
 VITI  2017 

 
VKB të mbledhjes datë 13.01.2017 

 

 

Vendim nr. 1 . Miratim i propozimit për dhënien e Ndihmës ekonomike për  

                         periudhën 1-31 Janar 2017. 

Vendim nr. 2 . Miratim i propozimit për dhënien e pagesës së aftësisë së 

                         kufizuar për periudhën 1-31 Janar 2017. 

Vendim nr. 3 . Miratim dhënie Burse Shteti nxënësve që vazhdojnë studimet në  

                         Shkollat e Mesme për vitin shkollor 2016-2017 .   

 

 

VKB  të mbledhjes datë 30.01.2017 

 

 

Vendim nr. 4 . Për sistemimin e Taksave dhe Tarifave vendore. Administrimin e tyre në  

                         qytetin e Rrogozhinës dhe penalitetet për kundërvajtjet administrative 

                         për vitin 2017. 

Vendim nr. 5 . Miratim i Buxhetit të Bashkisë Rrogozhinë për vitin 2017. 

Vendim nr. 6 . Miratim dhënie Burse Shteti studentëve që vazhdojnë studimet në   

                         Institucionet e arsimit të Lartë për vitin shkollor 2016-2017 .   

Vendim nr. 7 . Miratim dhënie Burse Bashkie studentëve që vazhdojnë studimet në   

                         Institucionet e arsimit të Lartë për vitin shkollor 2016-2017, si dhe  

                         studentëve të cilët kanë përfunduar vitin e parë me mesatare notën 

                          mbi 8 (tetë). 

Vendim nr. 8 . Miratimin paraprak të Projektit për dhënien me koncesion/   

                         partneritetit publik privat të Tregut Bujqësoro-Industrial Rrogozhinë. 

Vendim nr. 9 . Miratim i shitjes së Pasurisë Nr.186/20 ZK 2399, Njësia Administrative  

                         Lekaj. 

 

 

VKB të mbledhjes datë 21.02.2017 

 

 

Vendim nr.10. Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-28 

                         Shkurt 2017. 

Vendim nr.11. Miratimin e pagesës së aftësisë së kufizuar për periudhën 1-28 Shkurt  

                         2017. 

Vendim nr.12. Për miratimin e privatizimit të pasurisë Nr.186/20 ZK.2399 Njësia                           

                         Administrative Lekaj.                           
Vendim nr.13. Për dhënien e Ndihmës Financiare familjes z. Miglen Shehi Njësia 

                         Administrative Gosë.   

Vendim nr.14. Për një ndryshim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.4 datë.30.01.2017 

                         “Për sistemimin e taksave vendore. Administrimin e tyre në qytetin e  

                          Rrogozhinës dhe penalitetet për kundravajtjet administrative për vitin  



                         2017”. 

 
 

VKB të mbledhjes datë 20.03.2017 

 

 

Vendim nr. 15. Për mbarimin para afatit të mandatit të këshilltarit z. Zija Mema dhe  

                        dhënien e mandatit z. Gëzim Bidaj. 

Vendim nr.16. Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-31 

                        Mars 2017. 

Vendim nr.17. Miratimin e pagesës së aftësisë së kufizuar për periudhën 1-31 Mars  

                        2017. 

Vendim nr.18. Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

                         familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Janar-  

                         Shkurt 2017.                           
Vendim nr.19. Për miratimin e proçedurës për privatizimin të banesës së shtetases, 

                         Katerina Naçi.   

Vendim nr.20. Për miratimin e shumës prej 60 000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë Ndihmë  

                        Financiare për studentin e vitit të parë Daniel Naim Çeka. 

Vendim nr.21. Për miratimin e një Ndihme Financiare znj. Liri Xhafa. 

 

 

VKB të mbledhjes datë 20.04.2017 

 

 

Vendim nr.22. Për mbarimin para afatit të mandatit të këshilltarit z. Rakip Skuqi dhe  

                         dhënien e mandatit znj. Mejte Saliu. 

Vendim nr.23. Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-30 

                         Prill 2017. 

Vendim nr.24. Miratimin e pagesës së aftësisë së kufizuar për periudhën 1-30 Prill  

                         2017. 

Vendim nr.25. Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

                         familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Mars 2017.    
Vendim nr.26. Për miratimin e shumës prej 25 000 (njëzetepesëmijë) lekë ndihmë 

                         financiare familjes z. Andon Koçia. 

Vendim nr.27. Për një shtesë fondi  të punimeve mbi vleftën e Kontratës : Rikonstruksion i  

                         Magjistralit Kryesor dhe Rrjetit të Brendshëm të Ujësjellësit Rrogozhinë, 

                         loti i parë. 

Vendim nr.28. Për miratimin e shumës prej 30 000 (tridhjetëmijë) lekësh ndihmë  

                         financiare familjes znj. Elsa Verdha. 

Vendim nr.29. Për miratimin e shumës prej 60 000 (gjashtëdhjetëmijë) lekësh për dhënie  

                         burse studentit të vitit të parë Daniel Naim Çeka. 

Vendim nr.30. Për vendosjen e tabelës Ndalim Kalimi për Autobuzët në hyrjen Lindore dhe  

                         Perëndimore të Qytetit. 

Vendim nr.31. Për miratimin e fillimit të proçedurave për tavanet përgatitore të programit 

                         buxhetor afatmesëm 2018 – 2020. 



 

 

VKB të mbledhjes datë 11.05.2017 

 

 

Vendim nr.32. Për emërtimin e Stadiumit të Egnatias “Hasan Zyla” 

 

 

VKB të mbledhjes datë 19.05.2017  

 

 

Vendim nr.33. Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-31 

                        Maj 2017. 

Vendim nr.34. Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

                        familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Prill 2017.   

Vendim nr.35. Miratimin e pagesës së aftësisë së kufizuar për periudhën 1-31 Maj  

                        2017. 

Vendim nr.36. Për miratimin e shumës prej 30 000 lekë ndihmë financiare për nxënësen  

                         Sonila Ardjan Sina. 

Vendim nr.37. Për miratimin e shumës 60 000 lekë ndihmë financiare për studenten Fahrije  

                        Isuf Tosku. 

 

 

VKB të mbledhjes datë 20.06.2017 

 

 

Vendim nr.38. Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-30 

                         Qershor 2017. 

Vendim nr.39. Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

                         familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Maj 2017.                           
Vendim nr.40. Miratimin e pagesës së aftësisë së kufizuar për periudhën 1-30 Qershor  

                         2017. 

Vendim nr.41. Për zmadhimin e kapitalit (numrit të aksioneve) të shoqërisë  

                        Ujësjellës- Kanalizime sh.a Rrogozhinë. 

 

 

VKB të mbledhjes datë 21.07.2017 

 

 

Vendim nr.42. Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-31 

                        Korrik 2017. 

Vendim nr.43. Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

                        familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Qershor 2017.                           
Vendim nr.44. Miratimin e pagesës së aftësisë së kufizuar për periudhën 1-31 Korrik  

                        2017. 

Vendim nr.45. Për shtimin e punonjësve me kontratë me kohë të pjesshme deri në  



                        fund të sezonit turistik 2017. 

Vendim nr.46. Për miratimin e marrëveshjes së bashkëmenaxhimit të klubit të  

                        futbollit Egnatia.  

Vendim nr.47. Për miratimin e shumës prej 190 000 (njëqindenëntëdhjetëmijë) lekë  

                        Ndihmë Financiare znj. Fize Deda. 

 

 

 VKB të mbledhjes datë 21.08.2017 

  

 

Vendim nr . 48 .  Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-31 

                            Gusht 2017. 

Vendim nr . 49 .  Miratimin e pagesës së aftësisë së kufizuar për periudhën 1-31 Gusht  

                            2017. 

Vendim nr . 50 .  Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

                            familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Korrik 2017.                           
 

 

VKB të mbledhjes datë 28.08.2017 

 

 

Vendim nr . 51 .  Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë e  

                             Rrogozhinës 

 

 

 

VKB të mbledhjes datë 20.09.2017 

 

 

Vendim nr . 52 .  Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-30 

                             Shtator 2017. 

Vendim nr . 53 .  Miratimin e pagesës së aftësisë së kufizuar për periudhën 1-30 Shtator  

                            2017. 

Vendim nr . 54 .  Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

                             familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Gusht 2017.    
 
 

VKB të mbledhjes datë 20.10.2017 
 

          
Vendim nr . 55 .  Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-31 

                            Tetor 2017. 

Vendim nr . 56 .  Miratimin e Dhënies së ndihmës ekonomike për Personat me Aftësi të 

                             Kufizuar dhe Invalidët e Punës për periudhën 1-31 Tetor 2017. 

Vendim nr . 57 .  Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

              familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Shtator 2017. 

Vendim nr . 58 . Për transformimin e ekipit të futbollit “Egnatia” në Shoqëri Aksionere,  



                            miratimi i aktit të themelimit dhe statutit të Shoqërisë Aksionere “  

                            Klubi i Futbollit Egnatia “Sh.a” 

 

 

 

 VKB të mbledhjes datë 20.11.2017 

           
 

 

Vendim nr . 59 .  Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-30 

                             Nëntor 2017. 

Vendim nr . 60 .  Miratimin e Dhënies së ndihmës ekonomike për Personat me Aftësi të 

                             Kufizuar dhe Invalidët e Punës për periudhën 1-30 Nëntor 2017. 

Vendim nr . 61 .  Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

             familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Tetor 2017. 

Vendim nr . 62 .  Për miratimin e fondit të ndihmës për rikonstruksionin e çatisë të 

                            qytetarit Petrit Troshku. 

Vendim nr . 63 .  Mbi miratimin e shumës prej 1 100 000 (njëmilion e njëqindmijë) lekë 

                            për pagesën e një kontributi për forcat Xheniere që po ndërtojnë dy 

                            Ura në Njësinë Vendore Sinaballaj, Rrogozhinë. 

 

 

VKB të mbledhjes datë 20.12.2017 

 

 

 

Vendim nr . 64 .  Për propozim për dhënien e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-31 

                            Dhjetor 2017. 

Vendim nr . 65 .  Miratimin e Dhënies së ndihmës ekonomike për Personat me Aftësi të 

                            Kufizuar dhe Invalidët e Punës për periudhën 1-30 Dhjetor 2017. 

Vendim nr . 66 .  Për propozim për dhënien e kompensimit të energjisë elektrike për 

               familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike për periudhën Nëntor 2017. 

Vendim nr . 67 .  Për miratimin e shumës prej 80 000 (tetëdhjetëmijë) lekësh Ndihmë 

                             Financiare familjes z .Uljano Sula. 

 

 

 

VKB të mbledhjes datë 27.12.2017 

 

 

Vendim nr . 68 .  Për sistemimin e Taksave dhe Tarifave vendore. Administrimin e tyre në  

                             qytetin e Rrogozhinës dhe penalitetet për kundërvajtjet administrative 

                             për vitin 2018. 

Vendim nr . 69 .  Për miratimin e Buxhetit të Bashkisë Rrogozhinë për vitin 2018. 

 


