
  

 

 

 

Republika e Kosovës                                                  Komuna e  Vitisë 

Republika Kosova                                  Opstina Vitina 

Republik of Kosovo                                             Municipality of Viti/na 

 

 

NJOFTIM PËR SEANCËN E PARË TË KUVENDIT KOMUNAL TË 

VITISË 2022 

 
Njoftohen qytetarët e komunës së Vitisë, se mbledhja e -I- rë e rregullt të Kuvendit të Komunës së 

Vitisë, që do të mbahet me datën 31.01.2022 (e Hënë), duke filluar në ora 10:00. Mbledhja do të 

mbahet në Sallën e Kuvendit të Shtëpisë së Kulturës "Gursel e Bajram Sylejmani" në Viti dhe është 

e hapur për publikun. Për këtë seancë kryesuesi Bekim Azizi propozon këtë: 

 
R e n d  d i t e 

 
1. a) Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja inauguruese e datës 06.12.2021;  

b) Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e rregullt e Kuvedit Komunal  e 

datës 28.12.2021. 

      2.   Dhënia e betimit të anëtares të Kuvendit Komunal, znj. Taibe Ibahimi. 

      3.   Informatë(raport) për punën e kryetarit të komunës për periudhën Janar-Dhjetor 2021 

4. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimi për caktimin e orarit të mbajtjës 

së takimeve të kuvendit të Komunës së Vitisë për vitin 2022. 

5. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për formimin e Këshillit 

Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB). 

6. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për caktimin e lokacioni për 

ndertimin e objektit të Gjykatës Themelore ne Gjilan - Dega në Viti. 

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

ndërtimin e çerdhës së fëmijve në Viti. 

8. a) Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për plotësimin e vendimit 

01-110/05-976, të datës 28.12.2021, për formimin e Komitetit për Politikë dhe Financa;  

b) Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për plotësimin e vendimit 

01-110/05-974, të datës 28.12.2021, për formimin e Komitetit për Komunitete. 

Propozim dokuemtet janë të publikuar në uebfaqen zyrtare të komunës së Vitisë: kk.rks-gov.net në 

rubrikën Kuvendi. 

 

      Viti, më 24.01.2022                                                                               

 

       Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun  

dhe  

  Sekretaria e Kuvendit Komunal Viti 


