
 

 

DEBATET PUBLIKE 2018 

Nr. Diskutimi Vendi Data - Ora 

1 Diskutim publik për "Krijimi i Shoqatave 
të Pronarëve (SHP-ve) të Ndërtesave të 
banimit në bashkëpronësi” 

Salla e Kuvendit Komunal 26.01.2018 
10:00-11:30 

 
2 

 

Takim publik me anëtarët e komunitetit 
goran (Njoftim për mbajtjen e takimeve 
publike për nominimin e anëtarëve të 
komuniteteve joshumicë në komitetin 
për komunitete) 

Restaurant “Mediteran” 
– rr. Tringë Smajli 

03.02.2018 
11:00 

3 Takim publik me anëtarët e komunitetit 
turk (Njoftim për mbajtjen e takimeve 
publike për nominimin e anëtarëve të 
komuniteteve joshumicë në komitetin 
për komunitete) 

Në lokalet e shoqatës 
“Gercek” - Prishtinë 

05.02.2018 
10:00 
 

4 Takim publik me anëtarët e komunitetit 
serb (Njoftim për mbajtjen e takimeve 
publike për nominimin e anëtarëve të 
komuniteteve joshumicë në komitetin 
për komunitete) 

Në lokalet e Bashkësisë 
lokale në Bardhosh 

05.02.2018 
13:00 

5 Takim publik me anëtarët e komunitetit 
rom (Njoftim për mbajtjen e takimeve 
publike për nominimin e anëtarëve të 
komuniteteve joshumicë në komitetin 
për komunitete) 

Në njërën nga sallat në 
objektin e vjetër të 
Komunës së Prishtinës 

07.02.2018 
10:00 

6 Takim publik me anëtarët e komunitetit 
bojshnjak  (Njoftim për mbajtjen e 
takimeve publike për nominimin e 
anëtarëve të komuniteteve joshumicë në 
komitetin për komunitete) 

Në Hotel Grand në katin 
e dytë 

07.02.2018 
12:00 
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7 Takim publik me anëtarët e komunitetit 
ashkali  (Njoftim për mbajtjen e takimeve 
publike për nominimin e anëtarëve të 
komuniteteve joshumicë në komitetin 
për komunitete) 

Në SHFMU “Asim 
Vokshi” 

07.02.2018 
17:00 

8 Diskutim publik për draft rregulloren për 
“Përcaktimin e Vlerës Referente 
Investuese të Projektit të Ndërtesave për 
Caktimin e Tarifës për Leje Mjedisore 
Komunale” 

Salla e Kuvendit Komunal 08.06.2018 
10:00 

9 Diskutim publik për “Projektrregullore 
për fillimin dhe mbarimin e orarit të 
punës së veprimtarive afariste dhe 
veprimtarive tjera në Komunën e 
Prishtinës" 

Salla e Kuvendit Komunal 12.06.2018 
10:00 

10 Diskutim publik për “Projektrregullore 
për fillimin dhe mbarimin e orarit të 
punës së veprimtarive afariste dhe 
veprimtarive tjera në Komunën e 
Prishtinës" 

Salla e Kuvendit Komunal 13.06.2018 
10:00 

11 Diskutim publik për “Projektrregullore 
për fillimin dhe mbarimin e orarit të 
punës së veprimtarive afariste dhe 
veprimtarive tjera në Komunën e 
Prishtinës" 

Salla e Kuvendit Komunal 14.06.2018 
10:00 

12 Diskutim publik për draft rregulloren për 
ndarjen e subvencioneve nga Komuna e 
Prishtinës 

Salla e Kuvendit Komunal 12.06.2018 
14:00 

13 Diskutim i përgjithshëm publik Salla e Kuvendit Komunal  29.06.2018 
11:00 

14 Diskutim i përgjithshëm buxhetor Salla e Kuvendit Komunal 16.07.2018 
11:00 

15 Diskutim buxhetor – Drejtoria e Kulturës, 
Rinisë dhe Drejtoria e Sportit 

Salla e Kuvendit Komunal 16.07.2018 
14:00 
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16 Diskutim buxhetor – Drejtoria e Arsimit, 
Drejtoria e Investimeve Kapitale 

Salla e Kuvendit Komunal 17.07.2018 
14:00 

17 Diskutim buxhetor – Drejtoria e 
Shëndetësisë, Drejtoria e Mirëqenies 
Sociale 

Salla e Kuvendit Komunal 18.07.2018 
14:00 

18 Diskutim buxhetor -  Drejtoria e 
Shërbimeve Publike, Drejtoria e Pronës, 
Drejtoria e Adminsitratës 

Salla e Kuvendit Komunal 19.07.2018 
14:00 

19 Diskutim përmbyllës buxhetor Salla e Kuvendit Komunal 20.07.2018 
11:00 

20 Diskutim i përgjithshëm publik Salla e Kuvendit Komunal 26.12.2018 
11:00 


