
 

 

 

 

 

 

                 Republika e Kosovës                  Komuna e Vitisë 

                 Republika Kosova                       Opstina  Vitina 

                 Republic of Kosovo                       Municipalty of Viti 
  

 

 

                                                           ZYRA PËR INFORMIM PUBLIK  

                                                        

 

NJOFTIM PUBLIK LIDHUR ME MBLEDHJEN  E -IV- TË RREGULLT TË 

KOMITETIT PËR POLITIK DHE FINANCA 

 
Njoftohen qytetarët e Komunës së Vitisë se mbledhja  e -IV- rregullt e Komiteti për Politik dhe Financa, 

do të mbahet me datë 18.04.2019. ( e Enjte ), duke filluar në ora 10:00. Mbledhja do të mbahet në zyrën e 

drejtorit të Drejtorisë për Administratë në objektin e Komunës së Vitisë. Kjo mbledhje është e hapur për 

publikun. Për këtë mbledhje kryesuesi propozon këtë:  

 

                 R e n d  d i t e 
1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e tretë e KPF-së 

2. Pasqyrat Financiare të buxhetit Komunal për periudhën janar-mars 2019 

3. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shpalljen qytetar nderi ishe Presidentin e 

Republikës së Shqipërisë z.Bujar Nishani. 

4. a) Nisma për nxitjen e bashkëpunimit nder komunal me Komunën e Kllokotit në fushën e infrastrukturës 

rrugore. 

                b) Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit të nismës se kryetarit          të Komunës së 

Vitisë për bashkëpunimin nder komunal me Komunën e Kllokotit në fushën e infrastrukturës rrugore. 

c) Propozim vendimin për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Vitisë për të filluar konsultimet me 

Komunën e Kllokotit për bashkëpunimin nder komunal me Komunën e Kllokotit në fushën e 

infrastrukturës rrugore. 

5. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për ndryshim plotësim të vendimit me nr. 

01-410/03-129 i datës 28.02.2018 për formimin e komitetit për planifikim rregullim të hapësirave dhe 

mbrojtjen të mjedisit 

6. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për ndryshim plotësim të vendimit me nr.01-

410/03-71 të datës: 08.02.2018, të KKSB. 

7. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shpalljen në diskutim publik për 

propozimin rregulloren mbi themelimin dhe strukturimi e asamblesë komunale të fëmijëve. 

8. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shpalljen në diskutim publik për 

propozimin rregulloren për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunale 

Miqësorë për fëmijë 

9. Informatë (raport) mbi punën e Komisionit për zgjedhjen e kryetarëve dhe këshillave të fshatrave, 

vendbanimeve dhe lagjeve urbane. 

10. Informatë për Manifestimin Flakadani i Karadakut edicioni XVIII 

11. Informata për KEDS-in. 

 

 
               Viti, 11.04.2019                                                      Zyra për Informim Publik    


