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EMRI I AKTIT NËNLIGJOR 
NAME OF SUBLEGAL ACT 

IME PODZAKONSKOG AKTA 

 

 DATA E NËNSHKRIMIT 
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CHAIR 

 DATUM POTPISIVANJA 
OD PREDSEDAVAJUĆEG 

KOMENTE 
COMMENTS 
KOMENTARI 

AKTET NËNLIGJORE 2012 
SUB-LEGAL ACTS 2012 

PODZAKONSKI AKTOVI 2012 

1. Vendimi mbi miratimin e planit rregullues në lagjen “Pojata” në Suharekë 31.01.2012  

2. Vendimi mbi miratimin e planit rregullues në lagjen “Shirok” në Suharekë. 31.01.2012  

3. Vendimi mbi formimin e komisionit 31.01.2012  

4. Vendimi për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e tenderimit për 
dhënien në shfrytëzim afate shkurt  deri në 10 (dhjetë) vite të pronës komunale. 

31.01.2012  

5. Vendimi mbi plotësim ndryshimin e vendimit për këshillin e ekspertëve. 31.01.2012  

6. Miratimi i planifikimit të planit të punës së Kuvendit dhe orari i mbledhjeve të 
KPF-së dhe KK-së 

31.01.2012  

7. Vendimi pёr dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e tenderimit për 
dhënien e shërbimeve komunale. 

29.02.2012  

8. Vendim për dhënien pëlqimi për të zhvilluar procedurat e tenderimit për dhënien 
në shfrytëzim afate shkurt deri në 10 (dhjetë) vite të pronës komunale. 

29.02.2012  

9. Vendimi për përmbushjen dhe tejkalimin e planit buxhetor të të hyrave vetanake 
për vitin 2011. 

29.02.2012  

10. Vendimi për bartjen dhe alokimin  e mjeteve nga donatoret e brendshëm  të vitit 
2011, të përcillen për shfrytëzim në vitin 2012. 

29.02.2012  

11. Vendimi për bartjen  dhe alokimin e mjeteve vetanake të realizuara në vitin 2010 
dhe 2011, të përcillen për shfrytëzim në vitin 2012. 

29.02.2012  

12. Vendimi Mbi miratimin e llogarisë përfundimtare të të ardhurave dhe të 
shpenzimeve të buxhetit të Komunës së Suharekës për periudhën janar–dhjetor 2011 

28.03.2012  

13. Vendim pёr dhënien në shfrytëzim afate shkurt deri në 10 (dhjetë) vite të pronës 
komunale 

28.03.2012  

14. Vendim pёr dhënien në shfrytëzim afate shkurt deri në 10 (dhjetë) vite të pronës 
komunale 

28.03.2012  

15. Rregullore pёr punën e grupit tё grave anëtare tё Kuvendit tё Komunës nё 
Suharekë 

26.04.2012  



16. Vendim pёr dhënien e pëlqimit pёr dhënin në shfrytëzim afate shkurt deri në 10 
(dhjetë) vite të pronës komunale 

26.04.2012  

17. Vendim pёr formimin e Komisionit 26.04.2012  

18. Vendimi pёr rishikimin e buxhetit për vitin 2012 25.05.2012  

19. Vendimi mbi miratimin e propozimeve të komisionit për dhënien e shpërblimeve 
“Emblema e artë” dhe mirënjohjen “13 Qershori” 

25.052012  

20. Vendim pёr autorizim tё Kryetarit tё Komunës 25.05.2012  

21. Vendim pёr dhënien në shfrytëzim afate shkurt deri në 10 (dhjetë) vite të pronës 
komunale 

29.06.2012  

22. Vendim pёr dhënien në shfrytëzim afate shkurt deri në 10 (dhjetë) vite të pronës 
komunale-Lokali 

29.06.2012  

23. Vendimi për miratimin e kornizës afatmesme buxhetore për Komunën e 
Suharekës për vitin 2013–2015 

30.07.2012  

24. Rregullore për tarifat, ngarkesat dhe gjobat  nga shërbimet dhe veprimtarit 
komunale 

31.08.2012  

25. Rregullore për tatimin mbi pronën e paluajtshme 31.08.2012  

26. Vendim mbi shpalljen e interesit publik 31.08.2012  

27. Vendim pёr autorizimin e Kryetarit tё Komunës, që të fillon konsultimet pёr 
themelimin e marrëveshjes për bashkëpunim ndër-komunal 

31.08.2012  

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

27.09.2012  

29.Vendimi mbi mirtaimin e marrëveshjes ndër-komunale 27.09.2012  

30. Vendim pёr formimin e komisionit  27.09.2012  

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

24.10.2012  

32. Vendim mbi plotësim- ndryshim te këshillit të eksperteve për planin zhvillimor 
komunal, planin zhvillimor urban dhe planet rregulluese urbane 

24.10.2012  

33. Vendim mbi miratimin e marrëveshja për bashkëpunim ndër-kombëtar 24.10.2012  

AKTET NËNLIGJORE 2011 
SUB-LEGAL ACTS 2011 

PODZAKONSKI AKTI 2011 

1. Vendimi mbi miratimin e marrëveshjesë 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 23.02.2011  



urban 

6. Vendim mbi legalizimin e objekteve te ndërtuar pa leje 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 23.02.2011  

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 29.09.2011  



Suharekë për vitin 2012 

32. Vendimi mbi dhënin në shfrytëzim afat shkurtë deri ne 10 vite 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 

30.11.201  

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 3011.2011  

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” 

28.12.2012  

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  

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  

AKTET NËNLIGJORE 2010 
SUB-LEGAL ACTS 2010 

PODZAKONSKI AKTI 2010 
1. Vendimi mbi zgjedhjen Kryesuesit te Kuvendit 28.01.2010  
2. Vendimi mbi plotësim-emërimin e Komitetit për Komunitete 28.01.2010  
3. Vendimi mbi emërimin-plotësim e Komitetit për Politik dhe Financa 28.01.2010  
4. Vendimi për bartjen dhe alokimin e mjeteve nga donatoret e brendshëm të vitit 
2009 të përcillen për shfrytëzim ne vitin 2010 

26.02.2010  

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

26.02.2010  



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

26.02.2010  

7.  Vendimi për bartjen dhe alokimin e mjeteve vetenake të realizuara në vitin 2010 2602.2010  
8. Vendimi mbi dhënien e paliajtshmeris ne shfrytëzim te për kohshëm NPT 
“Bylmeti” Miradi e Eperme-Fush Kosove 

26.02.2010  

9. Vendimi mbi emërimin e komisionit 24.03.2010  
10. Vendimi mbi emërimin e këshillit organizativ për organizimin e kremtimit të “13 
Qershorit Ditës së Qlirimit” të Suharekës 

24.03.2010  

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

24.03.2010  

12. Vendimi mbi revidimin e planit detal urbanistik për lagjen pojata dhe Shiroka 24.03.2010  
13. Vendimi mbi emërimin e komisionit 28.04.2010  
14. Vendim mbi mirtaimin e llogarisë përfundimtare të ardhurave dhe të dalurave të 
buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2009 

28.04.2010  

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

31.05.2010  

16. Vendimi 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. Vendimi mbi formimin e komisionit komunal i aksionarëve 31.05.2010  
19. Raporti mbi administrim i buxhetit të Komunës së Suharekës për periudhën janar-
mars 2010 

31.05.2010  

20. Vendim mbi ndarjen e banesave për familjaret e Dëshmorëve 31.05.2010  
21. Vendimi për rishikimin e buxhetit komunal për vitin 2010 08.06.2010  
22. Vendimi për miratimin e kornizës afatmesme buxhetore për Komunën e 
Suharekës për vitin 2011-2013 

30.06.2010  

23. Vendimi mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit e të hyrave dhe te dalurave të 
Buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2010 

13.08.2010  

24. Vendim mbi dhënien ne shfrytëzim te pronës publike për ndërtimin e ambulancës 13.08.2010  
25. Vendimi për bartjen dhe alokimin e mjeteve vetenake të realizuara në vitin 2009, 
te përcillen për shfrytëzim ne vitin 2010 

13.08.2010  

26. Raporti financiar i administrimit të Buxhetit të Komunës së Suharekës për 
periudhën janar-Qershor 2010 

13.08.2010  

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

27.09.2010  

28. Vendim mbi emërimin e komisioni për shqyrtimin aplikacioneve dhe ndarjen e 
banesave për familjarët e Dëshmorëve 

27.09.2010  



29. Vendim 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 

 

30. Vendim mbi emërimin e komisionit 27.09.2010  
31. Vendim mbi miratimin e të hyerave të dalurave të buxhetit të Komunës së 
Suharekës për vitin 2011 

27.09.2010  

32. Vendimi mbi formimin e komisionit 27.09.2010  
33. Rregullore për tatimin mbi pronën e paluajtshme 27.09.2010  
34. Vendim mbi plotësimin-emërimin e Komitetit per Komunitete 29.10.2010  
35. Vendim mbi emërimin–plotësimin e Komitetit për Politik dhe Financa 29.10.2010  
36. Vendim mbi emërimin e komisionit 29.10.2010  
37. Rregullore mbi ndarjen e bursave për nxënës edhe student të Komunës së 
Suharekës 

29.10.2010  

38. Vendimi pёr ndarjen e mases drusore tё konfiskuar nga policia dhe rojet pyjeve, 
familjeve tё dёshmorve dhe familjeve skamnore 

29.10.2010  

AKTET NËNLIGJORE 2009 
SUB-LEGAL ACTS 2009 

PODZAKONSKI AKTI 2009 
1. Vendim per aprovim projektit,,Vazhdimi i rrjetit te kanalizimit te ujrave te zeza ne 
fshatin Doberdelan” 

28.01.2009  

2. Vendim mbi lirimin nga obligimet financiare te klubeve sportive 28.01.2009  

3. Vendim per bartjen dhe alokimin e mjeteve financiare te vitin 2007 dhe 2008 20.02.2009  

4. Vendim per permbushjen dhe tejkalimin e planit buxhetor te te hyrave vetanake  
per vitin 2008 

20.02.2009  

5. Vendim mbi miratimin e Rregullores mbi transparencen 20.02.2009  

6. Vendim mbi miratimin e rregullore per mbrojtjen e mjedisit ne komunen e 
Suharekes 

20.02.2009  

7. Vendim per lejimin e dhenjes ne shfrytezim afatgjat te tokes ndertimore 25.03.2009  

8. Vendim mbi llogaritjen dhe kompenzimin e mbikqyrjes se objektev 25.03.2009  

9. Vendim mbi menyren e llogaritjes dhe lartesis se kompenzimit per pranimin teknik 
te objekteve 

25.03.2009  

10. Vendim mbi aprovimin e llogaris perfundimtare te te ardhurave dhe te dalurave te 
buxhetit te komunes  per periudhen  janar-dhjetor 2008 

25.03.2009  

11. Vendim per ridestinimin e mjeteve te te hyrave vetanake komunale nga kategori 
ekonomike shpenzime kapitale ne kategorin e pagave dhe meditjeve  per vitin 2009 
per kompenzim te stafit shendetesor 

25.03.2009  



12. Vendim mbi ndryshimin e rregullores per tarifa ,ngarkesa she gjoba ne sherbimet 
dhe veprimtarit komunale 

17.04.2009  

13. Vendim mbi planin rregullues  per zonen industriale ne Shirok-Suharekë 17.04.2009  

14. Vendim mbi regulloren per dhenjen ne shfrytesim te tokes ndertimore , zona 
industriale ne Shirokë 

17.04.2009  

15. Vendim mbi formimin e komisionit komunal i aksionarve 22.05.2009  

16. Vendim mbi emerimin ekomisionit per pranimin dhe nominimin e propozimeve  
per dhnjej e shperblimeve per ,,13 Qershor” 

22.05.2009  

17. Vendimi per caktimin e lokacionit per varreza ne Studençan 22.05.2009  

18. Vendim mbi plotesimin- emrimin e komitetit per komunitet 22.05.2009  

19. Vendim per emrimin e rruges ne emrin e deshmorit,,Lulzim Guta” 22.05.2009  

20. Vendim mbi rishikimine buxhetit komunal per vitin 2009 22.05.2009  

21. Vendim mbi aprovimin e propozimeve te komisionit per dhenjen e shperblimeve 
per ,”13 Qershor” 

10.06.2009  

22. Vendim mbi lejimin e ndrrimit te palujtshmeris 10.06.2009  

23. Vendim mbi hartimin e planit rregullues per fshatin Studençan 13.07.2009  

24. Vendim mbi miratimin e flamurit te Komunes 13.07.2009  

25. Vendim mbi aprovimin e peticionit te kryesis se fshatit Samadraxhë 13.07.2009  

26. Vendimi mbi miratimin e llogaris gjashtemujore te te ardhurave dhe te dalutave  
per periudhen janar-qershor 2009 

31.08.2009  

27. Vendim mbi ridestinimin e listets se projekteve kapitale per vitin 2009 31.08.2009  

28. Vendimim mbi miratimin e kornizes afatmesme buxhetore  per vitin 2010-2011 29.09.2009  

29. Vendim mbi transferimin e mjeteve nga te hyrat vetanake nga kategoria 
ekonomike shpenzime kapitale ne kategorin paga dhe meditje per vitin 2009 per stafin 
shendetesor ne vler prej 44 € 

29.09.2009  

30. Vendim mbi ndryshim plotesimin e rregullores per tarif ngarkesa dhe gjoba ne 
sherbime dhe veprimtari  komunale 01-Nr 80001 dt.25.09.2008 

29.09.2009  

31. Vendim mbi rregulloren per tatim mbi pronen e palujteshme 29.09.2009  

32. Vendim mbi miratimin e buxhetit per vitin 2010 29.09.2009  

33. Vendim mbi plotesim ndryshimine e vendimit 01.Nr-152 dt.15.09.2005 28.10.2009  

34. Vendim per miratimin e rregullores per perdorimin e simboleve te Komunes 28.10.2009  

AKTET NËNLIGJORE 2008 
SUB-LEGAL ACTS 2008 

PODZAKONSKI AKTI 2008 

1. Vendim mbi caktimin e ushtruesit te detyre te drejtorit te drejtoris per 
Administrates dhe Personel 

18.01.2008  

2. Vendim mbi caktimin e numrit te Drejtorive komunale 18.01.2008  



3. Vendim mbi shpalljen e konkursit per drejtor te drejtorive 18.01.2008  

4. Vendim mbi formimin e panelit intervistues per drejtor te drejtorive komunale 18.01.2008  

5. Vendim mbi plotesimin-emrimin e komitetit per ndermjetesim 18.01.2008  

6. Vendim mbi plotesimin-emrimin e komitetit per komunitete 18.01.2008  

7. Vendim mbi plotesimin-emrimin e komitetit per politik dhe financa 18.01.2008  

8. Vendim mbi caktimin e Zevendeskryesuesin e Kuvendit Komunal 18.01.2008  

9. Vendim mbi emrimin e Komitetit per Politik dhe Financa dhe Komitetit per 
Ndermjetesim 

18.01.2008  

10. Vendim mbi miratimin e te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te Komunes  per 
vitin 2008 

04.03.2008  

11. Vendim mbi alokimin e mjeteve nga donatoret e mbrenshem dhe te jashtem te 
vitit 2006dhe 2007 per pagesat dhe obligimet e krijuara ne vitin 2007 

04.03.2008  

12. Vendim per permbushjen e planit buxhetor te te hyrave vetanake per vitn 2007 04.03.2008  

13. Vendim per alokimin e mjeteve vetanake te realizuara ne vitin 2006 dhe 2007 te 
percillen per vitin 2008 per shfrytezim 

04.03.2008  

14. Vendim mbi aprovimin e planit zhvillimor komunal 04.03.2008  

15. Vendim mbi aprovimin e planit zhvillimor urban 04.03.2008  

16. Vendim mbi zgjedhjen e shefit per Adminisyrat dhe personel 04.03.2008  

17. Vendim mbi formimin e komsionit per hartimin e statutit te Komunes 04.03.2008  

18. Vendim mbi rritjen e buxhetit per vitin 2008 nga grandi shtes i stimulimit ne 
tatimin ne prone 

21.04.2008  

19. Vendim mbi aprovimin e llogaris perfundimtare  te te ardhurave dhe te dalurave  
te buxhetit te komunes per peridhen janar-dhjetor 2007 

21.04.2008  

20. Vendim per nxjerrjen e projekt statutit te Komunes ne diskutim publik 21.04.2008  

21. Vendim mbi dhenjen ne shfrytezim per nje pjes te palujtshmeris per IPKO 21.04.2008  

22. Vendim mbi miratimin e llogarise perfundimetare te te hyrave dhe te dalurave te 
buxhetit te drejtoris se Arsimit per periudhen janar-dhjetor 2007 

21.04.2008  

23. Vendim mbi plotesim-ndryshim te vendimit te 01.Nr-307 te dt.29.12.2003 21.04.2008  

24. Vendim per hartimin e planit rregullues urban per zonen industriale ne Shirokë 21.04.2008  

25. Vendim per formimin ekeshillit et ekspertve per planin zhvillimor komunal , 
planin zhvillimor urban dhe planin rregullues urban 

21.04.2008  

26. Vendim mbi aprovimin e llogaris perfundimtare te te hyrave dhe te dalurave  te buxhetit te 
drejtoris per shendetesi dhe mirqenje sociale per periudhen Janar-dhjetor 2007 

21.04.2008  

27. Vendim mbi ndryshim e planit rregullues urban ne lagjen Pojata 04.06.2008  

28. Vendim mbi vendosjen e labidarit ne nje pjes te palujtshmeris se Kuvendit 
Komuna ne Suharek ne Z.K.e Samadraxhes 

04.06.2008  

29. Vendim mbi vendosjen e labidarit ne nje pjes te palujtshmeris se Kuvendit te 
Komunes ne Z.K te Samadraxhes 

04.06.2008  



30. Vendim mbi emrimin e keshillit organizativ per kremtimin e ,,13 Qershor” 04.06.2008  

31. Vendim mbi emrimin e komisioni për pranimin dhe nominimin e propozimeve 
per dhenjen e shperblimeve per ,,13 Qershor” 

04.06.2008  

32. Vendim mbi  Statutin e Komunёs 04.06.2008 I shfuqizuar 

33. Vendim mbi aprovimin e propozimeve te komisionit per dhenjen e shperblimeve 
per “13 Qershor” 

11.06.2008  

34. Vendim mbi ndalimin e hyrjes se automjeteve te renda mbi 10 ton  ne qytetin e 
Suharekes nga drejtimi i Prishtines 

04.06.2008  

35. Vendim per autoririzim e komisionit te formuar  me vendim 01.Nt-5815 per 
hartimin e statutit te Komunes 

27.08.2008  

36. Vendim mibi miratimin e te hyrave dhe te dalurave me rishikim gjashtmujor te 
buxhetit te Komunes 

15.07.2008  

37. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te trojeve ndertimore 27.08.2008  

38. Vendim mbi miratimin e marrveshjes per shfrytezim te tokes ndertimore 27.08.2008  

39. Vendim mbi aprovimin e ndryshimit te planit rregullues urban ne nje pjese te 
lagjes ne Shirokë lidhur me destinimin e siperfaqes ne disa prona ptivate 

27.08.2008  

40. Vendim mbi aprovimin e llogaris periodike te te ardhurave dhe te dalurave  te 
buxhetit te komunes per periudhen Janar-Qershor 2008 

25.09.2008  

41. Vendim mbi miratimin e kornizes afatmesme buxhetore per vitin 2009-2011 25.09.2008  

42. Vendim mbi zgjedhjen e kryesuesit te kuvendit 25.09.2008  

43. Vendim mbi mbetjen ne fuqi te rregullores mbi caktimin e tatimit ne pronen 
banesore afariste dhe industriale  01Nr-58 dt 15.03.2007 

25.09.2008  

44. Vendim mbi emrimin e nenkryetarit te Komunes se Suharekes 26.09.2008  

45. Vendim mbi ridestinimin e listes se projekteve kapitale  per vitin 2008 25.09.2008  

46. Vendim mbi miratimin e rregullores per tarif ngarkesat dhe gjobat nga sherbimet 
dhe veprimtarit komuinale 

25.09.2008  

47. Vendim mbi miratimin e te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te komunes per 
vitin 2009 

04.11.2008  

48. Vendim mbi miratimin e statutit te komunes 04.11.2008  

49. Vendim mbi miratimin e udhezimit addministrativ Nr-16/2008 26.11.2008  

50. Vendim mbi miratimin e marreveshjes per themelim te agjensionit per zhvillim 
rajonal 

26.11.2008  

51. Vendim mbi miratimin e numrit te drejtorive komunale 26.11.2008  

52. Vendim mbi formimin e keshillit te eksperteve per planin zhvillimor 
komunal,planin zhvillimor urban dhe planin rregullues urban 

26.11.2008  

53. Vendim mbi miratimin e rregullores per perdorim te gjuheve 29.12.2008  

54. Vendim mbi aprovimin e marrveshjes per bashkepunim mes Komunes se 
Suharekes dhe RBB,,Handikos”  

29.12.2008  



55. Vendim mbi miratimin e rregullores se punes se kuvendit te komunes se 
Suharekes 

29.12.2008  

AKTET NËNLIGJORE 2007 
SUB-LEGAL ACTS 2007 

PODZAKONSKI AKTI 2007 

1. Vendim mbi bartjen e puneve te mirmbajtjes se pastertis dhe rojeve fizike te 
Komunes, QKMF-se gjimnazit “ Jeta e Re” dhe SHMT “Skender Luarasi” 

15.01.2007  

2. Vendim mbi miratimin e te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te komunes per vitin 
2007 

15.01.2007  

3. Vendim mbi plotesimin-emrimin e komitetit per politik dhe financa 08.02.2007  

4. Vendim mbi plotesimin dhe ndryshimin e rregullores mbi caktimin e tatimit ne prone 
banesore-afariste dhe industriale  01Nr-207 dt.30.12.2005 

08.02.2007  

5. Vendim mbi plotesimin dhe ndryshimin e rregullores mbi caktimin e tatimit ne prone 
banesore-afariste dhe industriale  01Nr-36 dt.09.22.2007 

14.03.2007  

6. Vendim per mbrojtjen e vlerave te natyres ne teritorin e Komunes se Suharekes 14.03.2007  

7. Vendim mbi plotesim-ndryshimin e numrit te drejtorive komunale 14.03.2007  

8. Vendim mbi plotesim-ndryshimin e komitetit per komunitete 14.03.2007  

9. Vendim mbi miratimin e marrveshjes per nderrim te tokes ndertimore 14.03.2007  

10. Vendim mbi miratimin e llogaris perfundimtare te te ardhurave dhe te dalurave te 
buxhetit te Administrates komunale.brigades se zjarrefikesve dhe zyres per komunitet 
dhe kthim per periudhen janar-dhjetor 2006 

05.04.2007  

11. Vendim mbi miratim e listes se projekteve kapitale nga grandi stimulus I tatimit ne 
pron per vitin 2007 

05.04.2007  

12. Vendim mbi miratim e ndryshimit te grantit stimulus te tatimit ne prone viti 2006 05.04.2007  

13. Vendim mbi plotesim –ndryshimin e listes se projekteve kapitale per vitin 2007 05.04.2007  

14. Vendim mbi aprovimin e llogaris perfundimtare te te ardhurave dhe te dalurave te 
buxhetit te dejtoris per shendetesi dhe mirqenije sociale  per periudhen janar-dhjetor 2006 

05.04.2007  

15. Vendim mbi aprovimin e llogaris perfundimtare te te ardhurave dhe te dalurave te 
buxhetit te drejtoris se arsimit  per periudhen janar-dhjetor 2006 

05.04.2007  

16. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te perhershem te palujtshmeris 05.04.2007  

17. Vendim mbi plotesim ndryshimine vendimit 01Nr262 dt.10.12.2001 05.04.2007  

18. Vendim mbi miratimin e planit te veprimit per transpatenc komunale 25.04.2004  

19. Vendim mbi miratimin e planit rregullues urban te nje pjese te lagjes Shirokë 25.04.2007  

20. Vendim mbi emrimin e komisionit per pranimin enominimeve dhe propozimeve per 
shperblimeve per ,,13 Qersho” 

25.04.2007  

21. Vendim mbi emrimin e keshillit organizativ per  “13 Qershor” 25.04.2007  

22. Vendim per mbrojtjen e vlerave te trashegimis kulturore ne teritorin e komunes 25.04.2007  



23. Vendim per aprovimin e planit strategjik per kthim 25.04.2007  

24. Vendim per solidarzim me deklaraten e familjarve te te pagjeturve 25.04.2007  

25. Vendim per aprovimin e raportit te qeveris komunale 29.05.2007  

26. Vendim mbi plotesim ndryshimin e rregullores mbi lartesin e tarifave dhe ngarkesave 
ne kompenzimine sherbimeve komunale ne disa fusha te veprimtaris 01.Nr-210 
dt.30.12.2005 

29.05.2007  

27. Vendim mbi aprovimin e propozimeve te komisionit per shpeblimet e ,,13 Qershorit” 11.06.2007  

28. Vendim mbi ndryshimin e pjeserishem te planeve rregulluse urbane  12.07.2007  

29. Vendim mbi plotesim ndyshimine planit te projekteve kapitale per vitin 2007 12.07.2007  

30. Vendim mbi rishikimin e buxhetit komunal per vitin 2007 12.07.2007  

31. Vendim per formimin epanelit per vlersim te punes se kryeshefit ekzekutiv dhe 
drejtoreve te drejtorive komunale 

31.08.2007  

32. Vendim per miratimin e rregullores per sjelljen e nxenseve ne shkolleat e mesme 31.08.2007  

33. Vendim mbi aprovimin e PPU lidhur me destinimin e siperfaqes ne parcelen 2740 ne 
shirok 

31.08.2007  

34. Vendim mbi miratimine llogaris perfundimtare te te hyrave dhe te dalurave te 
buxhetit te drejtoris se arsimit per periudhen janar-qershor 2007 

31.08.2007  

35. Vendim mbi aprovimin e llogaris gjashtmujore te te hyrave dhe te dalurave te buxhetit 
te drejtoris per dhendetsi dhe mirqenije sociale per periudhen janar-qershor 2007 

31.08.2007  

36. Vendim mbi aprovimin e llogaris periodile te te ardhurave dhe te dalurave te buxhetit 
te komunes per periudhen janar-qershor 2007 

31.08.2007  

37. Vendim per dhenien ne shfrytezim te perkohshem ten je pjese te paujtshmeris per 
IPKO-së 

28.09.2007  

38. Vendim mbi vazhdimin e kontrayes per kryeshefin ekzekuriv dhe drejtoret e 
drejtorive 

28.09.2007  

39. Vendim mbi mbetjen ne fuqi te rregullores mbi caktimin e tatimit ne pron banesore-
afariste dhe industriale  01.Nr-58 te dt.15.03.2007 

28.09.2007  

40. Vendim mbi plotesim ndryshimin e rregullore mbi tarifat dhe ngarkesat ne 
kompenzimin e sherbimeve komunale ne disa fusha te veprimtaris 01.Nr.210 
dt.30.12.2005 

28.09.2007  

41. Vendim mbi ridestinimin emjeteve nga fondi burimor 10,21 dhe 22 te projekteve 
kapitale per vitin 2007 

28.09.2007  

42. Vendim mbi ridestinimin e mjeteve nga fondi burimor 22 te projekteve kapitale per 
2007 

28.09.2007  

43. Vendim mbi ridestinimin e mjeteve nga fondi burimor 10 te projekteve kapitale per 
2007 

28.09.2007  

44. Vendim mbi ridestinimin e mjeteve nga fondi burimor 11 te projekteve kapitale per 
2007 

28.09.2007  



45. Vendim per miratimin e kornizes afatmesme buxhetore per vitin 2008-2010 29.09.2007  

46. Vendim mbi miratimin e rregullores per tarifa,ngarkesa dhe gjoba nga sherbimet dhe 
veprimtarit e komunes 

29.09.2007  

AKTET NËNLIGJORE 2006 
SUB-LEGAL ACTS 2006 

PODZAKONSKI AKTI 2006 
 

1. Vendim mbi aprovimin e llogaris perfundimtrae te te ardhurave dhe te dalurave te 
buxhetit te administrates komunale per periudhen janar-dhjetor 2005 

09.03.2006  

2. Vendim mbi aprovimin e llogaris perfundimtrae te te ardhurave dhe te dalurave te 
buxhetit te drejtoris se arsimit per periudhen janar-dhjetor 2005 

09.03.2006  

3. Vendim mbi aprovimin ellogaris perfundimtrae te te ardhurave dhe te dalurave te 
buxhetit te drejtoris per shendetesi dhe mirqnije sociale per periudhen janar-dhjetor 
2005 

09.03.2006  

4. Vendim mbi plotesimin –emrimin e komitetit per komunitete 09.03.2006  

5. Vendim mbi lirimin nga taksat komunale 09.03.2006  

6. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te trollit ndertimor 09.03.2006  

7. Vendim per dhenien e tiutullit qytetar nderi I komunes se Suharekes 15.03.2006  

8. Vendim mbi formimin e keshillit per siguri ne bashkesi 18.04.2006  

9. Vendim mbi formimin e komisionit per persona me aftesi te kufizuar 18.04.2006  

10. Vendim mbi ndryshimin e pjeserishem te planit te pergjithshem urbanistik 18.04.2006  

11. Vendim mbi aprovimin e raportit te qeveris komunale 18.04.2006  

12.Vendim mbi aprovimin e planit strategjik per kthim 18.04.2006  

13. Vendim per shpalljen e konkursit per drejtor te drejtoris per ekonomi dhe financa 18.04.2006  

14. Vendim per formimin e panelit intervistues per drejtor te drejtoris per ekonomi 
dhe financa 

18.04.2006  

15. Vendim per rishikimin e buxhetit te komunes per vitin 2006 18.05.2006  

16. Vendim formimin e komisionit per parnimin dhe nominimin e propozimeve per 
shperblimet e ,,13 Qershorit” 

18.05.2006  

17. Vendim mbi emrimin e keshillit organizativ per ,,13 Qershorin” 18.05.2006  

18. Vendim mbi plotesim-ndryshimin e komitetit per komunitete 18.05.2006  

19. Vendim mbi rregullimin dhe menaxhimin e varresave 18.05.2006  

20. Vendim mbi nryshimin elistes se projekteve kapitale per vitin 2006 18.05.2006  

21. Vendim mbi aprovimin e propozimeve per shperblimet e ,,13 Qershorit” 09.06.2006  

22. Vendim mbi plotesimin dhe ndryshimin e listes projekteve kapitale per bitin  10.07.2006  

23. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te perhershem te palujtshmeris 10.07.2006  

24. Vendim per ndrrimin e palujtshmeris 10.07.2006  



25. Vendim mbi emrimin e drejtorit per ekonomi dhe financa 10.07.2006  

26. Vendim mbi vazhdimin e kontrates se drejtoreve te drejtorive 08.09.2006  

27. Vendim mbi vazhdimin e kontrates per kryeshefin e kzekutiv 08.09.2006  

28. Vendim mbi aprovimin e planit rregullues urban te nje pjese te qendres se 
Suharekes 

08.09.2006  

29. Vendim mbi miratimin e llogaris periodike te te ardhurave dhe te dalurave te 
buxhetit te drejtoris per shendetesi dhe mirqenije sociale per periudhen janar-qershor 
2006 

08.09.2006  

30. Vendim mbi miratimin e llogaris periodike te te ardhurave dhe te dalurave te 
buxhetit te drejtoris se arsimit per periudhen janar-qershor 2006 

08.09.2006  

31. Vendim mbi miratimin e llogaris periodike te te ardhurave dhe te dalurave te 
buxhetit te adminstrates komunale, zyres per kthim dhe brigades se zjarrfikesve per 
periudhen janar-qershor 2006 

08.09.2006  

32. Miratimi i konkuzioneve mbi aprovimin e planit rregullues urban per nje pjes te 
qendres se Suharekes 

08.09.2006  

33. Vendim mbi miratimin e kornizes afatmesme buxhetore  per vitin 2007-2009 21.09.2006  

34. Vendim mbi miratimin e planit rregullues per nje pjes te qendres se Suharekes 18.04.2006  

35. Vendim mbi aprovimin e marrjes ne shfrytezim te nje pjese te tokes shoqerore 23.11.2006  

36. Vendim mbi plotesim ndryshimin e vendimit 01Nr.57  dt.30.03.2006 23.11.2006  

37. Vendim mbi plotesimin dhe emrimin e komitetit per politik dhe financa 23.11.2006  

38. Vendim mbi plotesimin –emrimin e kehsillit per siguri ne bashkesi 23.11.2006  

AKTET NËNLIGJORE 2005 
SUB-LEGAL ACTS 2005 

PODZAKONSKI AKTI 2005 

1. Vendim mbi caktimin e tatimit ne prone banesore-afariste dhe industriale per vitin 
2005 

03.02.2005  

2. Vendim per caktimini e kufizimit te se drejtes per varrim ne kompleksin e varresave 
te deshmoreve 

10.03.2005  

3. Vendim mbi participimin e lexuesve te biblotekes 10.03.2005  

4. Vendim mbi miratimin e llogaris perfundimtare te te hyrave dhe te dalurave  te 
buxhetit te drejtoris se arsimit per periudhen janar-dhjetor 2004 

10.03.2005  

5. Vendim mbi dhenjen ne shfrytezim  te perhershem te palujtshmeris 10.03.2005  

6. Vendim per aprovimin e planit zhvillimor te arsimit te komunes per periudhen 
2005-2007  

30.03.2005  

7. Vendim mbi miratimin e llogaris perfundimtare te te hyrave dhe te dalurave  te 
buxhetit te drejtoris per shendetesi dhe mirqenije sociale per periudhen janar-dhjetor 
2004 

30.03.2005  

8. Vendim mbi plotesim-ndryshimin e lartesis se tarifave dhe ngarkesave ne 30.03.2005  



kompenzimin e sherbimeve komunale  01.nr.56 dt.31.03.2003 

9. Vendim mbi themelimine titullit te nderit ,,Qytetar nderi I komunes se Suharekes” 30.03.2005  

10. Vendim per dhenjen e titullit,,Qytetar nderi I komunes se Suharekes” 30.03.2005  

11. Vendim mbi miratimin e llogaris perfundimtare per periudhen janar-dhjetor 2004 30.03.2005  

12. Vendim mbi aprovimibn e starategjis per kthim 30.03.2005  

13. Vendim per plotesimin e komisionit per barazi gjinore dhe percaktimin e detyrave 
te tij 

16.05.2005  

14. Vendim per plotesimin e komisionit per emrimin e shesheve dhe rrugeve 16.05.2005  

15. Vendim per emrimin e komisionit per pranimin dhe nominimin e propozimeve 
per ,,13 Qershor” 

16.05.2005  

16. Vendim mbi emrimin e keshillit organizativ  per diten e qlirimit ,,13 Qershori” 16.05.2005  

17. Vendim mbi themelimimin e keshillit mbikqyres  te institucioneve te kujdesit 
paresor shendetesor  

16.05.2005  

18. Vendim mbi rishikimin e buxhetit te komunes per vitin 2005 09.06.2005  

19. Vendim mbi aprovimin e propozimeve te komisionit per shperblimet e “13 
Qershorit” 

09.06.2005  

20. Vendim mbi dhenien ne shfrytesim te perkohshem te palujtshmeris per 
eksploatim te reres,zhavorit dhe gurit 

09.06.2005  

21. Vendim mbi lekrorimin e emrimeve te shesheve,parqeve ,lagjeve dhe rrugeve 09.06.2005  

22. Deklarat 09.06.2005  

23. Vendim mbi emrimin e palestres sportive 09.06.2005  

24. Vendim per participim ne projekte kapitale 13.07.2005  

25. Vendim mbi dhenien e palujtshmeris ne shfrytezim 13.07.2005  

26. Vendim per pagesen e stafit politik te komunes 13.07.2005  

27. Vendim mbi aprovimin e llogaris periodike te te ardhurava dhe te dalurave te 
buxhetit te komines per periudhen jana-dhjetor 2005 

14.09.2005  

28. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te perhershem te palujtshmeris 14.09.2005  

29. Vendim mbi ndryshimin e buxhetin e shendetesis  per vitin 2005 14.09.2005  

30. Vendimmbi dhenien e palujtshmeris ne shfrytezim 02.11.2005  

31. Vendim mbi shpalljen e intersit te pergjithshem 02.11.2005  

32. Vendim mbi miratimin e te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te komunes per 
vitin 2006. 

02.11.2005  

33. Konkluzion 02.11.2005  

34. Vendim mbi fillimin dhe mbarimin e orarit te punes ne veprimtarin 
ekonomike,tregti, zejtari dhe sherbimeve tjera  

28.12.2005  

35. Venndim mbi rregulloren per caktimin e tatimit ne prone banesore-afariste dhe 
industriale 

28.12.2005  

36. Vendim mbi rregulloren per tarifa ,ngarkesa ne kompenximin e sherbimeve 28.12.2005  



komunale 

37. Vendim mbi rregulloren per menyren e shfrytezimit te palestres sportive 28.12.2005  

38. Vendim per menaxhimin e palestres sportive ,,13 Qershori” 28.12.2005  

39. Vendim mbi rregulloren per automjetet dhe parkimin ne komunen e Suharekes 28.12.2005  

AKTET NËNLIGJORE 2004 
SUB-LEGAL ACTS 2004 

PODZAKONSKI AKTI 2004 

1. Vendim mbi ndrrimin e lokaleve afariste 11.02.2004  

2. Vendim mbi bartjen e palujtshmeris per kompletim te oborrit te shkolles 11.02.2004  

3. Vendim mbi shpalljen e interesit shoqeror 11.02.2004  

4. Vendim per ngritjen e shtatores per deshmorin Besim Ndrecaj 11.02.2004  

5. Vendim mbi shpalljen e pavlefshem te vendimit Nr.01-360-2494 dt.18.12.1995 11.02.2004  

6. Vendim mbi shpalljen e konkursit per drejtor te qerdhes se femijeve 11.02.2004  

7. Vendim mbi miratimin e llogaris perfundimtare te te hyrave dhe te dalurave  te 
buxhetit te drejtoris per arsim per periudhen janar-dhjetor 2003 

29.03.2004  

8. Vendim mbi caktimin e tatimit ne pron banesore-afariste dhe industriale 29.03.2004  

9. Vendim mbi themelimin e arkivit publik komunal 29.03.2004  

10. Vendim mbi miratimin e llogaris perfundimtare te te hyrave dhe te dalurave  te 
buxhetit te drejtoris per shendetesi dhe mirqenie sociale per periudhen janar-dhjetor 
2003 

29.03.2004  

11. Vendim mbi ndryshimin e planit urbanistik 29.03.2004  

12. Vendim mbi miratimin e llogaris perfundimtare te te hyrave dhe te dalurave  te 
buxhetit te komunes per periudhen janar-dhjetor 2003 

29.03.2004  

13. Vendim mbi miratimin e agjendes zhvillimore te komunes 2004-2006 29.04.2004  

14. Pelqim 29.04.2004  

15. Vendim mbi bartjen administrative te nje pjese te prones shoqeror per varrezat e 
lagjes Kabashi-Sallagrazhde 

13.05.2004  

16. Vendim mbi bartjen e nje pjese te tokes ndertimore 13.05.2004  

17. Vendim mbi dhenien ne zhfrytezim te nje pjese te pajujtshmeris 13.05.2004  

18. Vendim mbi emrimin e komisionit 13.05.2004  

19. Vendim mbi formimin e keshillit organizativ 13.05.2004  

20. Vendim mbi formimin e komisionit komunal 13.05.2004  

21. Vendim mbi emrimin e keshillit organizativ per ,,13 Qershor” 13.05.2004  

22. Vendim mbi bartjen administrative te nje pjese te palujtshmeris 13.05.2004  

23. Vendim mbi bartjen administrative te nje pjese te palujtshmeris 13.05.2004  

24. Vendim mbi bartjen administrative te nje pjese te palujtshmeris 13.05.2004  

25. Vendim mbi pagesen e stafit politik te komunes 08.06.2004  



26. Vendim mbi shpalljen e tenderit 08.06.2004  

27. Vendim mbi plotesimin dhe ndryshimin e rregullores mbi tarifat dhe ngarkesat ne 
kompenzimin e sherbimeve komunale  01Nr.56 dt 31.03.2003 

18.08.2004  

28. Vendim mbi  aprovimin dhe rishikimin e buxhetit te komunes per vitin 2004 18.08.2004  

29. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te perkohshem te nje pjese te tokes per 
KFOR-in 

18.08.2004  

30. Vendim per ndryshimin e librave katastral 18.08.2004  

31. Vendim mbi miratimin e llogaris periodike te te hyrave dhe te dalurave te buxhetit 
te komunes per periudhen janar-qershor 2004 

18.08.2004  

32. Vendim per shpallje e festes se rinis ,,Festari”fest zyrtare tradicionale 18.08.2004  

33. Vendim mbi miratimin e llogaris periodike te te hyrave dhe te dalurave te buxhetit 
te drejtoris per shendetesi dhe mirqenije sociale per periudhen janar-qershor 2004 

20.09.2004  

34. Vendim mbi plotesimin dhe ndryshimin e vendimit per licencim te subjekteve 
afariste 

20.09.2004  

35. Vendim mbi miratimin e llogaris periodike te te hyrave dhe te dalurave te buxhetit 
te drejtoris se arsimit per periudhen janar-qershor 200420.09.2004 

  

36. Vendim mbi miratimin e memorandumit te mirekuptimit 20.09.2004  

37. Vendim mbi shpalljen e interesit te pergjithshem shoqerore 18.10.2004  

38. Vendim mbi miratimin e te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te komunes per 
vitin 2005 

  

39. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te nje pjese te palujtshmeris per IPKO-NET 18.10.2004  

38. Autorizim 18.10.2004  

39. Vendim per ndryshim te pjeserishem te PPU 30.11.2004  

40. Vendim mbi aprovimin e planit rregullativ te nje pjese te lagjes NR.1 ne Suhareke 30.11.2004  

41. Vendim mbi dhenjien ne shfrytezim te trojeve ndertimore 30.11.2004  

42. Vendim per hartimin eplanit zhvillimor komunal dhe planit zhvillimor urban per 
periudhen 2005-2015 

30.12.2004  

43. Vendim per emrimin e keshillit te eksperteve per planin zhvillimor komunal dhe 
planin zhvillimor urban perperiudhen 2005-2015 

30.11.2004  

44. Vendim per aprovimin e projektit per varrezat e deshmoreve 30.11.2004  

45. Vendim mbi nderrimin e palujtshmeris 30.12.2004  

46. Vendim mbi nderrimin e palujtshmeris 30.12.2004  

AKTET NËNLIGJORE 2003 
SUB-LEGAL ACTS 2003 

PODZAKONSKI AKTI 2003 

1. Vendim mbi caktimin e menyres,kushteve dhe latresive te pagesave per 
kryetarin,nenkryetarin,dhe beneficionet dhe reprezantacioniet 

30.12.2003  



2. Vendim mbi emrimin e kolegjit 30.12.2003  

3. Vendim mbi emrimin e bordit te shendetesis 14.02.2003  

4. Vendim mbi emrimin e komisionit per barazi gjinore 14.02.2003  

5. Vendim mbi emrimin e kryeshefit ekzekutiv 14.02.2003  

6. Vendim mbi numrin e drejtorive 14.02.2003  

7. Vendim mbi miratimin e llogaris periodike te te ardhurave dhe te dalurave te 
buxhetit te komunes per periudhen janar-dhjetor 2002 

14.02.2003  

8. Vendim mbi miratimin e te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te komunes per vitin 
2003 

14.02.2003  

9. Vendim per emrimin e komisionit per mbrojtjen e prones komunale 14.02.2003  

10. Vendim mbi emrimin e komisionit per formimin e kryesis se fshatrave 14.02.2003  

11. Vendim mbi miratimin e rregullores per lartesin e tarifave dhe ngarkesave ne 
kompenzimin e sherbimeve komunale  

27.03.2003  

12. Vendim mbi miratimin e te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te drejtoris per 
shendetesi dhe mirqenie sociale per vitin 2003 

27.03.2003  

13. Vendim mbi miratimin e te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te drejtoris per  
arsim per vitin 2003 

27.03.2003  

14. Vendim mbi emrimin e drejtorerit per ekonimi dhe financa 25.04.2003  

15. Vendim mbi emrimin e drejtorit per bujqesi,blegtori dhe pylltari 25.04.2003  

16. Vendim mbi emrimin e drejtorit per urbanizem 25.04.2003  

17. Vendim mbi emrimin e drejtorit per gjeodezi dhe kataster 25.04.2003  

18. Vendim mbi emrimin e drejtorit per mardhenje pronsore-juridike 25.04.2003  

19. Vendim mbi emrimin e drejtorit per administrat te pergjithshme 25.04.2003  

20. Vendim mbi emrimin e komisionit per te zhdukurit e luftes 25.04.2003  

21. Vendim mbi emrimin e U.D te drejtorit per kultur ,rini dhe sport 25.04.2003  

22. Vendim mbi plotesimin e komitetit per politok dhe financa 25.04.2003  

23. Vendim mbi emrimin e drejtorit te inspekcionit 25.04.2003  

24. Vendim mbi emrimin e drejtorit te arsimit 23.05.2003  

25. Vendim mbi emrimin e drejtorit per kultur,rini dhe sport 23.05.2003  

26. Vendim mbi emrimin e drejtorit per siguri civile dhe ambient 23.05.2003  

27. Vendim mbi emrimin e drejtorit per shendetesi ,mireqenie sociale dhe çeshtje te 
gruas 

23.05.2003  

28. Vendim per themelimin e qmimit,,Emblema e art” 23.05.2003  

29. Vendim per ndarjen e shperblimit ,,Skenderbeu” 23.05.2003  

30. Vendim per themelimin e mirnjohjes,,13 Qershori” 23.05.2003  

31. Vendim mbi lejimin dhe shumen e kompenzimit te shpenzimeve te udhtimeve 
,meditjeve per udhetime zyrtare,shujtes dhe honorareve te puntoreve te kuvendit te 
komunes 

23.05.2003  



32. Vendim per emrimin e keshillit organizativ per ,,13Qershor” 23.05.2003  

33. Vendim per emrimin e komisionit per pranimin dhe nominimin e shperblimeve 
per ,,13 Qershor” 

23.05.2003  

34. Vendim mbi nryshimn dhe plotesimin e rregullore mbi caktimin e tatimit ne pron 
banesore-afariste dhe industriale ne komune 

06.08.2003  

35. Vendim mbi financimin epartive politike pjesmarrese ne Asamblen komunale 06.08.2003  

36. Vendim per nryshimin e pjeserioshem te planit detal urbanistik ne Shirokë 06.08.2003  

37. Vendim mbi dhenjen ne shfrytezim te perhershem te palujtshmeris 06.08.2003  

38. Vendim mbi pushimin e te drejtes mbi servitutin real 06.08.2003  

39. Konkuzion 06.08.2003  

40. Vendim mbi shpalljen e interesit te pergjithshem shoqeror 06.08.2003  

41. Vendim mibi miratimin e  te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te drejtoris se 
arsimit per periudhen janar-qershor 2003 

19.09.2003  

42. Vendim mibi miratimin e  te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te drejtoris per 
shendetesi dhe mireqenije sociale  per periudhen janar-qershor 2003 

19.09.2003  

43. Vendim mbi miratimin e llogaris periodike te te hyrave dhe te dalurave te buxhetit 
te komunes per periudhen Janar-Qershor 2003 

19.09.2003  

44. Vendim per ndryshimin e pjeserishem te planit te pergjithshem  urbanistik 19.09.2003  

45. Vendim mbi aprovimibne buxhetit te komunes per vitin 2004 30.10.2003  

46. Venddim mbi shpalljen e interesit te pergjithshem shoqeror 24.12.2003  

47. Vendim mbi plotesimin e rregullores mbi lartesin e tarifave dhe ngarkesave ne 
kompenzim te sherbimeve komunale Nr.12-04 dt.27.03.2003 

24.12.2003  

48. Vendim mbi bartjen administrative te tokes ne pronesi shoqerore 24.12.2003  

49. Vendim mbi ndrrimin e palujtshmeris 24.12.2003  

50. Vendim mbi shpalljen I pavlefshem te vendimit te KK te dt.25.06.1996 24.12.2003  

51. Vendim per rregulloren per mbajtjen e uniformes 24.12.2003  

52. Vendim mbi licencimin e objekteve afariste ne teritorin e komunes se Suharekes 24.12.2003  

AKTET NËNLIGJORE 2002 
SUB-LEGAL ACTS 2002 

PODZAKONSKI AKTI 2002 

1. Vendim mbi miratimin e llogaris perfundimtare te te hyrave dhe te dalurave te 
buxhetit te komunes per periudhen Janar-Dhjetor 2001 

31.01.2002  

2. Vendim mbi miratimin e te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te komunes per vitin 
2002 

31.02.2002  

3. Vendim mbi ndryshim-plotesimin e vendimit mbi ndertimin e objekteve te 
qytetarve dhe personave juridik 

31.01.2002  

4. Vendim mbi dhenjenne shrytezim te perhershem te palujtshmeris 16.05.2002  

5. Vendim mbi rregulloren mbi lartesin e tarifave,ngarkesave ne kompenzimin e 31.02.2002  



sherbimeve komunale 

6. Vendim mbi emrimin e drejtorit per shendetesi 21.03.2002  

7. Vendim mbi miratimin e agjendes per zhvillimine komunes 21.03.2002  

8. Vendim mbi ndryshimin e rregullores mbi caktimin e tatimit dhe prones banesore-
afariste dhe industriale  

21.03.2002  

9. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te perkohshem te palujtshmeris  16.05.2002  

10. Vendim mbi kushtet enen te cilat banesat dhe lokalet mund te shendrrohen ne 
lokale afariste 

21.03.2002  

11. Vendim mbi pagesat e delegateve dhe anetareve te kuvendit 21.03.2002  

12. Vendim mbi bordin komunal te shendetesis 21.03.2002  

13. Vendim per caktimin e paraqitjes se raporteve mjekesore per ordinancat private 21.03.2002  

14. Deklarat 17.05.2002  

15. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te perhershem te palujtshmeris  16.05.2002  

16. Vendim mbi lejimin e mjeteve materiale komunes se Gjilanit 16.05.2002  

17. Vendim mbi miratimin e rregullores per caktimin e formave te participimit dhe 
kriteret per asfaltimin e rruges Shirok-Sopij 

16.05.2002  

18.  Vendim per formimin e keshillit organizativ per ,,13 Qershor” 16.05.2002  

19. Vendim mbi miratimin e rregullores per ptocedurat e ndertimit te objekteve 16.05.2002  

20. Vendim per percaktimin e afatit,menyres dhe kushteve per kryerjen e korrje-
shirjeve 

27.06.2002  

21.  Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te perkohshem te palujtshmeris 27.06.2002  

22. Vendim mbi dhnien e palutshmeris per ndertimine xhamies ne fshatin Duhel 25.07.2002  

23. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te perkohshem te palujtshmeris 31.01.2002  

24.  Vendim mbi dhnien e palutshmeris per ndertimine xhamies ne fshatin Mushtisht 21.03.2002  

25. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te perhershem te palutshmeris 25.07.2002  

26. Vendim mbi ndryshimin e pozicioneve te te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te 
komunes per vitin 2002 

25.07.2002  

27. Vendim mbi emrimin e komitetit per komunitete 25.07.2002  

28. Vendim mbi formimin e komitetit per gadishmeri emergjente 27.06.2002  

29. Vendim mbi miratimin e llogaris periodike hyrave dhe te dalurave te buxhetit te 
komunes per periudhen Janar-Qershor 2002 

20.09.2002  

30. Vendim mbi plotesim ndryshimin e rregullores per orar te punes ne lemin e 
ekonomis, tregtis dhe sherbimeve tjera 

09.10.2002  

31. Vendim mbi miratimin e planit te gadishmeris emergjente dhe civile ne komune 09.10.2002  

32. Vendim per emerimin e kryetarit te komunes 18.11.2002  

33. Vendim per emerimin e  zevendes-kryetari te komunes 18.11.2002  

34. Vendim per ruajtjen e emrit dhe vepres se ish-ryetarit te Komunes Ukë Bytyqi 02.12.2002  



35. Vendim mbi plotesim ndryshimin e komitetit per politik dhe financa 14.02.2003  

36. Vendim mbi pltesim-ndryshim te komitetit per komunitete 02.12.2002  

37. Vendim mbi plotesim-emerimin e komitetit per ndermjetesim 02.12.2002  

38. Vendim mbi plotesim-emerim te komisionit per familjet e viktimav civile 02.12.2002  

39. Vendim mbi plotësimin–emerimin e komisionit per mbrojtjen e familjeve te 
deshmoreve 

02.12.2002  

AKTET NËNLIGJORE 2001 
SUB-LEGAL ACTS 2001 

PODZAKONSKI AKTI 2001 

1. Vendim mbi shpalljen e interesit te pergjithshem shoqeror 09.02.2001  

2. Vendim per shpalljen e konkursit per emblemen e komunes 09.02.2001  

3. Vendim mbi miratimin e te hyrave dhe te dalurave te buxhetit te komunes per vitin 
2001 

15.03.2001  

4. Vendim mbi dhenien ne shfrytezim te perhershem te palujtshmeris 09.02.2001  

5. Vendim mbi nxjerrjen e statutit te Komunes 15.03.2001  

6.Vendim mbi nxjerrien e rregullores se punes te Kuvendit 15.03.2001  

7. Vendim mbi shpalljen e qytetar nderit 09.02.2001  

8. Vendim mbi botimin e gazetes zyrtare te Komunes 18.05.2001  

9. Vendim mbi taksat komunale ne qarkullim nga patundshmeria dhe e drejta 18.05.2001  

10. Vendim mbi taksat lokale komunale 18.05.2001  

11. Vendim mbi lartesin e kompenzimit per sherbimet te cilat kryhen ne administrat 
komunale 

18.05.2001  

12. Vendim mbi emrimin e komisionit per qendren tregtare 18.05.2001  

13. Vendim per kryerjen e transportit me automjete auto-taxi 18.05.2001  

14. Vendim mbi transportin publik te udhetrve dhe mallrave ne teritorin e komunes 18.05.2001  

15. Vendim mbi ratifikimin e marrveshjes 18.05.2001  

16. Vendim mbi shfrytezimin racional te ujit te pijes per konsumatoret dhe personat 
fizik dhe juridik 

16.07.2001  

17. Vendim per dhenien ne qeverisje te pyeve ne pronesi shtetrore ndermarrjes 
publike Ekomomija e pyejeve 

16.07.2001  

18. Vendim mbi themmelimin e ndermarrjes publike, transportuese dhe sherbyese, 
“Kosovatrans” 

18.05.2001  

19. Vendim mbi emerimin e keshillit mbikqyres te NTPSH,,Kosovatrans” 27.07.2001  

20. Vendim mbi emrimin e keshillit drejtus te NPTSH,  “Kosovatrans” 16.07.2001  

21. Vendim per implementim te reformes ne sherbimimin civil  18.05.2001  

22. Vendim per mirembajtjen e pastertis ne teritorin e komunes dhe sherbimet 15.03.2001  



komunale 

23. Vendim mbi autorizimin e komisionit per emertimin e shesheve dhe rrugeve 18.05.2001  

24. Vendim mbi miratimin e llogaris periodike te te hyrave dhe te dqalurave te 
komunes per periudhen Janar-Qershor 2001 

31.08.2001  

25. Vendim mbi caktimin e zones industriale 31.08.2001  

26. Vendim mbi lejimin e fillimit te punve pergatitore mbi caktimin e tatimit ne 
pronesi e ptundshmeris 

31.08.2001  

27. Vendim mbi dhenien e tokes ndertimore ne shfrytezim te perhershem 06.12.2001  

28. Vendim mbi dhenien ne shrytezim te perhershem te palujtshmeris TMK-së 06.12.2001  

29. Vendim mbi dhenien ne shrytezim te perhershem te palujtshmeris QPS-së 06.12.2001  

30. Vendim mbi dhenien ne shrytezim te perhershem te palujtshmeris per vorreza ne 
Dvoran 

06.12.2001  

31. Vendim mbi dhenien e tokes se pandertuar ne shfrytezim fshatit Studenqan 06.12.2001  

32. Vendim per dhenien e bursave studentve dhe nxensve 06.12.2001  

33. Vendim mbi dhenien ne shrytezim te perhershem te palujtshmeris per vorrezat e 
qytetit 

06.12.2001  

34. Vendim mbi emrerimine shesheve,parqeve ,lagjeve dhe rrugeve te qytetit 06.12.2001  

35. Vendim per plotesimin e vendimit per kompenzimin e ndertimit dhe destinimit te 
tokes nga bujqesore ne toke ndertimore 

06.12.2001  

AKTET NËNLIGJORE 2000 
SUB-LEGAL ACTS 2000 

PODZAKONSKI AKTI 2000 

1. Vendim mbi emrimin e kryeshefit ekzekutiv 04.06.2000  

2. Vendim mbi zgjedhjen e kryetarit te komunes 16.11.2000  

3. Vendim mbi zgjedhjen e zevendes-kryetarit te komunes 16.11.2000  

4. Vendim mbi emrimine drejtorit te Arsimit 06.12.2000  

5. Vendim mbi emrimin e drejtorit te drejtoris per shendetsi,politik sociale dhe qeshtje 
te gruas 

06.12.2000  

6. Vendim mbi emrimin e drejtorit per ekonomi dhe financa 06.12.2000  

7. Vendim mbi emrimin e drejtorit per administrat te pergjithshme 06.12.2000  

8. Vendim per emrimin e drejtorit per bujqesi dhe blegtori 06.12.2000  

9. Vendim mbi emrimin e drejtorit per planifikim,rindertim dhe zhvillim 06.12.2000  

10. Vendim mbi emrimin e drejtorit per mbrojtje,siguri civile dhe ambient 06.12.2000  

11. Vendim mbi emrimin e drejtorit per qeshtje pronsore juridike 06.12.2000  

12.Vendim mbi emrimin e drejtorit per kultur,rini dhe sport 06.12.2000  



13. Vendim mbi emrimin e drejtorit per gjeodezi dhe kadaster 06.12.2000  

14.Vendim mbi emrimin e drejtorit per urbanizem 06.12.2000  

15. Vendim mbi shperblimet e anetareve te kuvendit dhe te ardhurave personale 04.12.2000  

16. Vendim mbi emrimin e komisionit per komunitete 06.12.2000  

17. Vendim mbi emrimin e komitetit per politik dhe financa 16.11.2000  

18. Vendim mbi emrimin e komisionit per ndermjetesim 06.12.2000  

19. Vendim mbi emrimin e komisionit per familjet e deshmoreve dhe invalideve te 
luftes 

04.12.2000  

20. Vendim mbi emrimin e komisionit per familjet e viktimave te luftes dhe pastrehet 
dhe te demtuarit 

04.12.2000  

21. Vendim per percaktimin dhe emrimin e ri te disa vendbanimeve 18.05.2000  

22. Vendim mbi shpalljen e interesit te pergjithshem shoqeror   

 


