
 
 

Në bazë të nenit 13.8, të Ligjit për planifikimin hapësinor nr. 2003/14, të datës 
03.07.2003, të shpallur sipas Rregullores së UNMIK-ut nr. 2003/30, dt. 10. 09.2003, nenit 3, par. 
1, pika b, të Rregullores mbi vetëqeverisjen e komunave të Kosovës nr. 2000/45, të dt. 11 gusht 
2000, nenit 19, par.1, pika b,dhe të nenit 40, par.3, pika II të  Statutit dhe Rregullave të 
procedurës të Komunës së Prishtinës, dt. 16.03.2001, Kuvendi i Komunës së Prishtinës, në 
mbledhjen e mbajtur më 22.11.2005 merr 
 

V E N D I M 
PËR MIRATIMIN E PLANIT  RREGULLATIV PËR LAGJEN 

“QENDRA -ULPIANA” NË PRISHTINË 
 

Neni 1 
 

          Miratohet  Plani rregullativ për lagjen “QENDRA-ULPIANA ” në Prishtinë. 
          Plani, nga par.1 i këtij neni, përbëhet nga pjesa tekstuale dhe grafike, të cilat paraqesin 
pjesë përbërëse të këtij Vendimi. 
 

Neni 2 
 
 Me Planin rregullativ, nga neni 1 i këtij Vendimi, rregullohet kompleksi “QENDRA-
ULPIANA” në Prishtinë si fazë e parë e Planit rregullativ  të lagjes“ULPIANA”, i cili përfshinë 
hapësirën në mes të rrugëve “Bulevardi i Dëshmorëve” dhe “Imzot Nikë Prela”. 
 Hapësira, nga paragrafi 1 i këtij neni, përfshinë ngastrat nr. 2779/1, 2779/3, 2774/3, 
2774/1, 2778/9, 2778/10, 2778/5, 2778/6, 2778/3, 2778/4, 2778/7, 2778/1, 2778/11, 2780/1, 
2780/2, 2781/1, si dhe pjesët e ngastrave nr. 7435, 2782/2, 2778/1, 2778/2, dhe ka sipërfaqe prej 
4.65.35 ha. 

Neni 3 
 

 Realizimi dhe rregullimi i hapësirës  së  përfshirë brenda kufijve të Planit rregullativ,  nga 
neni 1 i këtij Vendimi, do të bëhet sipas kushteve urbanistike-teknike  të përcaktuara me lejet 
urbanistike nga organi kompetent komunal i Prishtinës për punë të planifikimit dhe urbanizmit.                              

 
Neni 4 

 
 Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdeset Bordi i drejtorëve i Komunës së Prishtinës. 

 
 Neni 5  
   
 Ky Vendim hyn në fuqi dhe aplikohet ditën e miratimit të tij nga Kuvendi i Komunës së 
Prishtinës. 
 Ditën e miratimit të këtij Vendimi, pushojnë së vlejturi planet ekzistuese urbanistike për 
kompleksin e përfshirë brenda kufijve të Planit rregullativ të miratuar me këtë Vendim.  

 
 
 
  KUVENDI I KOMUNËS SË PRISHTINËS  
          01. Nr.35-585, më 22.11.2005 
 
        KRYETARI I KUVENDIT 
                    Ismet Beqiri 
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