
 
    

Në bazë të nenit 13.8, të Ligjit për planifikim hapësinor nr. 2003/14, të dt. 
3.7.2003, të shpallur sipas Rregullores nr. 2003/30, të dt. 10.9.2003, të nenit 3 par.1, pika 
b të Rregullores mbi vetëqeverisjen e komunave të Kosovës nr. 2000/45, të dt. 11 gusht 
2000, të nenit 19, par.1, pika b dhe të nenit 40, par.3, pika II të Statutit dhe rregullave të 
procedurës të Komunës së Prishtinës, të dt. 16.3.2001, Kuvendi i Komunës së Prishtinës, 
në mbledhjen e mbajtur më 24.07.2007, merr 
 

V  E  N  D  I  M 
MBI MIRATIMIN E PLANIT RREGULLUES PËR LAGJEN “SOFALIA” 

 
Neni 1 

Miratohet Plani rregullues për lagjen “Sofalia” në Prishtinë. 
Plani, nga paragrafi I i këtij neni, përbëhet nga pjesa tekstuale dhe ajo grafike, të cilat 
paraqesin pjesë përbërëse të këtij vendimi. 
 

Neni 2 
Me Planin rregullues, nga neni 1 i këtij vendimi, rregullohet kompleksi i ndërtimit 

të objekteve për banim në lagjen “Sofalia”. Kjo hapësirë  përkufizohet me “Unazën e 
brendshme”, përgjatë rr. “Isa Kastrati”, duke u kufizuar me lagjen “Tauk-
bahçe”(Velania), përgjatë rr.”1 Tetori”, duke vazhduar  rr.”Nazim Gafurri” dhe duke u 
kufizuar me lagjen “Taslixhe” dhe lagjen “Vreshtat” deri te “Unaza e brendshme “ .  
Hapësira, nga paragrafi I i këtij neni, përfshinë një sipërfaqe prej 250 ha. 
 

Neni 3 
Realizimi dhe rregullimi  i hapësirës së përfshirë  brenda kufijve  të Planit 

rregullues, nga neni 1 i këtij Vendimi, do të bëhet sipas kushteve urbanistiko-teknike, të 
përcaktuara me lejet urbanistike nga organi kompetent komunal i Prishtinës për punë të 
planifikimit dhe të 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 ditën e miratimit. 

 
 
KUVENDI I KOMUNËS SË PRISHTINËS 
            01.Nr. 35-314, më 24.07.2007 
 

KRYETARI I KUVENDIT 
Ismet Beqiri 
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