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                                                         PROCESVERBAL  

       Nga takimi me qytetarë në lagjen “Arbëria 1,2,3 dhe Shkabaj”  

  

Mimoza Sylejmani, drejtore. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur, për ata që 

nuk me njohin jam arkitekte e ndërtimtarisë me profesion tani jam drejtore në 

Drejtorinë e Planifikimit. Ju e dini që jemi duke punuar në Planin Zhvillimor Komunal 

dhe Hartën Zonale, sot kemi ardhur këtu me diskutuar me ju, jo me ju prezantuar 

ndonjë ide, por me ju dëgjuar juve, kërkesat, ankesat e idetë e juaja të cilat do të na 

ndihmojnë shumë për këtë draft dokument, edhe çfarëdo që keni paqartësi, pyetje, 

sugjerime, mundeni me na u drejtuar lirisht, për atë edhe jemi këtu.   

Siç e dini edhe ju “Arbëria 1 dhe 2”, nuk kanë plan rregullues, janë me planin e vjetër që 

ka ekzistuar, e kemi planin rregullues vetëm për “Arbëria 3”, dhe pjesën ekonomike që 

e përfshin gjysmën e fshatit Shkabaj. Jemi duke punuar, siç edhe e ka cek Kryetari, në 

programin  e tij për kryeqytetin, që pjesën ekonomike në Shkabaj, jemi duke e bartë 

edhe në pjesën tjetër dhe një pjesë të Bërnices së Poshtme.   

Këtu do të jetë një sallë gjigante multifunksionale e cila ka qenë me projekt të Stacioni i 

autobusëve, gjithashtu edhe stadiumi, jemi duke e zhvilluar këtë pjese pak më shumë, 

sepse do të shtrihet krejt kampusi sportiv. Për “Arbëria 3”,  jemi duke punuar për 

pjesën të ambulanta që është një pjese e pyllëzuar, por jo shumë, mungojnë ndarjet aty. 

Aty kemi në plan edhe për një çerdhe e për me shumë i jap fjalën Arbër Sadikit, drejtorit 

të Drejtorisë së Urbanizmit.   

Arbër Sadiki, drejtor. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Arbër Sadiki, drejtor në 

Drejtorinë e Urbanizmit, ne momentalisht jemi duke punuar me planet e vjetra që i 

kemi gjete, që është Plani Zhvillimor Urbanistik që përfshin komplet territorin e 

Prishtinës dhe janë planet rregullative që përfshijnë pjesë të caktuara. Atë që ne po 

bëjmë tash edhe që na obligon edhe ligji i planifikimit i vitit 2013, e që për fat të keq deri 

sot nuk është aprovuar asnjë hartë zonale, e një numër shumë i madh i problemeve 

zgjidhën përmes hartave zonale. Pse nuk janë bërë deri tani është sepse nuk është 

punuar në atë drejtim, edhe ne kur kemi ardhur e kemi analizuar dhe është e 

mundshme me u bërë një punë 6 mujore në kuptimin teorik edhe praktik.   

Ne kemi filluar të gjitha procedurat dhe mendojmë që brenda një afati të caktuar kohor 

sa ma të shpejte  me i përmbyllur këto harta zonale. Harta zonale pastaj e përfshin të 

gjithë territorin e kryeqytetit. Hartat zonale nuk munden me u bërë pa u aprovuar 

(rishikuar) fillimisht Planin Zhvillimor Komunal ekzistues. Sipas Ligjit për planifikim 

ekzistojnë tri lloje të dokumenteve planore.  



I pari është Plani zhvillimor Komunal, të cilin po e rishikojmë tash, në bazë të tij tani 

behët Harta Zonale, mandej e precizojnë se ku mundë të bëhen plane rregullative të 

hollësishme. Jo krejt territori i Prishtinës ka nevoje për Plan të hollësishëm rregullativ, 

mirëpo krejt territori i Prishtinës ka nevojë me u përfshi më një hartë zonale, e cila 

mandej është dokumenti i vetëm në bazë të cilit edhe lëshohen kushtet ndërtimore, dhe 

lejet ndërtimore.   

Ne po përpiqemi tash që të gjitha ato pa qartësi, ju e dini shumë mirë që mes planeve të 

caktuara ku shpesh për të njëjtën zonë kanë dhenë koeficiente të ndryshëm, këto me i 

balancuar, me i përafruar në kuptimin e një zhvillimi të qëndrueshme të qytetit të 

Prishtinës, e këtë nuk mundë të e bëjmë pa i marre informacionet edhe prej terrenit dhe 

pa e analizuar mirë gjendjen reale, faktike siç është. Kështu që sot ndihuni të lirë për 

çfarëdo lloj kërkese, ankese apo sugjerimi me e nda këtu me ne.  

Përparim Rama, kryetar. Faleminderit, mirë se keni ardhur të gjithë, vizionin e 

përgjithshëm të kryeqytetit në pika të shkurta veç e tha Mimoza dhe Arbëri, unë dua të 

flasë më në përgjithësi në aspektin e zhvillimit të përgjithshëm të kryeqytetit duke u 

ndërlidhë me zonat për të cilat jemi këtu sot, “Arbërinë dhe Shkabaj”. Gjatë fushatës i 

kam evidentuar pikat që janë më se të nevojshme, ndërlidhja e Arbërisë me zonën 

qendër nëpërmjet investimeve kapitale të mëdha.   

Është një projekte multifunksional që e ka platformën e gjelbër që e lidhë qendrën me 

Arbërinë, por që e ka edhe ndërtesën e operës dhe baletit, dhe pjesa e parkingjeve 

nëntokësore, e zonës komerciale. Projektin tjetër madhorë e kemi kampusin e sporteve 

që e përfshin Arbërinë dhe një pjese në Shkabaj.   

E dimë që është mese e nevojshme që për një zhvillim të mirëfilltë të çdo qyteti të kemi 

fokusin e zhvillimit të qendrave sportive, rekreative të cilat i kemi në mungese shumë. 

Projektin tjetër madhor e kemi edhe “Solar for Kosovo”, është një investim i bankës 

gjermane, me Ministrinë  e Investimeve Kapitale në bashkëpunim me Komunën e 

Prishtinës dhe Komunën e Obiliqit, projekti me i madh në Evropë i këtij lloji, ku 35 

megavolt energji elektrike krijohet  nëpërmjet paneleve solar që lidhet me Termokos 

dhe që mundëson  një ngrohje të mirëfilltë ambiental.  I kemi edhe disa iniciativa të 

përbashkëta me bankën gjermane në planin zhvillimor që edhe nëpër shtëpi private të 

ndërrohet sistemi i vjetër i ngrohjes me një sistem të ri “Eco disagn”,  që mundëson 

zbritjen e ndotjes se ajrit deri ne 95%.   

Gjithashtu përveç projekteve madhore janë të parapara edhe problematikat e 

përditshme që ballafaqoheni ju, si ndriçimi, rrugët, trotuaret, parkingjet, pjesët e 

gjelbëruara, të gjitha këto të përfshihen dhe të rregullohen. Për mos me e zgjate më 

shume ne sot jemi këtu që me i shkëmbyer idetë tona të përbashkëta me juve, me ju 

dëgjuar juve dhe të gjitha këto të i bëjmë pjesë të planeve zhvillimore.  



Banor i lagjes “Shkabaj”. Mendoj që duhet të hapen bashkësi lokale, sa me shumë dhe 

shumë punë Komuna kishte me i kryer përmes bashkësive lokale, dhe kishte me 

funksionuar më mirë  e me lehte.  

Përparim Rama, kryetar. Ndoshta e keni parë që veç e kemi filluar dhe e kemi pikë kyçe 

fuqizimin dhe rihapjen e bashkësive lokale që kanë qenë të mbyllura një kohë të gjatë, 

jemi në proces të hapjes se pikave tjera që Komuna me qenë sa me afër me qytetaret 

përmes bashkësive lokale.  

Selatin Gashi, banor. Në lagjen tonë kemi shumë probleme, probleme bazike për jetesë, 

kemi problem me ujin e pijshëm, nuk ka shtypje, nuk kemi ndriçim, mungon transporti 

publik dhe kemi probleme me qentë endacake.  

Ragip Rugova, banor i rrugës “Ismail Qemaili”. Prej mbase luftës na e kanë bërë qasjen 

në rrugën “Nelson Mandela”, të dyja këto rrugë janë një kahore më zbrit prej “Ismail 

Qemalit”, neve si banorë të kësaj rruge jemi diku 40 shtëpi a për me u ngjitë në rrugën 

tonë duhet rreth e rreth me i ra gati 1.5 km rrugë kot, sidomos në kohen e dimrit na 

paraqet problem.   

Në vitin 2019 kemi bërë peticion rreth 100 nënshkrime, dhe e kam dorëzuar, por asgjë, 

kemi shkuar edhe disa herë vet personalisht, por asgjë. Ju kisha lutë që të na e 

rregulloni këtë çështje. E dyta për shkak të kanalizimeve të cilat në Prishtinë nuk janë 

pastruar prej se është themeluar ky qytet, nxënia e kanalizimeve kur ka rrebeshe të 

shiut nuk e përballon, unë di disa raste që disa herë janë vërshuar shtëpitë nga uji i 

kanalizimi. E treta do të ishte mirë që të krijohet një “Site zyrtar i Komunës”, ku 

qytetaret mund të i japin vrojtimet e veta, vërejtjet dhe dikush sipas detyrës zyrtare të 

përgjigjet në këto ankesa e kërkesa.  

Mimoza Sylejmani, drejtore. E kemi, Prishtina Online, dhe ju kisha lutë që kërkesën për 

rrugë të vini në Komunën e Re, të martën e të enjten e kemi punën me palë, është 

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe aty të parashtroni kërkesën e juaj.  

Sylejman Krasniqi, banor i lagjes rruga “Stambolli”. Kemi problem me kanalizimin.  

Ramadan Ahmeti, banor i lagjes “Arbëria 2”, është një pjese afër ambulantes, para disa 

viteve kemi marre iniciative me banoret e lagjes që me e shndërruar në park atë pjese, 

edhe USAID, ka shpreh dëshirë për me e sponsorizuar, mirëpo kanë qenë disa profesorë 

që nuk e kane dhënë nënshkrimin. Nëse ka mundësi që me e marrë parasysh atë pjese 

edhe me e bërë një park aty kishte me qenë shumë bukur. Ju faleminderit.  

Mimoza Sylejmani, drejtore. Është pikërisht ajo që e thash me herët që mungon ndarja 

kadastrale e që jemi tu e hulumtuar edhe tu u munduar që me e kthyer atë pjese për 

qytetaret, dhe do të përfshihet në plan zhvillimor.  



Shaban Kurtolli, banor i lagjes “Arbëria 3”,rruga “Gjirokastra” dhe rruga  “Mramori”, 

janë në gjendje  të mjerueshme, se pari pusetat janë të hapura, shtyllat elektrike janë 

duke u  rrezuar, uji të pijshëm  skemi, ska shtypje, në këtë shekull kemi mungese te ujit 

te pijshëm, edhe kemi problem me kanalizim, edhe nuk kemi transport publik, dhe 

rruga është e pakalueshme andej. Ju kisha lutë me dal në terren me e pa situatën .  

Shefqet Jahjaga, banor i lagjes. Prej vitit kur është planifikuar legalizimi, krejt 

dokumentacionin e kamë bërë gati, unë kamë aplikuar, kam bërë pagesë të një taksë 

dhe ende s’kemi përgjigjeje ju kisha lutë që sa me shpejt të bëni legalizimin e pronave, e 

dyta është çështja e ujit, në rrugën “Gjergj Balsha”, është sistemi i vjetër i ujësjellësit, atë 

ujë nuk mundesh me e pi se e ka një erë, atë ujë e përdorim vetëm për me pastruar, në 

ujin për pije e blejmë.  

Ardian Gashi, banor i lagjes rruga “Kosturi” , lagja “Arberia 3”. Kemi shumë probleme, 

do t’i ceki disa, së pari çështja e ujit e kemi vetëm një rezervar tri objektet, jemi të lidhur 

me ujësjellës po kemi shumë pak shtypje, kemi problem me kanalizim, me mbeturinat 

mungojnë kontejnerë, mungon trafiku urban në pjesën tonë, me urgjentja është të 

lidhemi me ujë dhe me ujësjellësin.  

Ilmi Reka, banor. E kam tokën që 100 vite përballë ambasadës amerikane, këtu me 

planet ekzistuese është parapare gjelbërim para pronës tonë , e që mua me pengon 

qasjen në pronën time, e dyta është stacioni policor që është parapare në pronën time, 

kërkoj që të zhvendoset, a sa i përket koeficientit në jemi dëmtuar shumë, pjesa jonë 

është 1.5, a veç pak me tutje e kane 2.1, nëse mundeni me e korrigjuar, ne mendojmë qe 

është padrejtësi kjo.   

Afrim Gashi, nuk pajtohem me koeficientin ka qenë 2.4 ka ra ne 1.2, a me poshtë neve e 

kanë koeficientin me të lartë, ju lutem të bëni diçka, e jo vetëm shkel e shko koeficientet.  

Abdurahman Haxhija, rruga ”Ahmet Krasniqi”. Parcela me numër 6176-0 që 12 vite 

jam i bllokuar në parcelën time që e kam që 250 vite. ( të bashkëlidhur e gjeni ankesën e 

qytetarit).  

Driton Zhushi, unaza e jashtme a do të devijoj apo jo.  

Përparim Rama, kryetar. Po unaza e mesme ndryshon, lidhet tashme me dy autostradat 

ekzistuese, rruga prapë ka me ekzistuar.  

Driton Zhushi, a do të lejohet ndërtimi aty.  

Përparim Rama, kryetar. Këtë e rregullojmë me plan rregullativ.  

Arbër Sadiki, drejtor. Për punën e unazës, ka qenë e paraparë në zonën ekonomike, 

tash unaza lëviz e tani po lidhemi me autostradën ekzistuese, mirëpo në pjesët ku veç  

janë lëshuar lejet ndërtimore në baze të planeve ekzistuese neve na obligon që ato rrugë 



ku ka kaluar unaza me i mbajte prapë, por jo të karakterit të unazës, d.m.th. askush nuk 

ka nevoje me u shqetësuar.   

Patë edhe shumë pyetje për pjesët ku janë dedikuar shkollat, rrugët, planet ekzistuese 

nuk e kanë parë saktë se ku do të kompensohet një dedikim publik, p.sh është parapare 

një parcelë private për shfrytëzim publikë mirëpo nuk është kalkuluar ku mundet me u 

kompensuar. At  çka ne po mundohemi me e bërë, dhe arsyeja pse jemi këtu është që 

me i marrë krejt këto vërejtje prej juve, se edhe ne kemi parapare hapësira publike, 

ndoshta edhe me shume, mirëpo kemi me i kalkuluar sakte që pjesët private qe i 

marrim për përdorim publik me u kompensuar në vlerën e njëjte, edhe ne e bëjmë më të 

lehtë implementimin e planit dhe nuk i bllokojmë pronën tjetrit.  

Bujar Zeqiri, kryetar, i këshillit të prindërve dhe banor i lagjes ( të bashkëlidhur i gjeni 

ankesat dhe kërkesat edhe si kryetar i këshillit të prindërve edhe si banor i lagjes).  

Ilir Hasani, banor i lagjes,  rruga “Gjergj Balsha” lagja “ Arbëria3”. Kërkojmë që të kemi 

transport publik, gjithashtu të merret në konsideratë rritja e koeficientit, gjithashtu 

kërkojmë që të kemi kontroll të policisë për vozitje të shpejtë në rrugën tonë.  

Visar Xheladini, të rritet koeficienti në 2.4 nga 1.2.  

Blerta Shujaku,  banore e lagjes “Arbëria 1”. Kemi shumë probleme  por me e 

rëndësishmja është qentë endacake në këtë pjese ndihemi të rrezikuar në çdo kohë, 

sidomos fëmijët .  

Rame Sadiku, banor i lagjes rruga “Gjergj Balsha”, lagja “Arbëria 3”. Kam disa kërkesa, 

të kemi transport publik në pjesën tonë, kemi probleme edhe me mbeturinat, është bërë 

një mini deponi , kamë bërë edhe ankesë.  

Arben Sela, po me intereson në planin rregullues a ka diçka për lumin “Prishtevka”, aty 

kah Ramiz Sadiku.  

Bahri Sejdiu, banor në Shkabaj rruga “Agron Rama”. Rruga është shumë e ngushtë, ka 

qenë në propozim për zgjerim e ende asgjë, gjithashtu është folur për një çerdhe që do 

të ndërtohet, qendra rekreative, dhe hedhja e mbeturinave në rrugën e “Panairit”, na 

është premtuar që do të ndërtohet ambulanta, po shpresojmë që këto kërkesa do i 

merrni parasysh edhe do të realizohen.   

Visar Zariqi, banor i lagjes “Arbëria 3”, pronar i parcelës 7278-49 që është e destinuar 

për qendër të mjekësisë familjare, edhe rruga është e destinuar në parcelën time, tash a 

kanë me vazhduar njëjtë a ka me u ndërpre ky projekt.  

Agron Hamiti, kryetar i bashkësisë lokale. Kabllot e rrymës nuk janë kthyer në gjendjen 

e mëparshme nga KEDS-i, edhe punën nuk e kanë përfunduar edhe shpejtësia e 



veturave në rrugën “Ahmet Krasniqi”, është alarmante, duhet urgjent të vendosen 

policët aty.  

Banor i lagjes. Unë jetoj në rrugën “Qemail Stafa”, në planin e juaj rregullues varrezat a 

do të vijnë deri të xhamia apo jo.  

Ilaz Baci, banor i lagjes prej viteve të 70-ta, në rrugën “Afrim Gashi”. Rruga jonë është 

në gjendje të mjerueshme, kanalizimi çdo të dytën ditë del prej tokës, fëmijët kanë me 

kaluar andej, kemi bërë ankesë dhe kërkesë disa here por asgjë, edhe kemi mungesë të 

ujit të pijshëm.  

Arbër Sadiki, drejtor. Shumica e problemeve janë të ngjashme këtu, unë edhe vet jetoj 

në Arbëri i di edhe shumicën se cilat janë. Shumica e këtyre problemeve që janë 

grumbulluar këtu është se nuk kanë  pasur ndonjë planifikim afatgjatë, por janë zgjedhë 

problemet duke intervenuar aty për aty.   

Nëse nuk planifikohen mirë projektet  që me funksionuar në tërësi problemet mbesin 

aktuale, u fol për kanalizimet, për bllokadën të Ambasada Austriake, ajo bllokohet me 

poshtë dhe era vjen mandej lartë. Ne tash se bashku me bankën gjermane, jemi duke e 

bërë një analize komplet të kanalizimit në Komunën e Prishtinës, është e vërtetë  që 

kanalizimet as 50% nuk e përballojnë kapacitetin ekzistues, por është duke u bërë 

ekspertiza me mjetet më bashkëkohore, që këtë problem të kanalizimit me e zgjedh 

përgjithmonë e jo përkohësisht.   

Ju terë kohës po flisni për koeficient në rritje të ndërtimit, të njëjtit koeficient sot na kanë 

lenë pa uji, pa kanalizim, sepse nuk është menduar të parametrat bazë që duhet me u 

përcaktuar për një zhvillim të tillë. Ne e dimë që ka dallim të koeficienteve por këto 

gjera do t’i balancojmë me një qasje të integruar. Puna e parkut, momentalisht ajo zonë 

në kadastër figuron si hapësirë publike, jemi duke e shqyrtuar si mundësi se si me e 

zgjidhë këtë problem të kufijve kadastral, që me realizuar atë park.  

Për punën e legalizimit procedura është shumë e lehtë, në kuptimin procedural ekziston 

vetëm një taksë për legalizim, për ndërtesat 2 euro për m2  dhe për shtëpitë 1 euro për 

m2. Për ndërtime individuale legalizimi është duke shkuar bukur shpejt. Pyetët për 

rreth rrotullimin që lidhet me rrugën “Tirana” e cila e zhbllokon jashtëzakonisht shumë 

qarkullimin jo vetëm për Arbërinë por për Prishtinën në përgjithësi. Nuk është aq e 

lehtë se aty një pjesë është në pronësi të hekurudhave që nuk është në kompetence të 

Komunës, e që duhet bukur shumë negociata dhe një pjese është e varrezave ortodokse 

e që ju e dini shumë mirë sa konsultime na duhen për me u ofruar në atë pjesë, 

përndryshe mjetet financiare për atë rrugë ka kohë që janë ndare, në momentin që i 

zgjedhim këto probleme administrative ajo rrugë fillon ndërtimin.   



Sa i përket gjelbërimit dhe pjesës ku është parapare stacioni policor, që tha zotëria, aty 

nuk është analizuar fare se si mundet personi me e kapitalizu pjesën mbrapa sepse t’i 

për një rrip të vogël nuk mundesh me e bllokuar komplet pronën mbrapa. Ja kisha 

dhëne fjalën Ilirikut, që është më në rrjedha për planin e mobilitetit.  

Ilirk Musliu, drejtor. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Ilirik Musliu drejtor i  

Shërbimeve Publike, i dëgjova ankesat e juaja për transportin publik, dhe rrugët dhe për 

polic të shtrire. Për transportin publik ne jemi duke punuar shumë ngushtë me 

BERZHin, prej shtatorit kemi me e pas edhe një flotë të re me autobusë , gjithashtu jemi 

duke punuar edhe me sektorin privat që edhe ata me u trajtuar njëjte si Trafiku Urban, 

gjithashtu jemi duke e bërë rimodelimin dhe riorganizimin e të gjitha linjave në 

Prishtinë dhe ne zonat rurale.   

E dimë problemin e “Arbërisë”, sa i përket transportit publik, jemi duke punuar në atë 

drejtim. Sa i përket policeve të shtrire, jemi në vlerësim të projektit besoj që brenda 2 

jave do të kemi gati kontratën, në momentin që kryhet shumë shpejt jemi në teren, 

gjendjen veç e kemi analizuar se me vendim të Kryetarit është formuar një “task- forc”,   

e cila non-stop ka qenë në teren dhe i ka marrë të gjitha shënimet, vërejtjet, ankesat me 

qellim që në momentin që të kryhet kontrata  me dal menjëherë me implementim.   

Gjendjen me sinjalistikë, shenjëzim e kemi mese të qartë e dimë që asnjëherë nuk ka 

qenë me keq, për arsye se OSHP-ja, nuk ka qenë në funksion. Sa i përket ndriçimit 

publik, ne që 3 jave veç jemi në teren me mirëmbajtje, 2 vjet nuk ka pasur kontratë për 

mirëmbajtje të ndriçimit publik, ka shumë nevojë për ndërhyrje, punëtoret janë terë 

kohës në teren, shumë shpejt do të jemi në lagjen e juaja sa i përket për zgjerim jemi ne 

vlerësim të projekteve, për zgjerim të ndriçimit publik nëse nuk keni bërë kërkese ju 

kisha lutë që ta bëni kërkesën.   

Për qentë endacake veç e kemi ndarë Prishtinën në 7 zona, 7 operator që kanë me 

reaguar, gjithashtu e kemi në plan edhe strehimoren që do të jetë në nivel lokal dhe 

regjional. A për transportin publik, një prej kushteve të BERZH-it, e kemi që në janar të 

2024, transporti publik duhet me u mbyllë si temë ose i humbim fondet e po flasim për 

projekte deri në 200 milion euro.  

Deri në fund të vitit mendohet të kryhet kontrata me sektorin privat, komplet kalon nen 

menaxhim të Komunës. Në kryeqytet krejt autobusët kanë me qenë një lloj, gjithqysh 

sektori privat me kushtin e BERZH-it, autobusi me i vjetër duhet me qenë i vitit 2018.   

Arbër Sadiki, drejtor. Për punën e ndërlidhjes së “Arbërisë”, me qytetin është projekt 

që mundët me zgjate disa vite por ne kemi marrë masa që të behët një ndërlidhje e 

përkohshme, besoj që javën e ardhshme del në prokurim, një ndërlidhje do të jetë prej 

“Arbërisë”,  në pjesën poshtë dhe tjetra prej grandit, qendra rinore  e që vazhdon për 

Aktash.  



A sa i përket për rastin që jeni bashkëpronar, ato lëndë mendojmë me i zgjidh më një 

rigjenerim urban , me mundësi të një ngritje që secili me i marr metrat katrore por tani 

në pronësi. Në zona të tilla ka me u paraparë me u bërë plane rregullative të 

hollësishme.  
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