
 

  

 

 

Republika e Kosovës                                                                 Komuna Skenderaj 

Republika Kosova                                                                        Opština Skenderaj 

Republic of Kosovo                                                                 Municipality Skenderaj 

 

Kuvendi i Komunës /Skupština Opštine/Municipality of Assembly 

 

Në bazë te nenit 44 pika 1,2,3,4 te Ligjit për vetëqeverisje Lokale nr. 06/L-40, të Republikës së 

Kosovës, nenit 6 paragrafi 1,2,3,4,5,6 të udhëzimit administrativë për mbajtjen e mbledhjeve të 

Kuvendit të Komunës, nr. 02/2015, nenit 37 pika 1,2,3,4, të Statutit të Komunës së Skenderajt 

nr.01-110-385 datës; 03.12.2008,  si dhe  Rregullore së punës të kuvendit përkatësisht nenit 9, si 

dhe ne pajtim me rregullat e procedurës për mbajtjen e mbledhjeve, 

 

                                                                          

 

 

                                                                 F T O H E N I 

 

 

Qe te merrni pjesë ne mbledhjen e Jashtëzakonshme të  Kuvendit Komunal e cila do te 

mbahet me datën: 02.08.2018, duke filluar nga ora 14:00, në sallën e Kuvendit Komunal. 

 

Për ketë mbledhje propozoi ketë: 

 

                                                              R E N D  D I T E 

 

 

1. Fjala hyrëse; 

2. Miratimi i rendit të ditës; 

3. Kërkesë nr. 02-110/05-0042820/18, i datës 30.07.2018, për harmonizimin e Rregullorës për 

plotësim ndryshimin e rregullores për taksa, tarifa, ngarkesa, dhe gjoba, me rekomandimet e 

MAPL-së ( raporton Kryesuesi i Komisionit për statut dhe rregullore, z. Ramiz Shala); 

 

Kryesuesja – Po fillojmë me seancën, përshëndetje për Kryetarin e Komunës, ju anëtar të 

Kuvendit, përfaqësues të Ministrisë së Pushtetit Lokal, OSBE, përfaqësues të KFOR-it, mediave, 

dhe ju të gjithë të pranishmit, në sallë prezent janë 26 anëtar të Kuvendit, që i plotësojmë kushtet 

ligjore përmbajtje te seancës, vazhdojmë me pikën e radhës 

Miratimi i rendit të ditës – Konstatojmë se me 26 vota për, asnjë kudër, asnjë abstenim, 

miratohet rëndi i ditës, vazhdojmë me pikën e rëndit të ditës. 

Kërkesë nr. 02-110/05-0042820/18, i datës 30.07.2018, për harmonizimin e Rregullorës për 

plotësim ndryshimin e rregullores për taksa, tarifa, ngarkesa, dhe gjoba, me rekomandimet 

e MAPL-së ( raporton Kryesuesi i Komisionit për statut dhe rregullore, z. Ramiz Shala); 



Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për Kryetarin, Nënkryetarin, dhe ju të 

gjithë të pranishmit, propozimi me fjalë ka të bëjë harmonizimin e kësaj rregulloreje me 

rekomandimet e MAPL-së, kjo rregullore  ka kaluar të gjitha procedurat ligjore, dhe është e 

bazuar ne ligjet ne fuqi, tash vetëm kërkohet që rregullore të i përcjellët si dokument pa vendim, 

andaj kërkohet nga ju që ta miratoni këtë harmonizim. 

Kryesuesja – Faleminderit Drejtor, e hapi diskutimin për këtë pikët të rëndit të ditës. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, për këtë projekt rregullore, i kemi dhënë ne qëndrimet 

tona, desha ta di a ka gabime teknike apo çfarë këtu,  pastaj këtu shoh një gabim a është i 

qëllimshëm apo çfarë se di këtu,  këtu thotë se ne seancën e mbajtur me datën 30.07.2018, 

miratoi këtë rregullore, e ne po mbajmë sot seancë të jashtëzakonshme,  nëse është e qëllimshme 

kjo, lirisht mund të thuhet se është një falsifikim, kështu kërkoj që të rregullohet data atu. 

Ramiz Shala – Të data atu e vërtete, është një gabim që do rregullohet e të përcjellët për MAPL. 

Albert Rexhepi – Kjo që e potencoj Hysi është me vend, të rregullohet data, pastaj te neni 8 

thuhet neni 15 pika i të riformulohet si ne vijim, atu folët për nenin 17 e jo nenin 15. 

Ramiz Shala – Albert do e shikojmë edhe këtë qe e potencove. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë me 22 vota për, 3 kundër dhe 1 abstenim, 

miratohet, Kërkesë nr. 02-110/05-0042820/18, i datës 30.07.2018, për harmonizimin e 

Rregullores për plotësim ndryshimin e rregullores për taksa, tarifa, ngarkesa, dhe gjoba, me 

rekomandimet e MAPL-së. 

Pasi që e shqyrtuam si pikë të vetme në këtë rend dite, e konsideroj të mbyllur këtë seancë, 

kalomi mirë, deri në takimin e radhës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Procesmbajtësi;                                                                               Kryesuesja e KK-së; 

Jeton Osmani                                                                                    Fatbardha Haliti 

______________                                                                                    _____________ 

  

 

 

 


