
 Në bazë të nenit 1 dhe 7 të Ligjit për taksën e banimit (“Fl. zyr. RMZ”, nr. 11/04 dhe 13/04), 
nenit 51 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale (“Fl. zyr. RMZ”, nr. 23/95) dhe nenit 43 të Statutit të 
Komunës së Ulqinit (“Fl. zyr. RMZ”, – dispozitat e komunës nr.4/96), si dhe nenit 24, paragrafi 4 
dhe 5 i Ligjit për kundërvajtje (“Fl. zyr. MZ”, nr. 1/11, 6/11, 39/11 dhe 32/14), Kuvendi i Komunës 
së Ulqinit, në mbledhjen e mbajtur, më ___. ___. 2015 ka nxjerrë: 
 
 
 

Vendimin për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për taksën e banimit 
 

Neni 1 

 Në nenin 9 të Vendimit për taksën e banimit (“Fl. zyr. RMZ”, – dispozitat e komunës 
nr.21/05) në vend të fjalëve: “dhjetëfishit deri në njëqindfishin e shumës së pagës minimale në 
Republikën e Malit të Zi” shtohet: “një qind e pesëdhjetë Euro deri në pesë mijë Euro (150 – 5000)”.  
 Në paragrafin 2 të të njëjtit nen në vend të fjalëve: “dyfishit deri në njëzetfishtin e shumës së 
pagës minimale në Republikë” shtohet: “pesëdhjetë deri në pesë qind Euro (50 – 500)”. 
 

Neni 2 

 Në nenin 10 në vend të fjalëve: “dyfishi deri në njëzetfishi i shumës së pagës minimale në 
Republikë”, shtohet. “njëqind e pesëdhjetë deri në pesëqind Euro (150 – 500)”. 
 

Neni 3 

 Ky Vendim hynë në fuqi ditën e tetë pas botimit në “Fletoren zyrtare të Malit të Zi – 
dispozitat e komunës”. 
 
 
 
Numër: ____________ 
Ulqin, më __. __. 2015  
 
 
 

KUVENDI I KOMUNËS SË ULQINIT 
Kryetari 

Mr. Fuad Haxhibeti 
 
 
 
 



Arsyetim 
 

Mbështetja juridike për nxjerrjen këtij Vendimi është në nenin 1 dhe 7 të Ligjit për taksën e 
banimit. Në nenin 1 dhe 2 të Ligjit është paraparë që “taksën e banimit me dispozitat e veta e futën 
Komuna...” ndërsa me nenin 7 është caktuar distanca e saj dhe e drejta e Komunës që lartësinë ta 
caktojë me dispozitën e saj, me nenin 24, paragrafi 4 dhe 5 të Ligjit për kundërvajtjet me të cilat 
vetëqeverisjeve lokale ju është dhënë e drejta që me Vendim të caktojnë gjobat në të holla për 
shkelësit. 
 Me nenin 43 të Statutit, përkatësisht me nenin 51 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale janë 
definuar aktet të cilët i nxjerrë Kuvendi. 
 Arsyet për nxjerrjen e këtij Vendimi janë pikërisht futja e masave ndëshkuese për mos 
respektimin e dispozitave të tija.  
 Për realizimin e këtij Vendimi nuk janë të nevojshme mjete të posaçme financiare, në raport 
me praktikën e deritashme, por që ky do të përmirësojë mbledhjen e këtyre të hyrave për Organizatën 
kombëtare turistike, përkatësisht OT të Ulqinit. 
 
 

 

SEKRETARIATI PËR FINANCA DHE BUXHET 

 


