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PROJEKTET : 

 

 Është kompletuar dokumenti që do t’i shërbejë shpalljes së konkursit ndërkombëtarë për 

projektin e Muzeut të Artit Modern tek Tulltorja si dhe projektit tek Pallati i Rinisë dhe 

Sportit; 

 Është përfunduar puna në projektin për renovimin e amfiteatrit dhe fushave sportive në 

Gërmi; 

 Ka filluar puna për projektin rreth riorganizimit të sporteleve dhe shtimin e sportelit për 

personat me aftësi të kufizuara në ndërtesën e Komunës së Re; 

 Caktim i lokacionit per varrezat në fshatin Mramor; 

 Ka filluar puna për dizajnimin e zyrës së medieve në ndërtesën e Komunës së Vjetër; 

 Përzgjedhja e dekorit dhe ngjyrave për aktivitetin “Akull n’verë”. 

 

      AKTIVITETET: 

 

 Trajtim i kërkesave “Informata nga Plani”; 

 Takimet me palë janë zhvilluar normalisht sipas ditëve të caktuara; 

 Vazhdon angazhimi rreth hartimit të Planit Zhvillimor Komunal dhe Hartës Zonale; 



 Përgjigje në kërkesat zyrtare të Drejtorive të ndryshme , kryesisht të Drejtorisë së Pronës 

dhe Drejtorisë së Inspekcionit mbi kriteret urbane dhe planet urbane;  

 Pergjigje në kërkesat zyrtare të Insitucioneve të ndryshme , si Agjencioni i Privatizimit  etj. 

për përfshirjen e parcellave në planet urbane; 

 Pjesëmarrja në grupin teknik për Unazën e Mesme; 

 Diskutim publik me banorët e lagjes “Kalabria” për Planin Zhvillimor Komunal dhe Hartën 

Zonale; 

 Diskutim publik me banorët e lagjes “Kodra e Trimave” për Planin Zhvillimor Komunal 

dhe Hartën Zonale. 

 

TAKIMET : 

 

 Takime të rregullta me menaxherin e projekteve Idriz Maliqi për diskutimin e dokumenteve 

për projektet transformuese të Prishtinës;  

 Takim me Drejtorinë e Kulturës për aktivitetin “ Akull n’verë “dhe “Verë n’dimër”; 

  Takim për objektin e Sindrom Down dhe Autizmit; 

 Takime të rregullta ndërmjet stafit të sektorit për Planifikim Strategjik dhe sektorëve tjerë 

komunal dhe OJQ-ve. 

 

 


