
   
                

 
  

  
Diskutim Publik “HAJVALIA” 

data:18.07.2022 ora:16:30  

Vendi: SHFMU “Shkëndija” Përmbajtja:  

1.Regjistrimi i pjesëmarrësve;  

2.Qëllimi i takimit;  

3.Prezentimi i vizionit; 4.Prezentimi 

i objektivave;  

5.Diskutim me qytetarë.  

Pjesëmarrës në takim:  

1.Perparim Rama, Kryetar i Komunës;  

2.Alban Zogaj, nënkryetar i Komunës;  

3.Mimoza Sylejmani, drejtore në Drejtorinë për Planifikim Strategjik;  

4.Arber Sadiki, drejtor në Drejtorinë e Urbanizmit;  

5.Vllaznim Osmani, shef i Kabinetit;  

6.Granit Rugova, drejtor në Drejtorinë e Sportit dhe Rinisë;  

7.Izet Sadiku, drejtor i Shëndetësisë.  

Regjistrimi i pjesëmarrësve:  

(të bashkëlidhura i gjeni listat e nënshkrimeve)  

  

  

PROCESVERBAL  

  

Republika e Kosovës   
Republika Kosova  –   Republic of Kosovo    

    
Komuna e Prishtinës   

  Opština Priština  – Municipality of Prishtina               
                     

  



Nga takimi me qytetarë në lagjen “Hajvalia”  

  

Mimoza Sylejmani, drejtore. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur, sot me 

mua është Arbër Sadiki drejtor i Urbanizmit, Izet Sadiku drejtor i Shëndetësisë dhe 

kryetari na bashkëngjitet shumë shpejt. Ne sot kemi ardhur më shumë me biseduar për 

problemet, shqetësimet e ankesat e juaja sesa me prezantuar ndonjë projekt. Ju e dini që 

Hajvalia, nuk ka pasur plan rregullues asnjëherë, lejet që janë marrë, janë marrë vetëm 

me Plan zhvillimor urban dhe Komunal.   

Ne jemi në fazën e hartimit të Planit Zhvillimor Komunal dhe Hartës Zonale, jemi në 

proces të punës andaj edhe jemi këtu që të ju dëgjojmë juve, se ju më së miri i dini 

nevojat e juaja, dhe çdo informacion që marrim nga ju, për ne është ndihmë e madhe në 

këtë rrugëtim.  

Kjo pjesë ka me u pastruar shumë, do të ndërtohet këtu spitali i qytetit, gjithashtu në 

bisedime e sipër i tërë blloku i ambasadave do vinte në këtë lagje. Pa humbur kohë i 

japim fjalën drejtorit të Drejtorisë së Shëndetësisë z. Izet Sadikut dhe mandej Arbër 

Sadikit.  

Izet Sadiku, drejtor. Përshëndetje për të gjithë, ju faleminderit që keni ardhur siç e 

përmendi edhe Mimoza, zhvillimi i Prishtinës do të jetë në këtë pjesë. Kemi pasur 

shpresa edhe me herët, por ka pasur plane që janë diskutuar dhe nuk janë realizuar, 

kemi pas pengesa dhe shpesh pronat tona kanë mbetur peng i atyre planeve. Kryetari 

Rama e ka si prioritet zhvillimin e këtyre planeve të reja urbanistike Hajvalia do të jetë 

pjesa e Prishtinës se Re. Përveç objekteve që janë të dedikuara në pjesën e Hajvalisë, 

shumica e institucioneve qeveritare do të jenë në këtë pjesë, ju e keni pa që veç ka filluar 

ndërtimi i tyre.  

Ne jemi në fazën e parë të hartimit të planit të fizibilitetit të Spitalit të Prishtinës dhe 

propozimit që e kemi dhënë si Komunë, e që do të shtrihet në mes të gjykatës dhe 

burgut. Jemi në fazën fillestare të propozimit të ri dhe qëllimi ynë  ka qenë që me 

diskutuar me ju, edhe për interesat e juaja si qytetar të Hajvalisë.  

Këto janë projekte madhore që do t’i detajizojnë me hollësisht Arbëri dhe Kryetari, kur 

të na bashkëngjitet e ju mos hezitoni, ndjehuni të pyetni  dhe çka ju propozoni, çka ju 

shqetëson. Ky është takimi ynë i parë, por s’do të jetë i fundit, se ne do të takohemi edhe 

shumë herë të tjera, ju faleminderit.  

Arbër Sadiki, drejtor. Përshëndetje, këtu jam në cilësinë e drejtorit të Drejtorisë së  

Urbanizmit, besoj që e dini që urbanizmi është departament që e benë implementimin e 

planeve. Drejtoria e Planifikimit është bartëse e hartimit të planeve, e Drejtoria e 

Urbanizmit i implementon. Arsyeja pse ne jemi në këto takime bashkë është se, 



konsiderojmë që një masë e madhe e planeve ekzistuese kanë shumë probleme në 

implementim, dhe rishikimi i këtyre planeve parashihet edhe me Ligjin e planifikimit 

hapësinorë që me u hartuar Harta Zonale e re, mirëpo më shumëedhe përtej asaj që e 

kërkon ligji për t’i bërë këto plane të implementueshme.   

Ka zona në Prishtinë që ekzistojnë plane rregullative, por janë problematike për me u 

implementua, për pjesën e juaj përveç pjesës së Prishtinës se re, plan  rregullativ për 

pjesën tjetër të Hajvalisë nuk ka. Hajvalia është zhvilluar përmes Planit Zhvillimor 

Urban ku përcaktohen disa dispozita të përgjithshme të  zhvillimit të zonës, por jo edhe 

ato konkrete siç i parasheh një plan rregullativ ku përfshihen edhe rrugët dhe kategoritë 

e rrugëve.  

U tha edhe më herët që Hajvalia, është penalizuar si mungesë e këtyre planeve në një 

mënyrë ndoshta është edhe fat që nuk ka pasur plane të cilat ma shumë kanë sjellë 

probleme në zhvillim se që kanë bërë ndonjë zgjidhje. Ne sot këtu kemi ardhur me 

shumë me ju dëgjuar juve edhe me marr informata nga ju për zonën e juaj që, këto 

plane me i bërë të implementueshme dhe me benefit për vet qytetarët. Ndihuni të lirë 

për çdo lloj ideje, kërkese, ankese me e thënë para nesh, se ju ndoshta e keni vërejttë që, 

ne nuk jemi duke shkuar askund me propozime para se me i dëgjuar fillimisht palët, 

pastaj në bazë të asaj se çfarë ne dëgjojmë me filluar mandej me ngrit propozime e me 

hartuar plane që realisht i shërbejnë së pari njerëzve që jetojnë aty.   

Prishtina nuk ka pasur deri tash Hartë Zonale, si dokument i ri i planifikimit na jep 

mundësi me e planifikuar Prishtinën në tërësi. Dallimi i Hartës Zonale në raport me 

planet rregullative që kanë qenë deri tash është se Harta Zonale e përfshinë komplet 

kryeqytetin me rrethinë.   

Kjo jep mundësi që vizioni për qytetin me qenë i integruar, me qenë i tillë që funksionon 

në tërësi edhe mos me ekzistuar me zona si p.sh me Hajvalinë, tani ku pjesë të qytetit 

kanë mbetur pa fokus të caktuar, pa zhvillim në mungesë të një plani rregullativ. Ne 

problematikat ekzistuese i dimë, por po duam që me i diskutuar me ju, me vetë 

qytetarët. Një  problem që i ka lënë shumë sende peng është edhe pjesa e unazës që 

kalon në pjesën e juaj, tokën që ju e posedoni edhe unaza është në rishqyrtim, sepse 

është paraparë edhe në planin e 2006 edhe në planin e 2013, kanë kaluar dekada prej 

asaj kohe.   

Ndryshimi i unazës do të jetë në përputhshmëri me zhvillimet ekzistuese. Gjithë 

parametrat e zhvillimit që lidhen me koeficientin e ndërtimit, me shputën, me lartësinë 

e ndërtesave janë pjesë e rishikimit, dhe kjo zonë normal do të zhvillohet në 

bashkëpunim me juve si posedues të tokave dhe gjithmonë duke e mbajtur një balancë 

në mes të dendësisë që do të zhvillojmë dhe kualitetit të jetesës.  

Ne konsiderojmë se duke u fokusuar vetëm në koeficiente jashtëzakonisht të mëdhenj 

për pjesë të caktuara të qytetit kanë rezultuar me probleme të mëdha që i kemi sot në 



qytet. Ne nuk po duam të bëjmë gabimet e njëjta, sidomos në pjesët e qytetit ku akoma 

ka mundësi me u planifikuar mirë dhe Hajvalia e ka këtë mundësi.   

Ju e dini që ka lagje që ka qenë tokë dhe sot pas 20 viteve askush nuk dëshiron me jetuar 

në atë pjesë, për shkak se nuk është planifikua mirë dhe nuk i plotëson as kushtet 

elementare. Ne nuk duam me e bërë të njëjtin gabim në pjesët ku akoma ka mundësi me 

u planifikuar mirë. Këtu me ne është edhe drejtori i Drejtorisë së Sportit, besoj që edhe 

ai ka me i thënë  disa fjalë, ka pjesë që janë të dedikuara për sport, ka projekte konkrete, 

për çka do që keni me e thënë, ju lutem thuani.  

Granit Rugova, drejtor. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Granit Rugova, drejtor në 

Drejtorinë e Sportit, para se me filluar me pyetje, dua ta ndaj një lajm me juve. Komuna 

e Prishtinës, Drejtoria e Sportit  veç se e ka ndarë një parcelë për ta bërë stadiumin e 

Hajvalisë,  ku do t’i zhvillojnë stërvitjet tri ekipet e Hajvalisë, dy të meshkujve edhe një i 

femrave.   

Është për keqardhje që ky komunitet i ka tri ekipe dhe nuk e kanë hapësirën e vet ku t’i 

zhvillojnë stërvitjet dhe ndeshjet. Besoj që, pasi të aprovohet buxheti, bartja nga niveli 

qendror, shumë shpejt do të fillojmë me projektin dhe deri në fund të vitit shumë shpejt 

komuniteti i Hajvalisë do ta ketë fushën e vet të futbollit. Një lajm tjetër i mirë është që, 

të këndi i lodrave do ta rrisim atë hapësirë, do ta shtojmë edhe një kënd për fitnes, që do 

të jetë i përshtatshëm edhe për moshat më të vjetra edhe për fëmijë. Jemi të hapur për 

çfarë do  ideje, apo kërkese që ka të bëjë me sportin, ju faleminderit.  

Ilir Gashi, banor i lagjes. Kryetar e kam një pyetje për unazën e tretë, nëse mundesh me 

na sqaruar pak a shumë meqë na kanë mbajt peng që sa vite.  

Perparim Rama, kryetar. Së pari ju kërkoj falje që u vonova pak, problem trafiku që po 

mundohemi me e rregulluar. Sa i përket unazës së tretë, nuk do të ketë unazë të tretë, 

për arsye se unaza e mesme dhe unaza e tretë kanë qenë aq afër njëra tjetrës dhe mbasi 

që nuk janë bërë kur është dashtë me u bërë, ju e dini që është projekt i vitit 2004 d.m.th. 

para 18 viteve. Përgjatë këtyre viteve ka pasur zhvillime të ndryshme dhe si rezultat e 

kemi ri analizuar të gjithë procesin dhe për shkak të afërsisë, ne e kemi vetëm unazën e 

mesme.  

Çdo gjë që është mbajt peng, ne jemi duke i ri-analizuar, duke i zhvilluar rregulloret për 

zonat ku kalon unaza e mesme. Për zonat që kanë mbetur të pazhvilluara, jemi duke e 

krijuar Planin Zhvillimor Komunal dhe Hartat Zonale për këtë edhe jemi këtu dhe në 

raste specifike do të ketë edhe plane rregullative. Ka me qenë një zhvillim i mirëfilltë i 

Prishtinës, në këtë rast po flas specifikisht për Hajvalinë.   

Problemet kyçe që ende i kemi këtu, faktikisht kemi vendos me i zgjidh në mënyrën e  



menjëhershme, është pikërisht edhe arsyeja pse e kemi zhvendos fokusin në Hajvali dhe 

problemeve këtu.   

Problemet e ujerave të zeza, në të njëjtën kohë me e zgjidh problemin e rrugëve, të 

qafores dhe mandej të shtimit të shtigjeve shtesë të këmbësorëve, të çiklizmit, mandej 

edhe lirimi i qasjeve sa më të shpejta të Hajvalisë me zonat tjera të Prishtinës.   

Është një intervenim strategjik që i zgjidh shumë probleme për Hajvalinë në të njëjtën 

kohe t’i shfrytëzojmë ato fonde që janë të dedikuara prej Bankës Evropiane Për Zhvillim 

rreth 250 milion euro për krijimin e kësaj unazë të mesme dhe paralelisht jemi edhe në 

planifikim të koeficientit në bazë të zonave të ndryshme.   

Vetëm një gjë me ju shpjegua në relacion me koeficientin, me statistika të vitit 2011-2012 

thuhet se jemi rreth 198 mijë banorë  në Komunën e Prishtinës, por në bazë të matësve 

të rrymës e ujit jemi rreth 350 mijë, mirëpo në bazë të trendit të ngritjes mendohet që 

deri ne vitin 2030 do të mbërrijmë ndoshta 400 mije ose 450 mijë, e ne duhet me ju 

përshtat edhe trendit të koeficientit edhe rritjes.   

Në mënyrën qysh është planifikuar, në vitin 2004 apo në vitin 2013, nuk janë bërë këto 

analiza të mirëfillta dhe sipas atij planifikimi që është rreth 54 milion metra katror janë 

të parapara për një qytet me 1.2 milion njerëz. Nëse ne vazhdojmë me atë planifikim 

bëhet një kolaps total dhe plus nuk ka as treg për me ble.  

Për këtë arsye ne jemi duke e rishikuar krejt kryeqytetin edhe me e bërë një zhvillim të 

mirëfilltë, se nuk do të thotë ne vetëm me bërë ngritje të koeficienteve e metrave 

katrore, kur s’kemi vlera dhe zhvillim të mirëfilltë, rreth 15 000 banesa në kryeqytet janë 

të zbrazëta, është një trend i rrezikshëm. Se bashku ne mundemi me e krijuar këtë këtu, 

në Hajvali që me e krijuar një jetesë të mirë, që edhe juve me ju ngrit vlera e tokës, po 

edhe me u ngritë vlera shoqërore për fëmijët tanë, për gjenerata me radhë.  

Naser Ramadani, banor i lagjes. Rruga “Dëshmorët e Gollakut”, lagjet që veç kane fillua 

me u ndërtua, a janë brenda a jashtë Planit Zhvillimor.  

Përparim Rama, kryetar. Për fat të keq gjërat qysh janë zhvilluar deri tash, ne duhet me 

filluar me parametrat ekzistues edhe me vendos një kontroll, një balancë të zhvillimit. 

Neve na duhet një ekipe shumë e madhe se realisht jemi duke punuar paralelisht me të 

gjitha zonat e kryeqytetit. Ideja është me e pasur sakët gjendjen ekzistuese, sa njerëz 

jetojnë sakët, sa metra katrore i kemi, dendësia kahe po shkojmë ne si trend, se është 

edhe rritja e popullsisë, të gjitha këto janë bazë për një planifikim të mirëfilltë.  

E kam përmend disa herë, qyteti i 7 minutave  që do të thotë që, brenda vendit ku ne 

jetojmë me e pas një jetë të mirë, me pasur shkollë, qendër mjekësore familjare, qendra 

rekreative, kulturore, sportive, hapësira të gjelbra, e të gjitha këto i ngritin vlerën vendit 

ku jetojmë, pa pasur nevojë me menduar vetëm për koeficient.  



Xhavit Fetahaj, banor i lagjes rruga “Arben Ukshini”. Ka prona të pa legalizuara dhe 

infrastruktura është e pa zhvilluar, nuk ka ndriçim, kanalizim, vërshojnë ujërat e zeza.  

Perparim Rama, kryetar. Ne jemi me një hovë të shtuar, me një ekip të shtuar duke e 

shtyrë përpara Planin zhvillimor Komunal dhe Hartat zonale, që me i parapri 

zhvillimeve, me krijuar infrastrukturën që mos me qenë siç ka qenë deri tash, që është 

ndërtuar, por pa planifikuar. Në momentin që ne i definojmë të gjitha këto, ne 

mendojmë me i ndërtuar, por të gjitha normal në bashkëpunim me qytetarët e atyre 

zonave së bashku se, qyteti është i yni.  

Vesel Gashi, banor i lagjes, rruga “Minatori”. Pjesa ku jetojë unë nuk e di a jemi me 

Hajvalinë apo me Graçanicën, po dua me ditë se a ka me hyrë pjesa jonë në këtë plan.  

E dyta, prej mbas lufte rruga nuk është shtruar, po flas për nja 120 metra, jemi rreth 200 

shtëpi, dhe prej vitit 2013 kemi bërë kërkesë 2 herë me mbi 100 nënshkrime, kemi 

problem me kanalizim, edhe me ujë.  

Perparim Rama, kryetar. Si strategji kyçe e kemi pasur edhe decentralizimin e sistemit 

që mos me pasur nevojë me ardhur në Komunë për çdo gjë, por me e shikuar përmes 

bashkësisë lokale në Hajvali veç e kemi hap. Ideja është që çdo ide apo kërkesë me e 

bërë ju përmes bashkësisë lokale edhe ne si Komunë me i futë ne buxhet financat në 

relacion me problemet e komunitetit.  

Izet Sadiku, drejtor. Shumica e projekteve që janë duke u zhvilluar janë projekte që veç 

i kemi gjet si plan, por në disa raste që i kemi vërejte në kemi intervenuar menjëherë. 

Shumë shpejtë kanë me fillua intervenimet edhe këtu, drejtori veç e ka dërguar stafin 

përgjegjës që kanë dalë në terren edhe deri në fund të vitit këto rrugë do të finalizohen.  

Arbër Sadiki, drejtor. Ne e kemi pasur edhe një takim para 1 muaji me drejtorin e  

Drejtorisë së Urbanizmit të Graçanicës, pasi edhe ata janë në hartim të PZHK-së. Këtë 

problem e kemi diskutuar se edhe në kohën kur ka qenë Graçanica, si fshat nuk janë 

përputhur kufijtë e fshatit me kufijtë kadastral, e këtë problem e kemi edhe në shumë 

zona të Prishtinës, ku nuk përputhen kufijtë kadastral me bashkësitë lokale.   

Planet qe jemi duke i bërë tani, ne i kemi përfshirë komplet zonat kadastrale edhe pse 

mundet mos me qenë pjesë e bashkësisë lokale, besojmë që të gjitha këto kanë me u 

rregulluar me këto hartat e reja, e që është hapi i parë para se me filluar me e bërë 

planifikimin dhe dedikimin funksional të hapësirave.  

Milazim Vitija , e kam një pyetje, sa i përket Hajvalisë. A keni ndonjë projekt të 

zhvillimit për përmirësim të infrastrukturës dhe dua t’i bej disa kërkesa.   

Shtëpi të kulturës na kanë premtuar, asgjë nuk është  bërë në atë drejtim, kemi mungesë 

të shportave të mbeturinave në dy rrugët kryesore, të mbillen drunjë  për freskim të 



ambientit. Të  bashkësia lokale rruga “Bejtë Vitia”, deri aty është punuar kanalizimi dhe 

është ndërprerë puna, ujërat  kalojnë ka rruga jonë, gjithashtu për ambulanten e kemi 

një kërkesë që ambulanta duhet me punuar 24 orë, se ne për çdo raste duhet me shkuar 

në Prishtine.  

Izet Sadiku, drejtor. Ne kemi shumë plane e projekte, por normal qe ju japim çdo herë 

përparësi projekteve që janë me urgjencë për qytetarët, për Hajvalinë. Sa i përket 

kërkesës së ambulantes do të bëjmë një analizë që me e shikua sa është numri i 

pacientëve, por në Hajvali do të lokalizohet urgjenca e qytetit. Mjekësia urgjente e 

qytetit i ka tri kujdestari gjatë natës 24 orë dhe ne kemi propozuar që një të lokalizohet 

në  Hajvali,  që do e mbulojë edhe Matiqanin, dhe një pjesë të Bregut të Diellit, e do të 

realizohet në vitin e ardhshëm.  

Perparim Rama, kryetar. Ma herët e përmenda idenë dhe misionin tim personal dhe të 

institucionit që e përfaqësoj, që me krijuar qytet 7 minutësh. Qyteti 7 minutësh e ka 

pikërisht në bazë ngritjen e vlerës shoqërore duke i krijuar mundësitë e secilit qytetar në 

secilën pjesë të Prishtinës, me i pasur të gjitha këto funksione për 7 minuta, o në këmbë , 

o me veturë, o me trafik urban.   

Kjo është ideja që jemi duke e rishikua krejt kryeqytetin në këtë rast Hajvalinë të cilën 

veç e kemi vendosur në aspektin e urgjencës. Këtu po e ndërlidhi edhe sistemin e 

rrugëve, unaza e mesme ndërlidhja e rrugëve kryesore me unazën e brendshme edhe 

me pika kyçe brenda qytetit, që me pas një qasje shumë të mirë, të shpejtë e të lehtë në 

raste urgjente.   

Në bazë të analizave e dimë që një numër i madh i qytetareve që jetojnë në këtë zonë 

duhet me e pasur një pikë të urgjencës mjekësore dhe këtë e kemi në plan për ta bërë. Sa 

i përket shportave duhet të e bëjmë një analizë dhe vijmë me një përgjigje, unë po ju lë 

juve si komunitet me e marr një vendim, e bëni si projekt propozim përmes bashkësisë 

lokale dhe ne e marrim dhe e caktojmë sa është financimi dhe e financojmë, ju lutem 

bëni propozimin.  

Naser Ramadani, unë e kam biznesin dhe i kam 2 kontejnerë të mëdhenj, por 

kontejnerët e mi mbushen nga qytetarët, kështu që unë ndodh i thërras me ardhur 

ekstra  me i zbrazë kontejnerët, fshati ka nevojë për kontejnerë të mëdhenj shtesë, e 

zgjidhni një vend ku mundeni me i vendos.  

Perparim Rama, kryetar. Ne jemi duke e rishikua edhe një mundësi të një platforme 

paralele për mbeturina, qysh me e bërë riciklimin e mbeturinave. Ne Maqedoni veç 

është duke e bërë një kompani riciklimin e tyre dhe krijimin e energjisë nga ky riciklim.  



 Është edhe pak komplekse kjo puna e mbeturinave, se është një proces që jemi duke u 

munduar me ja gjete zgjidhjen, edhe në vetëdijesimin e qytetareve dhe në krijimin e 

mundësive me praktikë të mbledhjes e të gjitha këto.   

Ilmi Berisha, banor i lagjes rruga “Brigada 153”. Hajvalia është e anashkaluar në 

zhvillim, trafiku është kaos, mungon shumëçka këtu, infrastruktura tmerr, pa 

kanalizim, rrugët periferike të pa shtruara, jemi rreth 15 mijë banorë ndoshta edhe me 

shumë dhe nuk e kemi një shtëpi të kulturës.  

Vullnet Berisha, kam një pyetje për lagjen “Ulpiana e Re”. Ka rrugë që janë shtruar 

ende pa u ndërtuar shtëpitë, a ka dalje apo jo nuk e dijë dhe dua me e ditë kanë mbete 2 

rrugë të pashtruara këtu të ne, rruga “Ilmi Bajrami”, ka qenë projekti, por nuk është 

bërë asgjë.  

Remzi Pacolli, banor i lagjes rruga “Tepelena”. Ujërat e zeza derdhen nëpër  oborre të 

shtëpive private dhe të rruga “Oda”, dhe këto t’i keni parasysh në Planin Zhvillimor 

Komunal.  

Masar Dushi, kryetar i Asociacionit të Arkitekteve. Lagja “Hajvalia” do të jetë lagje 

shumë interesante dhe atraktive, spitali, stadiumi , ambasadat që do të jenë të 

lokalizuara në këtë pjese e bëjnë me atraktive. Kryetari veç e përmendi që i mungon 

kadastra, punë ka shumë, por është investuar pak. Nisma është shumë e mirë, por sa 

më shumë të diskutohet e debatohet rreth tyre rezultati veç më i mirë do të jetë, për ne 

si qytetar dhe për institucionet që do të implementojnë.  

Arben Vitia, e kam një kërkesë. Të bëhen pritore nëpër stacione të autobusëve, për 

shkak se vetëm tek ne mungojnë, dhe ne si banor të kësaj pjese na shkakton bajagi 

problem nëpër stinët e vitit, edhe kur bie shi e kur është ftohtë, dhe kur është shumë 

vapë edhe një stacion duhet me u identifikuar me pritore dhe tabela e rrethojë.  

Perparim Rama, kryetar. Deri tani ka qenë problem kontrata me operatorin, tani e kemi 

zgjidhë problemin, i kemi propozua 3 lloje të pritoreve, që do të ndahen sipas zonave, 

shumë shpejtë do të jemi me pritore të reja.  

Skënder Vitia, a keni ndonjë projekt, se ka qenë një prej unazës se mesme, përmes 

liqenit në anën e kundërt përmes Zllatarit me u lidh me unazën e jashtme që i bie për 

Mramor, që gjithë ajo pjesë që vjen prej fshatrave të Gollakut ka me pas qasje më të lehtë 

për me ardhur në qytet, p.sh ne për Gjilan kemi shumë problem rrugës, e për ne si 

qytetar është shumë me rëndësi me u bërë një lidhje që, prej Zllatarit me dal drejt në 

Mramor, nëse keni mundësi me e bërë projektin, se e hapë një mundësi.  

Perparim Rama, kryetar. Deri në fund të muajit duhet me u rrumbullaksuar  projekti i 

unazës së mesme që do të jetë 120 ditë në diskutim publik, ku edhe do të kemi mundësi 

në mënyrë të drejtpërdrejtë me projekt me diskutuar.  



Dardan Brahimi, Hajvalia ka shumë probleme, unë kisha pasur dëshirë që me e 

diskutuar çështjen e sigurisë publike. Hajvalia ka nevojë për një stacion policor dhe 

mendoj që është çështje prioritare.  

Perparim Rama, kryetar. Do të marrim në konsiderim, është çështje që duhet të 

diskutohet me organet e policisë, por nga ana jonë për me e ofruar mundësi të 

hapësirës, të ndërtesës gjithsesi që mundemi me e bërë.  

Selim Pacolli, faleminderit shumë që keni ardhur. Unë i dëgjova bashkë qytetarët e mi, 

janë probleme që kanë qenë edhe më herët sa kam qenë edhe vet nënkryetar. Nuk po 

dua me hy në çështjen e unazës se është projekt, por është një projekt ideor sa ka qenë 

Isa Mustafa, vetëm iniciativa ka qenë në vitin 2008, që e ceki edhe z.Vitia që nga qafa e 

Zllatarit të lidhet unaza që kishte me qenë shumë më e lehtë qasja dhe kishte me e liruar  

dukshëm trafikun. U përmendën pritoret, janë 17 pritore nga këtu deri të kolektori, janë 

pa ulëse, pa strehim të anshëm.   

Është iniciuar çështja e shtëpisë së kulturës, është marr parcela, mirëpo nuk kemi arrite 

ta finalizojmë, është kërkesë, parcela afër që është menduar për çerdhe, kopsht për 

fëmijë dhe për shkak te pozicionit është pak rrezik për fëmijët dhe aty mundë të bëhet 

stacioni policor.   

Në kohën sa kam qenë nënkryetar, fshati Hajvali nuk ka pas klub publik të futbollit, në 

veri të fshatit është parcela që është paraparë për stadium dhe për  qendër stërvitore. 

Gjithashtu janë planifikuar 2 kolektorë, po shpresoj z.Kryetar që do të realizohen të 

gjitha këto, nëse ju duhet do të keni mbështetjen time gjithmonë, ju dëshiroj punë të 

mbarë.  
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