
Ankese ne Kushtet Ndertimore 

te propozuara ne parcelen kadastrale 38-1, ZK.Matiçan, Lagja Mati 1 

  
Me dt. 24.05.2019 Drejtoria e Urbanizmit, Komuna e Prishtinës, ka vendosur Njoftimin publik, 
në Lagjen Mati 1, për caktimin e kushteve ndërtimore për parcelen kadastrale 38-1 Zk. 
Matiçan. 
  
Për neve, banorët e kësaj zone, kjo përbën një shqetësim të madh për shumë arsye. 
  
Të gjitha shtëpitë e banimit të cilat ndodhen ne këtë lagje/rrugë dhe që janë të ngjitura me 
parcelën e lartcekur, janë tw ndwrtuara nw pajtim me planin rregullativ, ku njw pjesw e tyre 
posedon leje ndwrtimore, njw pjesw e tyre janw tw legalizuara dhe nje pjese tjetwr janw nw 
procedurw tw legalizimit. 
  
Ju njoftojmw qw ne si banorw tw kwsaj lagje jemi tw interesuar qw ti mbajmw shtwpitw tona, 
tw cilat i kemi ndwrtuar me shumw sakrificw dhe nuk jemi te interesuar qe të hyjmw nw 
ndwrtime te larta, tw cilat do tw shkaktonin rrwmujw dhe prishje tw rendit dhe qetwsisw nw 
lagje. Dhe pwr tw dwshmuar kwtw, kwsaj Ankese i kemi bashkangjitur listwn e banorwve tw 
lagjes tw cilwt kanw shprehur kwtw shqetwsim. 
  
Jemi te vetedijshwm pwr Planet Rregulluese ne fuqi ndersa nuk jemi aspak te pajtimit me 
menyren e zbatimit te ketij plani dhe kritereve te tij si: 
  

1.      Distanca ballore e ndërtesës nuk mund te trajtohet si anësore.Plani I propozuar ne 
njoftimin publik, ku distanca ballore eshte trajtuar si anesore(pamvaresisht hapjeve-
dritareve) neve na cenon mireqenien ne kete lagje si banore te cilet nuk duam te hyjm 
ne ndertim. 
  
2.      Nje problem tjeter shume me rendesi eshte propozimi per çasje deri te ndertesa ne 
fjal. Ne si banore deshirojme te njoftohemi me qdo hap qe nderrmiret per caktimin e 
ketyre Kushteve ndertimore, sepse nuk duam te na veshtiresohet jeta ne vendbanimin 
tone per interesa te personave te caktuar. 

  
Deshirojme ta kemi te qarte çka nënkupton “rruga e perkohshme”, si mund te lejohet 
nje gje e tille ndersa plani me te gjitha mangesite e veta i ka percakltuar keto çasje, ku 
fillon dhe ku mbaron çasja  per parcelen ne fjale dhe permes ciles prone planifikohet kjo 
qasje e perkohshme. 
 
 

Banoret e rruges Shefik Miftari 
 
perfaqesues:   Fatmir Aliu, Artan Veseli, Armend Maliqi 

  
 


