
 Në bazë të neneve 1, 3, 5 dhe 6 të Ligjit për mbrojtje nga zhurma në mjedis (“Fl. zyr. 

MZ”, nr. 28/11, 28/12, 01/14 dhe 2/18), nenit 22, paragrafi 32 të Vendimit për organizimin 

dhe mënyrën e punës së vetëqeverisjes likale (“Fl. zyr. MZ – dispozitat e komunës”, nr. 

16/12, 33/13, 13/14, 11/15, 6/17, 21/17, 21/17, 41/17, 51/17, 30/18 dhe 21/19), nenit 44 të 

Ligjit për vetëqeverisjen lokale (“Fl. zyr. MZ”, nr. 2/18 dhe 34/19), nenit 124 të Rregullores 

së Kuvendit të Komunës së Ulqinit (“Fl. zyr. MZ – dispozitat e komunës”, nr. 17/08 dhe 

14/12) dhe nenit 121, pikat 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16 të Ligjit për turizëm dhe hotelieri (“Fl. 

zyr. MZ”, nr. 2/18, 4/18, 13/18 dhe 25/19), Kuvendi i Komunës së Ulqinit në mbledhjen e 

mbajtur, më ___. ___. 2020 ka nxjerrë 

 

Vendimin 

për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për kushtet dhe mënyrën e ekzekutimit dhe 

transmetimit të muzikës në objektet hoteliere dhe përcaktimin e rrugës, pjesëve të 

rrugëve të lagjeve dhe lokacioneve të tjera për mbajtjen e tubimeve publike në ambient 

të hapur, si dhe kohën e mbajtjes në Komunën e Ulqinit 

 

Neni 1 

 Në nenin 2, paragrafi 1 pas fjalëve para objekteve hoteliere shtohen fjalët “me lejen e 

organit kompetent”. 

 

Neni 2 

 Neni 12 ndryshohet dhe është: për ekzekutimin dhe transmetimin e muzikës nga neni 

2 të këtij vendimi në objektet hoteliere dhe objektet e tjerë nevojitet leja e organit kompetent. 

 Lejen nga paragrafi 1 i këtij neni e lëshon organi i administratës lokale për çështje 

ekonomike dhe zhvillim ekonomik në bazë të kërkesës me shkrim. 

 

Neni 3 

 Ky Vendim hynë në fuqi ditën e tetë pas botimit në “Fletoren zyrtare të Malit të Zi – 

dispozitat e komunës”. 

 

 

 

Nr. _______________       Kryetari 

Ulqin, më ___. ___. 2020             Dr. Ilir Çapuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A r s y e t i m 

 

 Ligji për turizëm dhe hotelieri (“Fl. zyr. MZ”, nr. 2/18, 4/18, 13/18 dhe 25/19), i cili 

ka hyrë në fuqi, më 30. 04. 2019. Ka ndryshuar rregulativa ligjore në fushën e turizmit dhe 

hotelierisë, kurse ndryshimet e parashikuara kanë të bëjnë edhe me kompetencën e organit të 

administratës lokale në fushën e përmendur. 

 Në këtë aspekt, punët të cilat sipas zgjidhjeve të mëhershme ligjore kanë qenë në 

kompetencë të organeve republikane të inspeksionit, tash janë në kompetencë të organeve të 

administratës lokale. Disa punë të administratës shtetërore nga kompetencat e organve 

shtetërore të inspeksionit nga neni 121 pikat 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16 të Ligjit për turizëm 

dhe hotelieri i janë besuar organeve të administratës lokale. 

 Për sa u tha propozohet nxjerrja e Vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e 

Vendimit për kushtet dhe mënyrën e ekzekutimit dhe transmetimit të muzikës në objektet 

hoteliere dhe përcaktimin e rrugës, pjesëve të rrugëve të lagjeve dhe lokacioneve të tjera për 

mbajtjen e tubimeve publike në ambient të hapur, si dhe kohën e mbajtjes në Komunën e 

Ulqinit. 


