
 
KRYETARI I KOMUNËS 
Shërbimi i Kuvendit 
01-Nr- ___ 
 
Lista e Rregulloreve dhe Vendimeve te miratuar nga Kuvendi i Komunës në 
Suharekë në vitin 2010 
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA E SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

 

Nr. EMERTIMI I VENDIMIT APO RREGULLORES data e miratimit 

1 Vendimi mbi zgjedhjen Kryesuesit te Kuvendit 28.01.2010 

2 Mbi plotësim-emërimin e Komitetit për Komunitete 28.01.2010 

3 Mbi emërimin-plotësim e Komitetit për Politik dhe 
Financa 

28.01.2010 

4 Për bartjen dhe alokimin e mjeteve nga Donatoret e 
brendshëm të vitit 2009 të përcillen për shfrytëzim ne 
vitin 2010 

26.02.2010 

5 Mbi ndryshimin e vendimit mbi te hyrave e te 
dalurave të Buxhetit të Komunës së Suharekës për 
vitin 2010 

26.02.2010 

6 Për përmbushjen dhe tejkalimin e planit buxhetor të 
hyrave vetenake për vitin 2009 

26.02.2010 

7 Për bartjen dhe alokimin e mjeteve vetenake të 
realizuara në vitin 2010 

04.11.2010 

8 Mbi dhënien e paliajtshmeris ne shfrytëzim te për 
kohshëm NPT “Bylmeti” Miradi e Eperme-Fush 
Kosove 

26.02.2010 

9 Mbi emërimin e komisionit 24.03.2010 

10 Emërohet këshilli organizativ për organizimin e 
kremtimit të “13 Qershorit Ditës së Qlirimit” të 
Suharekës 

24.03.2010 

11 Mbi ndryshimin-plotësimin e rregullores për tarifa, 
ngarkesa dhe gjoba nga shërbimet dhe veprimtaritë 
komunale 

24.03.2010 

12 Mbi Revidimin e planit detal urbanistik për lagjen 
pojata dhe Shiroka 

24.03.2010 

13 Mbi emërimin e komisionit 28.04.2010 

14 Mbi emërimin e llogarisë përfundimtare të ardhurave 
dhe të dalurave të buxhetit të Komunës së Suharekës 

28.04.2010 

15 Mbi miratimin e propozimeve të komisionit për 
dhënien e shërbimeve “Embleme e artë”, 
“Skënderbeu” dhe mirënjohja “13 qershorit” 

31.05.2010 

16 Mbi dhënien ne shfrytëzim te pronës shoqërore për 
banim social 

31.05.2010 

17 Ne këtë vendim miratohet, Plani i vlerësimit të 
rreziqeve për territorin e Komunës së Suharekës 

31.05.2010 

18 Mbi formimin e komisionit komunal i aksionarëve 31.05.2010 

19 Administrim i buxhetit të Komunës së Suharekës për 
periudhën janar-mars 2010 

31.05.2010 

20 Vendim mbi ndarjen e banesave për familjaret e 31.05.2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Shefi i Shërbimit të Kuvendit 
              ___________________ 
           Avni Bytyçi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dëshmorëve 

21 Për rishikimin e buxhetit komunal për vitin 2010 08.06.2010 

22 Për rishikimin e buxhetit komunal për vitin 2010 08.06.2010 

23 Për miratimin e kornizës afatmesme buxhetore për 
Komunën e Suharekës për vitin 2011-2013 

30.06.2010 

24 Mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit e të hyrave 
dhe te dalurave të Buxhetit të Komunës së Suharekës 
për vitin 2010 

13.08.2010 

25 Mbi dhënien ne shfrytëzim te pronës publike për 
ndërtimin e ambulancës 

13.08.2010 

26 Për bartjen dhe alokimin e mjeteve vetenake të 
realizuara në vitin 2009, te përcillen për shfrytëzim ne 
vitin 2010 

13.08.2010 

27 Financiar të administrimit të Buxhetit të Komunës së 
Suharekës për periudhën janar-Qershor 2010 

13.08.2010 

28 Rregullore për dhënien në shfrytëzim të përhershëm 
të banesave familjarëve të Dëshmorëve të komunës së 
Suharekës 

27.09.2010 

29 Emërohet komisioni për shqyrtimin aplikacioneve dhe 
ndarjen e banesave për familjarët e Dëshmorëve, me 
këtë përbërje 

27.09.2010 

30 Për transferimin e mjeteve (të projekteve të 
investimeve kapitale) ne kategorinë e rrogave dhe 
pagave për pagesën e shujtave për shërbyes civil të 
administratës të Komunës për periudhën buxhetore 
2010 nga fondi burimor 21 dhe buxheti i konsoliduar i 
Republikës së Kosovës 

27.09.2010 

31 Mbi emërimin e komisionit 27.09.2010 

32 Mbi miratimin e të hyerave të dalurave të Komunës së 
Suharekës për vitin 2011 

27.09.2010 

33 Për miratimin e kornizës afatmesme buxhetor për 
Komunën e Suharekës për vitin 2011-2013 

27.09.2010 

34 Rregullore për tatimin mbi pronën e paluajtshme 27.09.2010 

35 Mbi plotësimin-emërimin e Komitetit per Komunitete 29.10.2010 

36 Mbi emërimin –plotësimin e Komitetit për Politik dhe 
Financa 

29.10.2010 

37 Mbi emërimin e komisionit 29.10.2010 

38 Rregullore mbi ndarjen e bursave për nxënës edhe 
student të Komunës së Suharekës 

29.10.2010 
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01-Nr- ___ 
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       Shefi i Shërbimit të Kuvendit 
              ___________________ 
           Avni Bytyçi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA E SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

 

Nr. EMERTIMI I RREGULLORES data e miratimit 

1 Rregullore për dhënien në shfrytëzim të përhershëm 
të banesave familjarëve të Dëshmorëve të komunës së 
Suharekës 

27.09.2010 

2 Rregullore për tatimin mbi pronën e paluajtshme 27.09.2010 

3 Rregullore mbi ndarjen e bursave për nxënës edhe 
student të Komunës së Suharekës 

29.10.2010 



 
KRYETARI I KOMUNES 
Shërbimi i Kuvendit 
01-Nr- ___ 
 
Lista e Rregulloreve dhe vendimeve te miratuar nga Kuvendi i Komunës në 
Suharekë në vitin 2011. 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA E SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

 

Nr. EMERTIMI I  RREGULLORES APO VENDIMIT data e miratimit 

1 Miratohet Marrëveshja për binjakëzimin e dy 
Komunave të Fellbahut dhe Suharekës 

26. 01. 2011 

2 Vendim për ndërrimin e paluejtshmerisë 26. 01. 2011 

3 Rregullore mbi rregullat dhe procedurat për ndërtimin 
e objekteve 

26. 01. 2011 

4 Vendim për formimin e komisionit 23. 02. 2011 

5 Vendim për inicimin e procedurës për ndryshim-
plotësimin e planit zhvillimor urban 

23. 02. 2011 

6 Vendim mbi legalizimin e objekteve  23. 02. 2011 

7 Vendim për bartjen dhe alokimin e mjeteve vetanake 
të realizuar në vitin 2009 dhe 2010, të përcillen për 
shfrytëzim në vitin 2011 

23. 02. 2011 

8 Vendim për përmbushjen dhe tejkalimin e planit 
buxhetor të të hyrave vetanake për vitin 2010 

23. 02. 2011 

9 Vendim Mbi emërimin- plotësim e Komitetit për 
Politik dhe Financa 

23. 02. 2011 

10 Vendim për themelimin e çmimit “Ukë Bytyqi” 23. 02. 2011 

11 Vendim Mbi formimin e komisionit 23. 02. 2011 

12 Vendim për hartimin e planit rregullues urban për 
zonën qendrore banimore 

23. 03. 2011 

13 Vendim për ndryshimin-plotësimin pjeserishëme te 
planit zhvillimor urban të Suharekës 

28. 03. 2011 

14 Vendim për hartimin e planit rregullues urban për 
lagjen Rosula 

28. 03. 2011 

15 Vendim mbi miratimin e llogarisë përfundimtare të të 
ardhurave dhe të shpenzimeve të buxhetit të 
Komunës së Suharekës për periudhën janar-dhjetor 
2010 

28. 03. 2011 

16 Vendim mbi plotësim-emërimin Komitetit për 
Komunitete 

28. 03. 2011 

17 Vendim mbi emërimin-plotësimin e Komitetit për 
Politik dhe Financa 

28. 03. 2011 

18 Vendim për inicimin e procedurës për ngritjen e 
shtatores për veprimtarin “Fadil Vata” 

29. 04. 2011 

19 Vendim mbi dhënien ne shfrytëzim te pronës publike 
për ndërtimin e ambulancës në Bllacë 

29. 04. 2011 

20 Vendim mbi emërimin e komisionit 29. 04. 2011 

21 Vendimi mbi miratimin e politikave dhe planit të 
veprimit rinor të Komunës së Suharekës 

30.05.2011 

22 Vendimi mbi ndryshim-plotësimin e rregullores për  



fillimin dhe mbarimin e orarit të punës në lëmin e 
tregtisë dhe shërbimeve tjera në territorin e Komunës 
së Suharekës 

30.05.2011 

23 Vendimi mbi ndarjen e shpërblimeve për 13 qershorin 08.06.2011 

24 Vendimi mbi miratimin e KAB-it 2012-2014 30.06.2011 

25 Vendimi mbi ndryshim-plotësimin e vendimit mbi 
këshillin e ekspertëve për PZHK-në, PZHU dhe 
PZHRRU 

 
30.06.2011 

26. Vendimi mbi lejimin e ndarjes së parcelave kadastrale 
në zonat urbane   

 
30.06.2011 

27. Vendimi mbi bartjen administrative të ngastrës 
kadstrale Nr-917-0 për shkak të braktisjes  

 
30.06.2011 

28. Vendimi mbi shpalljen e zonës mbrojtës të mjedisit 
lokal 

31.08.2011 

29. Rregullore për procedurat e ndarjes së çmimit “Ukë 
Bytyçi 

 
29.09.2011 

30. Vendim mbi emërimin e komisionit 29.09.2011 

31. Vendimi mbi miratimin e të hyrave e të dalurave të  
buxhetit të Komunës në Suharekë për vitin 2012 

 
29.09.2011 

32. Vendimi mbi dhënin në shfrytëzim afat shkurtë të 
pronës publike për ndërtimin e nënstacionit të policisë 
në fshatin Mushtisht 

 
29.09.2011 

33. Vendim mbi miratimin e propozimit të komisionit për 
ndarjen e çmimit “Ukë Bytyçi” 

24.10.2011 

34. Vendimi mbi ndryshimin-plotësimin e rregullores 
për tarifa, ngarkesa dhe gjoba nga shërbimet dhe 
veprimtaritë komunale 

30.11.2011 
 
 

35. Vendimi për dhënien e pëlqimi për të zhvilluar 
procedurat e tenderimit për dhënien në 
shfrytëzim afate shkurt të pronës komunale 

30.11.2011 

36. Vendimi për mbetjen ne fuqi Rregullorja mbi 
caktimin për tatimin mbi pronën e paluajtshme, 
në Komunën e Suharekës 

30.11.2011 

37. Vendimi mbi ndërrimin e destinimit mes parcelës 
së çerdhes dhe tregut ekspozues në zonën 
industriale në Shirokë 

30.11.2011 

38. Vendimi mbi formimin e grupit të grave 
asamblistë 

30.11.2011 

39. Vendimi mbi plotësimin-ndryshimin e vendimit 
mbi legalizimin e objekteve 01-Nr-16-884 të datës 
23.02.2011 

 
28.12.2011 

40. Vendimi mbi dhënien në shfrytëzim afat shkurtë 
të pronës publike për ndërtimin e parkingut  

28.12.2011 

41. Vendimi mbi hartimin e planit rregullues urbanë 
për lagjen “Kodra” të shkolla “Destan Bajraktari” 

28.12.2011 

42. Vendimi mbi hartimin e planit rregullues urbanë 
për lagjen “Fidanishata” 

28.12.2011 

43. Vendimi mbi hartimin e planit rregullues urbanë 
për lagjen e “Bajraktarëve dhe Gradina” 

28.12.2011 

44. Vendimi mbi hartimin e planit rregullues urbanë 
për lagjen “Shiroka 1” 

28.12.2011 



 
 
 
 
 

 

       Shefi i Shërbimit të Kuvendit 
                       ___________________ 
                       Avni Bytyçi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Vendimi mbi hartimin e planit rregullues urbanë 
për lagjen në rrugën e “Reqanit”  

28.12.2011 

46. Vendimi për caktimin e lokacionit-hapësirës për 
ngritjen e shtatores së veprimtarit “Fadil Vataj” 

28.12.2011 



 

KRYETARI I KOMUNËS 
Shërbimi i Kuvendit 
01-Nr- ___ 
 
 
 
Lista e Rregulloreve te miratuar nga Kuvendi i Komunës në Suharekë në 
vitin 2011. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
       Shefi i Shërbimit të Kuvendit 
              ___________________ 
           Avni Bytyçi 
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 
KOMUNA E SUHAREKËS 

OPSTINE SUVA REKA 
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA 

 

Nr. EMERTIMI I RREGULLORES data e miratimit 

1 Rregullore mbi rregullat dhe procedurat për 
ndërtimin e objekteve 

26.01.2011 

2 Rregullore për procedurat e ndarjes së çmimit 
“Ukë Bytyçi” 

29.09.2011 


