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Peticioni për Iniciativë Qytetare drejtuar Këshillit Bashkiak 

(faqja e parë e çdo flete të peticionit) 

 

PETICION PËR INICIATIVË QYTETARE 

Drejtuar: Këshillit Bashkiak Kuçovë  

Adresa:  Tel:  Cel:  Email: 

 

1. Ne, të nënshkruarit banorë të regjistruar të Bashkisë Kuçovë, të Qarkut Kuçovë, dhe banues në adresat 

e përcaktuara anash emrave tanë përkatës, me respekt kërkojmë:  

2. Kërkesa drejtuar Këshllit Bashkiak/ Komisionit të Përhershëm është: që akti/vendimi i mëposhtëm të 

miratohet nga Këshilli i Bashkisë Kuçovë ose, nëse nuk miratohet nga Këshilli i Bashkisë, kërkojmë t’i 

paraqitet për votim referendar banorëve të Bashkisë Kuçovë.  

3. Titulli i projekt aktit/vendimit (projekt akti i plotë është bashkëngjitur këtij peticioni) 

(Këtu vendoset titulli i projekt aktit/ vendimit të propozuar, duke siguruar që akti/ vendimi i 

propozuar nuk përmban më shumë se një lëndë dhe që lënda shprehet qartë në titull. Titulli i 

peticionit duhet të jetë në çdo fletët të peticionit) 

(Teksti i plotë i projekt aktit/vendimit është si më poshtë) ose  

(Një kopje e plotë dhe e saktë e projekt aktit/vendimit i bashkëngjitet këtij Peticioni) 

1. Baza ligjore të peticionit është neni 19/1 i Ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisje vendore”; 

 Baza ligjore e çëshjtes që trajton kërkesa është neni ___ i Ligjit nr._____ “Për ________________”, 

5. Situata/Çështja që nxiti dorëzimin e këtij peticioni është: _____________________________ 

6. a) Territori që mbulon përkesa e peticionit është (specifiko me   apo citoni emrin): Bashkia; ii. njësia 

administrative nr___/ emri___; iii. fshati___; iv. lagjia____; fshatrat ____, lagjet ____. 

6. b) Grupi i interesit ____________________________________________________________ 

7. Përfaqësia Promovuese e Iniciativës përbëhet nga: 

7.a) Emri_______________ Mbiemri _____________ ID ______________ (person kontakti) 

       Firma __________ Tel:  _____________ Cel: ____________ Email: _________________  

7.b)  Emri_______________ Mbiemri _________________, ID ________________________ 

8. Afati i nënshkrimit të peticionit është data_________ ora__________. 

9. Dokumentet shoqëruese të peticionet janë (nëse ka): 

a) 

b) 

(faqja e dytë e çdo flete të peticionit) 

10. Titulli i projekt aktit/vendimit që propozojmë është si më poshtë: ___________________ 
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11. Unë i nënshkruari deklaroj në përgjegjësine time se informacioni që kam dhënë është i vërtetetë dhe i 

saktë, dhe se nënshkrimi që kam bërë është autentik, dhe se unë ka mbështetur këtë peticion vetëm një 

herë. 

Nr. Emri Mbiemri ID Adresa 

       

         Emërto  

Banor apo organizate 

           

Firma 

 

Data 

1        

2        

20 

cdo 

faqe 

deri 

…. 

    

  

 

12. Mbrojtja e të dhënave personale, citimi.  

13. Numrin e identifikimit të peticionit. 

14. Citimi se peticioni dhe nënshkrimet janë të hapura për publikun 

15. Data dhe ora e përfundimit të nënshkrimeve të peticionit.  
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