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Në bazë të nenit 43, paragrafi 43.1 i Ligjit nr. 03/L – 040, për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare  e 
Republikës së Kosovës”, nr. 28/15,  qershor 2008) dhe të nenit 5 të Udhëzimit administrativ (MAPL) nr. 
02/2015, për mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës, kryesuesi i Kuvendit të Komunës 
 

                                                                    th ë rr e t 
mbledhjen e nëntë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës, e cila do të mbahet më 12.10.2018 dhe do të 
filloj në orën 10:00. 
 

Mbledhja do të mbahet në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Prishtinës, rr. “UÇK”, nr. 2.   
 

Për mbledhje propozon këtë 
                                                     
                                                                   REND TË DITËS: 

 

1. Miratimi i ekstraktit të procesverbalit të mbledhjes së shtatë dhe tetë të 

Kuvendit të Komunës së Prishtinës; 

2. Propozimvendimi për ndryshimin e emrit të rrugës “Çlirimi” me emërtimin 

“Arbnor dhe Astrit Dehari” dhe emërtimin e parkut afër rrugës “ Parku i 

Çlirimit”;  

3. Raporti për gjendjen financiare buxhetore për periudhën 1 prill – 30 qershor 

2018, (TM2); 

4. Raporti i auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Komunës së Prishtinës për 

vitin 2017; 

5. Propozimvendimi për caktimin e anëtarëve të komisionit komunal të NPL “ 

Pallati i Rinisë”; 

6. Projektstatuti i Muzeut të Prishtinës; 

7. Propozimvendimi për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të 

Komunës për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK); 

8. Propozimvendimi për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të 

Komunës Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

(ARKEP); 

9. Propozimvendimi për fillimin e revidimit të planit rregullues të hollësishëm 

për tërësinë urbane ‘’B’’ të ‘’Lagjes Prishtina e Re- Zona Lindje’’; 
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10. Propozimvendimi për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me 

pronën private në pronësi të Nexhmi (Nezir) Kastrati dhe Aza (Miftar) Hasanaj; 

11. Informatë për suksesin dhe rezultatet e arritura të nxënësve në arsimin   

            parauniversitar gjatë vitit shkollor 2017/2018 dhe përgatitjet për vitin shkollor    

            2018/2019; 

       12. Informim mbi punën e aksionarëve të Ndërmarrjes Publike Banesore(NPB)   

             dhe “ Hortikultura”; 

        13.Pyetje dhe përgjigje; 

          14.Të ndryshme. 
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