
 Në bazë të nenit 39 të Ligjit për organizatat turistike (“Fl. zyr. RMZ”, nr. 11/04, 46/07, 
“Fl. zyr. MZ”, nr. 73/10 dhe 45/14), nenit 4 dhe 24 të Ligjit për kundërvajtjet (“Fl. zyr. MZ”, nr. 
1/11, 39/11, 32/14), nenit 45, paragrafi 1, pika 8 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale dhe nenit 43 
të Statutit të Komunës së Ulqinit (“Fl. zyr. MZ”, – dispozitat e komunës nr: 5/07), Kuvendi i 
Komunës së Ulqinit në mbledhjen e mbajtur, më ___. ___. 2015 ka nxjerrë 
 

VENDIM PËR NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E VENDIMIT PËR SASINË E 
PËRLLOGARITJES DHE PAGESËS SË KONTRIBUTIT TË ANËTARËSIMIT OT 

ULQIN 
 

Neni 1 

 Nga neni 7 i Vendimit për sasinë e përllogaritjes së kontributit të anëtarësimit të OT 
Ulqin (“Fl. zyr. MZ”,  – dispozitat e komunës nr: 5/07) shtohet: 
 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 

Neni 7a 

 Me gjobë në të holla prej 150 deri në 2000 Euro do të gjobitet për shkelje personi juridik i 
cili nuk vepron në pajtim me nenin 4 të këtij Vendimi. 
 Për të njëjtën shkelje do të gjobitet edhe personi përgjegjës në shumën prej 50 deri në 500 
Euro. 
 

Neni 2 

 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 e këtij Vendimi është në nenin 39 të Ligjit për 
organizatat turistike me të cilin është paraparë sasia e kontributit të anëtarësisë dhe mënyra e 
përllogaritjes dhe pagesës së tij të cilët Komuna i rregullon me dispozitën e vet, neni 45, 
paragrafi 1, pika 8 e Ligjit për vetëqeverisjen lokale me të cilin është caktuar e drejta e Kuvendit 
të Komunës që të fusë taksat komunale dhe kompensimet si dhe me nenin 43 të Statutit të 
Komunës së Ulqinit është paraparë se cilët akte i nxjerrë Kuvendi. 
 Shkaqet për nxjerrjen e këtij Vendimi janë harmonizimi i dispozitave ndëshkuese me 
Ligjin për kundërvajtje. 
 Me këtë Vendim rregullohen çështjet nga paragrafi paraprak i këtij arsyetimi duke pasur 
parasysh fuqinë ekonomike dhe fiskale të subjekteve – tatimpaguesve. 
 Për realizimin e këtij Vendimi nuk nevojiten mjete të posaçme financiare. 
 
 
 
 
 
 
 

SEKRETARIATI PËR FINANCA DHE BUXHET 


