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Mbështetur në nenet 14, 15 dhe 16 të Ligjit mbi planifikimin hapësinor, nr. 2003/30, në nenin 11 
të Ligjit për ndryshimin e Ligjit për planifikimin hapësinor 2003/14, nr. 03/L -106 (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 42/2008), në nenin 17 dhe nenin 58 të Ligjit për qeverisje 
lokale nr. 03/L - 040, (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 28/2008), në nenin 16, pika 
16.1, shkronja b dhe nenin 32, pika 32.1, shkronja e të Statutit të Komunës së Prishtinës, 01 nr. 
110-455, të dt. 31.3.2008, Kuvendi i Komunës së Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur më 
23.07.2009, merr 
 
 

V  E  N  D  I  M 
MBI QASJEN PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E 

PLANIT RREGULLUES “MATI 1” 
 

Neni 1 
Fillon qasja për plotësimin dhe ndryshimin e Planit rregullues të lagjes ”Mati 1”,  01 nr. 35 - 
18186, të dt. 3.8.2005, miratuar nga Kuvendi i Komunës së Prishtinës. Pjesë përbërse e këtij 
Vendimi është edhe pjesa grafike. 
 

Neni 2 
Me ndryshimet dhe plotësimet e Planit rregullues “Mati 1”, rishqyrtohen destinimet e 
përcaktuara në pjesët e caktuara, me qëllim të caktimit të destinimeve të reja në pjesët e 
trajtuara të këtij  Plani. 
 

Neni 3 
Bartëse e përgatitjeve për hartimin e plotësimit dhe ndryshimit të Planit Rregullues “MATI 1”, 
është Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit e Komunës së Prishtinës. 
 

Neni 4 
 Bartësja e përgatitjeve për hartimin e ndryshimit të Planit Rregullues, nga neni 3 i këtij 
Vendimi, obligohet të nxjerrë Programin  e përgatitjes së ndryshimeve dhe plotësimeve. 
 

Neni 5 
Bartësja e punëve për ndryshimin dhe plotësimin e Planit rregullues “Mati 1”, nga neni 3 i këtij 
Vendimi, sipas nevojës, mund të angazhojë ekspertë të lëmit të planifikimit hapësinor, si 
pjesëmarrës në përgatitjen e ndryshimit dhe plotësimit  të këtij Plani. 

 
Neni 6 

Plani rregullues, i përshkruar në nenin 2 të këtij Vendimi, do të miratohet me Vendimin e 
Kuvendit të Komunës së Prishtinës, si projektplan, në mënyrë që ai t’i nënshtrohet diskutimit 
publik para finalizimit dhe miratimit përfundimtar. 
 
 



 
 

Neni 7 
Për zbatimin e këtij Vendimi kujdesen: Kryetari i Komunës, Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit 
dhe Mbrojtjes së Mjedisit dhe Drejtoria e  Pronës e Komunës së Prishtinës. 
 

Neni 8 
Ky Vendim hyn në fuqi dhe fillon të zbatohet ditën e miratimit të tij nga Kuvendi i Komunës së 
Prishtinës. 
Ditën e miratimit të këtij  Vendimi pushojnë së vlejturi parametrat - destinimet ekzistuese për pjesë 
të caktuara të sipërfaqeve të përfshira dhe trajtuara brenda kufijve të Planit rregullues ”Mati 1”.                        

 
Neni 9 

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e miratimit. 
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