
03.12. 2012. Presheva dhe Bujanoci

Preshevë

08:30-09:00    Vizita e zyrës së Shërbimit të trupit Koordinues dhe njoftimi me të punësuarit        

09:00-09:45            Takim me deputetin popullor Riza Halimin (takimi do të mbahet në zyrat e 
Shërbimit të trupit Koordinues në Preshevë)

Fillimin e ndodhive do të filmojn medijat 

10:00-11:00             Takim me kryetarin e komunës së Preshevës Ragmi Mustafën, zëvendës kryetarin 
e e komunës Preshevës Skender Destanin, kryetarin e Kuvendit Komunal Ramiz Latifin dhe me 
kryeshefin e administratës lokale (takimi do të mbahet në hapsirat e komunës Preshevës)

Fillimin e ndodhive do të filmojn medijat 

11:00-11:30          Takim me shefat e grupeve të këshilltarve (Pardia Demokratike Shqiptare, Grupa e 
Qytetarve rilindja demokratike, Bashkimi Demokratik i Lugines, Unioni Demokratik i Shqiptarve, 
Partia për Veprim Demokratik) takimi do të mbahet në hapsirat e komunës së Preshevës.  

Fillimin e ndodhive do të filmojn medijat 

11:45-12:15          Takim me përfaqsuesit e partive politike serbe (Zyrja e trupit Koordinues në 
Preshev)  

Fillimin e ndodhive do të filmojn medijat 

Bujanoci

13:00 -13:30             Nënshkrimi i kontratave (Shtëpia e kulturës, sala e vogel)

13:30 -13:45             Deklarat për media

14:00 – 15:00           Drek pune me kryetarin e komunës së Bujanocit, Nagip Arifin dhe me kryetarin e 
Kuvendit komunal të Bujanocit, Hajredin Hidën (restourant “Etno kuqa”)

15:10 – 15:40            Takim me zëvendës kryetarin e komunës së Bujanocit, Dr. Stojança Arsiq (takimi 
do të mbahet në hapsirat e komunës së Bujanocit )

Fillimin e ndodhive do të filmojn medijat 

15:45 – 16:15            Takim me shefat e grupeve të këshilltarve (Partija demokratike, Grupa e 
qytetarve „Stojança Arsiq“, Partia përparimtare serbe , Partia për veprim demokratik, Lëvizja e 



progresit demokrati, Unioni demokratik shqiptar dhe Kualicioni „Zgjidhja për Bujanoc më të mirë“)-
takimi do të mbahet në hapsirat e komunës së Bujanocit.

Fillimin e ndodhive do të filmojn medijat 

16:20 – 16:50           Takim me kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptarë, Galip Beqirin (Takimi do të 
mbahet në zyrat e trupit Koordinues në Bujanoc)

Fillimin e ndodhive do të filmojn medijat 

16:55 – 17:25       Takim me përfaqsuesit e OSBE zyra në Bujanoc

04.12.2012. Medvegja

10:00–11:00  Takim me kryetarin e komunës së Medvegjës Slobodan Drashkoviqin, zëvendës 
kryetarin e komunës së Medvegjës Florim Sahitin, kryetaren e Kuvendit komunal të medvegjës 
Natasha Filliq dhe me kryeshefin e administratës lokale 

Fillimin e ndodhive do të filmojn medijat 

11:00 – 11:30          Takim me shefat e grupeve të këshilltarve – Grupa e qytatarve për Jablanicën e 
Epërme ,Partia për veprim demokratik, Partia përparimtare serbe, Rajonet e Bashkuara të Serbisë 
dhe Partisë Demokratike

Fillimin e ndodhive do të filmojn medijat 

11:30-12:00             Takim me përfaqësuesit komunal në Medvegjë (Partia përparimtare serbe, 
Rajonet e Bashkuara të Serbisë, Partia Demokratike, Serbia e Re)

12:00-12:15            Deklarat për media

12:20-13:05             Takim me dekanat e fakultetit Juridik dhe Ekonomik dhe me kryetarin e komunës 
së Medvegjës Slobodan Drashkoviqin (takimi do të mbahet në hapsirat e fakultetit) 

13:15-13:45           Takim me zonjën Angjom Perishiq 


