesioni, vendi i punës, paga mujore, 
të dhënat familjare etj.

- mban  evidencën e kontove bankare, 
- evidencë mbi numrat kontaktues dhe email adresat.

Shërbimi i kuvendit ka krijuar Lëndë të veçant për të gjithë 
anëtarët e kuvendit, ku çdo dokument që ka të bëjë më  anëtarin e
KK, vendoset në lëndën e tij.

Të njëjtat punë përmes shërbimit të kuvendit kryhen edhe për:
Komitetet obligative të KK.



III. Bashkëpunimi ndërkomunal: 

- kryesuesin e kuvendit, 

- kryetarin dhe nenkryetarin e komunës,

- drejtorët e drejtorive  komunale,

- Zyrën e Informimit,   dhe 

- zyrtarët tjerë komunal sipas nevojave.



REGJISTËR I ANTARËVE TË KUVENDIT TË KOMUNËS
(të zgjedhur në votimet e datës: 15 Nëntorit  2009) ;

Evidenca për konstatimin e  Kuorumit të Mbledhjes s ë  III-të (Tretë) e 
Rregullt, mbajtur më datë: 04.04.2012 ;

1. Xhelal Gashi,…………………………….._________,    
2. Ilaz Ceka,………………………………...___________,
3. Tefik Vishi,………………………………____________,
4. Ramadush Osmani………………………___________,
5. Afrim Bunjaku,…………………………..____________,
6. Kemajl Murseli,………………………….____________,
7. Driton Thaqi,…………………………….____________,
8. Krenare Luzha,………………………….____________,
9. Zekirja Loku……………………………..____________,
10. Habib Guri,…………………………….._____________,
11. Florije Dalloshi,……………………….._____________,
12. Arbnora Sallahu,………………………._____________,
13. Diana Bajrami,…………………………_____________,
14. Shiqeri Luzha,…………………………._____________,
15. Shukri Luta,……………………………_____________,
16. Hajdar Loku,……………………………_____________,
17. Rami Çaka,……………………………______________,
18. Sevdije Frangu,………………………..______________,
19. Nerimane Lika,………………………._______________,
20. Afërdita Deda,……………………….________________,
21. Daut Rudi,……………………………________________,
22. Ibrahim Hoxha,………………………________________,
23. Nazife Krasniqi,……………………...________________,
24. Florijeta Gashi,………………………________________,
25. Ali Krasniqi,…………………………________________,
26. Sherife Troni,………………………..________________ dhe
27. Elife Murseli……………………….._________________.

Pjesëmarrësit shënohen më (+)
Jo pjesëmarrësit shënohen më (-).







BULETINI 

PËR AKTIVITETINE PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS KAÇANI K,
28.10.2000-26.10.2002

Kaçanik, 2002



H  Y  R  J  E

Ky Buletin përfshinë aktivitetin e Kuvendit të Komunës së Kaçanikut në mandatin e parë 
të zgjedhjeve pas luftës të udhëhequr nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës.

Buletini përmban aktivitetin që ka zhvilluar Kuvendi i Komunës gjatë kohës së mandatit të
vet prej zgjedhjeve vendore të datës 28.10.2000 e deri në zgjedhjet vijuese të caktuara për 

datën 26.10.2002.

Bazë për përpilimin e këtij Buletini kanë shërbyer procesverbalet e përpiluara gjatë 
punës së Kuvendit.

Buletini është përpiluar nga Shërbimi për punë profesionale të Kuvendit të Komunës.

Qëllimi i këtij Buletini është pasqyrimi i aktiviteteve të Kuvendit të Komunës në periudhën 
e parë mandator , sistemimi i tyre dhe njoftimi i strukturave komunale në drejtim që të jetë 
sa më transparentë aktiviteti i zhvilluar.

Meqë është fjala për një buletin që përpilohet për herë të parë pas luftës, Shërbimi për punë
profesionale të Kuvendit është mirënjohës për të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet të cilat do të
jepen lidhur me te. Këto vërejtje dhe sugjerime do të ndihmojnë që aktiviteti në punën e 
ardhshme të jetë më i suksesshëm dhe më cilësor.











Për prezentim është marrë Ballina e Vjetarit + Një shkrim nga 
Seanca e KK e datës, 31 tetor 2011

VJETARI  2011, KOMUNA E JUAJ PËR JU

Hartuar nga Zyra e Informimit në bashkëpunim me Klubin e 
Gazetarëve,

Mbeshtetur nga : LOGOS

















Lista e Rregulloreve të aprovuara nga Kuvendi i Kom unës Kaçanik, 
në Vitin 2010

1.  Rregullorja : 01Nr. 5307/2010-Për mbrojtjen e mjedisit  në  komunës së Kaçanikut, 
aprovuar nga kuvendi i komunës më : 08.06.2010, 

2.  Rregullorja 01Nr.05-4485/201-Për Leje Pune të shoqërive tregëtare,   aprovuar nga kuvendi i komunës
më:  08.06.2010, 

3.  Rregullorja 01Nr.05-5318/2010-Për caktimin e orarit të punës së subjekteve afariste në teritorin e komunës 
së Kaçanikut, aprovuar  nga kuvendi i komunës më : 30.06.2010,

4.   Rregullorja 01Nr. 02-5441/2010-Për përdorimin e gjuhëve në Institucionet e komunës së Kaçanikut, 
aprovuar nga kuvendi i komunës  më:  30.06.2010,

5.   Rregullorja 01Nr.05-4236/2010-Për pagesën e tarifave dhe ngarkesave administrative dhe 
shërbimet të tjera komunale, aprovuar  nga kuvendi i komunës më : 27.07.2010,

6.   Rregullorja 01Nr.05-7491/2010 –Për vendosjen e tatimit në pronë në teritorin e komunës së Kaçanikut , 
për vitin 2011, aprovuar nga kuvendi i komunës  më : 24.09.2010,

7.   Rregullorja  01Nr.05-7076/2010-Për ndalimin e zënjës së palejuar të hapësirave publike dhe  ekspozimit 
të mallërave jashtë lokaleve afariste, aprovuar  nga kuvendi i komunës më: 29.10.2010,

8.   Rregullorja  01Nr. 05-8253/2010- Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullorës 01Nr.05-5318/10- Për caktimin 
e orarit të punës së subjekteve afariste në teritorin e komunës së Kaçanikut, aprovuar më:  29.10.2010,

9.   Statuti  01Nr. 03-9812/2010 i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në komunën e Kaçanikut,  aprovuar 
nga Kuvendi më datë: 28.12.2010.



Lista e Vendimeve të Aprovuara në vitin 2010

1. Vendimi për Aprovimin e Planit të mbledhjeve të Kuvendit të Komunës për vitin 2010,
2. Vendimi  për formimin e Komitetit për Politikë dhe Financa,
3. Vendimi për formimin e  Komiteti  për Komunitete, 
4. Vendimi për Aprovimin e   Programeve të Punës së Ekzekutivit të Komunës, për vitin 2010.
5. Vendimi për ndryshim-plotësimin e përbërjes së kuvendit, 
6. Vendimi për formimin  e Komiteteve  Konsultative të Kuvendit,
7. Vendimi për bartjen e bilanceve të pa shpenzuara nga të hyrat vetjake komunale te viteve:

2008 dhe 2009 në vitin vijues buxhetor 2010,
8. Vendimi për  Aprovimin e  Raportin e Punës së Ekzekutivit të komunës për vitin 2009,
9. Vendimi për Aprovimin e  Raportin Vjetor Financiar për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2009 ,

10. Vendimi  për ndarje trolli për ngritjen e bustit të heroit kombëtar , Idriz Seferi.
11. Vendimi për Aprovimin e Raportit të  Realizimit të mjeteve buxhetore për periudhen: 

janar-mars, 2010,
12. Vendimi për themelimin e komisionit komunal të aksionarëve për KRM”Pastërtia” Sh.A-Njësia 

në Kaçanik, 
13. Vendim  për themelimin e komisionit komunal të aksionarëve për NKP “Lypeteni” ,
14. Vendimi për Aprovimin e   Planit Zhvillimor Urban i Komunës së Kaçanikut,
15. Vendimi për Aprovimin në Parim Rregullores për pagesën e tarifave dhe 

ngarkesave administrative dhe shërbimeve të tjera komunale,dhe e njëjta lëshohet në 
procedurë të debatit publik më qytetarë,

16. Vendim për Aprovimin e  Rregullores  për Leje Pune të Shoqërive Tregtare,
17. Vendim për Aprovimin e  Rregullores për Mbrojtjen e Mjedisit në Komunën e Kaçanikut,



18.  Vendimi për Aprovimin e  Rishikimit të  Buxhetit të komunës për vitin 2010.
19. Vendimi për Aprovimin e Kornizën Afatmesme Buxhetore e komunës së Kaçanikut për vitet: 

2011-2013,
20. Vendimi  për Aprovimin e Rregullores për caktimin e orarit të punës së subjekteve afariste 

në teritorin e komunës së Kaçanikut, 
21. Vendimi për Aprovimin e Rregullores për përdorimin e gjuhëve në institucionet e komunës së 

Kaçanikut.
22. Vendim për Aprovimin e Rregullores për pagesën e tarifave dhe ngarkesave

administrative dhe shërbimeve tjera komunale,
23. Vendimi për Aprovimin e  Raportit për Realizimin e mjeteve buxhetore për përiudhën: 

janar-qershor, 2010 ,
24. Vendimi për lirimin nga pagesa e taksës për marrjen e Lejes së ndërtimit , Këshillit të 

Bashkësisë Islame në Kaçanik, për Ndërtimin e objektit fetar-XHAMI, në Kovaqec,
25. Vendimi për Aprovimin e Rregullorës për vendosjen e tatimit në pronë në teritorin e komunës 

së Kaçanikut për vitin 2011,
26. Vendimi për rregullimin e ndarjeve buxhetore në buxhetin e komunës së Kaçanikut për

vitin 2010,
27. Vendimi për aprovimin e Buxhetit të Komunës së Kaçanikut për vitin 2011 dhe vlerësimet

për vitin 2012-2013,
28. Vendimi për mënyrën e logaritjes dhe lartësinë e kompensimit për pranimin teknik të

objekteve, 
29.. Vendimi për caktimin e taksave për shitjen e mbeturinave drusore,
30. Vendimi për propolngimin e  Propozim-vendimi për mënyrën e logaritjesdhe lartësinë e

kompenzimit për pranimin teknik të objekteve.
31.  Vendimi për Aprovimin e Rregullores për ndalimin e zënjës së palejuar të hapësirave publike 

dhe ekspozimit të mallërave jashtë lokaleve afariste,
32. Vendimi për Aprovimin e Rregullores  për ndryshimin  dhe  plotësimin e Rregullores 

01Nr.05-5318/10- Për caktimin e orarit të punës së subjekteve afariste në teritorin e komunës 
së Kaçanikut,



33. Vendimin për mënyrën e llogaritjes dhe lartësinë e kompensimit
për pranimin teknik të objekteve,

34. Vendimi për miratimin e Planit zhvillimor të komunës së Kaçanikut,
35. Vendimi për Aprovimin e Statutit të Qendrës kryesore të mjekësisë

familjare të komunës së Kaçanikut,
36. Vendimi 01Nr. 08-9841/2010, për ndryshim-plotësimin e Rregullores

01Nr. 05-4236/10 të datës 27.07.2010 –Për pagesën e tarifave dhe
ngarkesave administrative dhe shërbimeve të tjera komunale, aprovuar nga kuvendi më
datë: 28.12.2010.

37. Vendimin për lejimin e mjeteve financiare për pagesën e shujtës së
ushqimit për 2 muaj për shërbyesit civil.

Përgatiti: Shërbimi i kuvendit



JU FALEMINDERIT!


