
 

 

 

 

AGJENDA VIZITA 26. DHE 27 Shkurt 

 

PRESHEVË 26.02. 2013 

10:00 arritja në zyrën e Shërbimit të Trupit Koordinues në Preshevë, sekretari shtetrorë për 
sport Predrag Perunoviq, këshilltari special i ministres për rini dhe sport Igor Marinkoviq, 
Nenad Antiq sekretari i ekipeve kombëtare, dhe sekretari gjeneral Borislav Stankoviq. 

10:15 takimi në mes kryetarit të komunës së Preshevës Ragmi Mustafës, me përfaqësuesit e 
Trupit Koordinues, sekretarin shtetrorë Peruniçiq, këshilltarin special të ministres Marinkoviq 
dhe sekretarin Antiq. 

10:45 arritja në Miratoc, vizita në sallën e sportit të shkollës fillore “Abdulla Krashnica” dhe 
takimi me drejtorin e shkollës (Gafurr Hiseni) dhe njoftimi me problemet. 

11:15 arritja në klubin futbollistik të Preshevës dhe takimi me udhëheqjen e Klubit. 

11:30 arritja në shkollën fillore “Ibrahim Kelmendi” takimi i delegacionit të ministrisë së riniës 
dhe sportit dhe përfaqësuesve të Trupit Koordinues dhe me drejtoreshën (Besa Sahiti) dhe 
vizita në sallën e edukatës fizike dhe prezentimin e projektit Sporti në shkolla. 

12:00 arritja në shkollën fillore “Vuk Karaxhiq” takimi i delegacionit të ministrisë së rinisë dhe 
sportit  dhe përfaqësuesve të Trupit Koordinues me drejtorin (Dushan Ristiq) dhe vizita në 
sallën e edukatës fizike dhe prezantimi i projektit Sporti në shkolla 

 

BUJANOC 26.02. 2013 

14:00 takimi në mes kryetarit të komunës së Bujanocit Nagip Arifit, përfaqësuesve të Trupit 
Koordinues, sekretarit shtetrorë Peruniçiq, këshilltarit special Marinkoviq dhe sekretarit Antiq. 

14:30 arritja në shkollën fillore “Naim Frashëri”, takimi në mes drejtorit (Fatmir Hasani) 
delegacionit të MRS-së dhe përfaqësuesve të TK-së dhe vizita e fushave sportive dhe 
prezantimi i projektit Sporti në shkolla. 

15:00 arritja në shkollën fillore “Branko Radiqeviq”, takimi në mes drejtorit të shkollës (Voja 
Mikiq) delegacionit të MRS-së dhe përfaqësuesit të KT-së dhe vizita e sallës së edukatës 
fizike dhe prezantimi i projektit Sporti në shkolla. 

15:30 vizita në shollën e mesme “Sveti Sava”,  takimi në mes delegacionit të ministrisë së 
rinisë dhe sportit,përfaqësuesve të Trupit Koordinues dhe përfaqësuesit të shokllës 
(Stankoviq), dhe vizita e sallës së edukatës fizike dhe njohja e problemeve. 

16:00 vizita në qendrën sportive “Rinia”, e delegacionit të MRS-së dhe përfaqësuesve të KT-
së. u.d.së drejtorit Nenad Stajiq, vizita e qendrës sportive dhe takimi me fëmijët që ushtrojnë 
sporte të ndryshme.(kategorive të reja) të pranishmëve do ju drejtohet Peruniçiq. 



 

 

 

 

Medvegjë, 27.02. 2013 

11:00 takimi në mes të kryetarit të komunës së Medvegjës Sllobodan Drashkoviqit, 
këshilltarit special Igor Marinkoviq dhe përfaqësuesve të KT-së. 

11:30 vizita në shkollën fillore “Gornja Jabllanica”, takimi në mes drejtorit të shkollës 
Marinkoviq, dhe përfaqësuesve të TK-së, vizita në sallën e edukatës fizike dhe prezantimi i 
projektit Sporti në shkolla. 

12:00 vizita në klubin futbollistik Jabllanica. 

 

 

 


