
 

 

 

 

 

 

 

Republika e Kosovës                                                                  Komuna e Vitisë 

Republika Kosova                                                              Opstina Vitina 

Republik of Kosovo                                                             Municipality of Viti/na 

 

                                                ZYRA PËR INFORMIM PUBLIK  

                                          

NJOFTIM PUBLIK LIDHUR ME MBLEDHJEN  E 4  TË 

RREGULLT TË KUVENDIT KOMUNAL TË VITISË 

 
Njoftohen qytetarët e Komunës së Vitisë se mbledhja  e -IV- rregullt e Kuvendit Komunal të Vitisë, do të mbahet 

me datë 29.06.2020, (e Hëne), duke filluar në ora 10:00h. Mbledhja do të mbahet në Shkollën e Mesme Teknike 

“Jonuz Zejnullahu” në Viti. Për këtë mbledhje kryesuesi propozon këtë:  

 

R E N D  D I T E 

 

1. a)Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e tret e Kuvendi Komunal. 

       b) Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalin nga mbledhja e jashtëzakonshme e KK-së e datës 07.05.2020. 

2. Propozim vendim për shqyrtimin dhe miratimin e Kornizës Afatmesme Buxhetore (KAB), të Komunës 

së Vitisë 2021-2023. (Pa rekomandimin e KPF-së). 

3. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit paraprak për dhënien në shfrytëzim të 

pronës komunale përmes ankandit publik. 

4. 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. 

5. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për dhënien në shfrytëzim të pronës 

komunale afatshkurtër NPSH  "Arena". 

6. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e ndryshim plotësimit të vendimit Nr.01-410/03-71, të datës 

08.02.2018, të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi. 

7. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e ndryshim plotësimit të vendimit Nr.01-410/03-381, të datës 

30.04.2018, të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi. 

8. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimi për themelimin e grupit punues për hartimin e planit 

vjetori të punës së Kuvendit komunal të Vitisë për vitin 2021 
9. Informatë  mbi menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Vitisë, nga Drejtoria e Shërbimeve Publike 

dhe Emergjencë. 

 

Plotësim: Me qëllim që qytetarët të jen të informuar rreth këtyre draft dokumenteve, Zyra për 

Informim Publik dhe Sekretaria e Kuvendit Komunal i kanë publikuar ato te rubrika Draft 

Dokumentet e Kuvendit Komunal të Vitisë, në uebfaqën zyrtare të komunës në: 

 https://kk.rks-gov.net/viti/category/drafte-dokumentet-e-kuvendit-komunal-te-vitise/ 

 

 

Viti, 22.06.2020                                                                                          Zyra për Informim Publik 

   

https://kk.rks-gov.net/viti/category/drafte-dokumentet-e-kuvendit-komunal-te-vitise/

