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                                                           ZYRA PËR INFORMIM PUBLIK  

                                                        

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

KOMITETIT PËR POLITIK DHE FINANCA 

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

do të mbahet me datë 21.05.2019. ( e Martë ), 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 katërt e KPF-së 

2. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për formimin e komisionit vlerësues 

dhe zbatimin e procedurave për dhënien e pronës paluajtshme  të komunës në shfrytëzim. 

3. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shfuqizimin e vendimit për 

caktimin e lokacionit për vendosjen e shtatorës  kushtuar dëshmorit Safet Rexhepi, vendimi i datës: 

04.03.2019, me Nr.01-110/05-216 

4. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për caktimin e lokacionit për 

vendosjen e pllakës përkujtimore kushtuar të rënët Hajrulla e Saqip Tërpeza 

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

të Komitetit për Planifikim, Rregullim të hapësirave dhe mbrojtjen të mjedisit vendimi nr. 01-

410/03-129 i datës 28.02.20198. 
6. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shpalljen në diskutim publik për 

propozim rregulloren për mënyrën dhe kushtet e menaxhimit dhe shfrytëzimi të objekteve dhe fushave 

sportive publike 

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

vendbanimeve dhe lagjeve urbane. 

8. Informatë për Manifestimin Flakadani i Karadakut edicioni XVIII 

9. Informatë, mbi përgatitjen për mirëmbajtjen e rrugëve lokale të Komunës së Vitisë për sezonin 

verore. 

10. Informatë mbi punën e komiteteve funksionale për periudhën janar-prill 2019. 

 

Të gjitha draft dokumentet nga kjo mbledhje mund të gjeni në uebfaqen e Komunës së 

Vitisë në këtë vegëz: https://kk.rks-gov.net/viti/wp-content/uploads/sites/32/2019/05/Draft-

Dokumentet-e-mbledhj%C3%83%C2%ABs-s%C3%83%C2%AB-5-t%C3%83%C2%AB-KPF-

s%C3%83%C2%AB.pdf 
 

Viti, 16.05.2019                                                                                     Zyra për Informim Publik    
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