
 

DEBATET PUBLIKE 2019 

Nr. Diskutimi Vendi Data - Ora 

1 Diskutim publik për draft rregulloren 
komunale për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve 

Salla e Kuvendit Komunal 04.02.2019 
13:30 

 
2 
 

Diskutim publik për draft rregulloren 
komunale për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve 

Shkolla fillore "Naim 
Frashëri" 

05.02.2019 
13:00 

3 Diskutim publik për Revidimin e Planit 
Rregullues të Hollesishem për tërësinë 
urbane " B " të lagjes " Prishtina e Re - 
Zona Lindje 2019-2027 " 

Holli i objektit të 
Komunës së Prishtinës, 
lagjja “Arbëria”, Rr. 
“Ahmet Krasniqi” 
(objekti i ri i Komunës) 

Në kohëzgjatje prej 15 
ditësh nga data 
02.05.2019  
 
09:00-16:00 

4 Diskutim publik për Planin e mobilitetit të 
qëndrueshëm urban të Prishtinës 
(PMQU) 

Holli i objektit të 
Komunës së Prishtinës, 
Rr. “UÇK” (objekti i vjetër 
i Komunës) 

Në kohëzgjatje prej 30 
ditësh nga data 
05.06.2019  
 
09:00-16:00 

5 Diskutim publik për draft rregulloren 
komunale për themelimin dhe 
strukturimin e asamblesë komunale të 
fëmijëve 

Shkolla fillore "Naim 
Frashëri" 

06.06.2019 
13:00 

6 Diskutim publik për Revidimin e Planit 
Rregullues të Hollesishem për tërësinë 
urbane " B " të lagjes " Prishtina e Re - 
Zona Lindje 2019-2027 " si dhe Raporti 
për Vlerësim Strategjik Mjedisor (VSM) 

Ky Raport do të jetë i 
qasshëm për qytetarët 
përmes web-it të 
Komunës së Prishtinës. 
Të gjitha komentet, 
vërejtjet dhe sugjerimet 
mund të dërgohen 

Në kohëzgjatje prej 15 
ditësh nga data 
07.06.2019  
 
 



 

DEBATET PUBLIKE 2019 

 

 

 

 

përmes e-mail-it zyrtar të 
poshtë shënuar. 
Planifikimi.pr@rks-
gov.net 

7 Diskutim publik për draft rregulloren 
komunale për themelimin dhe 
strukturimin e asamblesë komunale të 
fëmijëve 

Salla e Kuvendit Komunal 07.06.2019 
14:00 

8 Diskutim publik për Planin e mobilitetit të 
qëndrueshëm urban të Prishtinës 
(PMQU)  si dhe Raporti për Vlerësim 
Strategjik Mjedisor (VSM) i Planit të 
Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban të 
Prishtinës 

Holli i objektit të 
Komunës së Prishtinës, 
Rr. “UÇK” (objekti i vjetër 
i Komunës) 

Në kohëzgjatje prej 15 
ditësh nga data 
18.06.2019  
 
09:00-16:00 

9 Diskutim i përgjithshëm publik Salla e Kuvendit Komunal 28.06.2019 
10:00 

10 Diskutim publik për draft rregulloren për 
organizimin dhe shfrytëzimin e 
parkingjeve të Komunës së Prishtinës 

Salla e Kuvendit Komunal 12.07.2019 
10:00 


