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Plani i punës për Drejtorinë e Infrastrukturës: Janar – Dhjetor 2023 
 

 

 

Janar: 

 

 Përgatitja e raportit të punës për vitin e kaluar. 

 Kompletimi dhe sistemimi i gjithë projekteve kapitale të realizuara ne vitin 2022. 

 Analizimi, hartimi i projekteve dhe pergatitja e paramasave për projektet që do të inicohen ne 

muajin Janar në vitin 2023. 

 Inicimi i procedurave për disa nga projektet kapitale që janë ne planin e Drejtorisë për muajin 

Janar të vitit 2023: 

 Inicimi i projektit: “Rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik në zonat I, II, III dhe IV dhe 

në fshatërat Greme, Komogllavë, Rahovicë, Dardani, Sojevë dhe Kosinë” 

Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë të 

drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 

 

 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO 

 

KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ 



Shkurt: 

 

 

 Analizë për punët e muajit Janar. 

 Analizimi, hartimi i projekteve dhe pergatitja e paramasave për projektet që do të inicohen ne 

muajin Shkurt në vitin 2023. 

 Inicimi i procedurave për disa nga projektet kapitale që janë ne planin e Drejtorisë për muajin 

Shkurt të vitit 2023: 

 Inicimi i projektit: “Konukrsi për hartimin e projektit “Rikonstruimi i rrugës "12 

Qërshori”. 

 Inicimi i projektit: “Asfaltimi i rrugëve të mbetura në fshatin Pleshinë” 

 Inicimi i projektit: “Ndërtimi i Infrastrukturës nëntokësore dhe asfaltimi i rrugicave në 

zonat I, II, III dhe IV në Ferizaj” 

 Inicimi i projektit: “Ndërtimi i nënkalimit për vetura dhe këmbësorë afër stacionit policor 

në Ferizaj – faza II” 

 Aktivitete të ndryshmë pune në teren, në varësi të kushteve atmsoferike. 

 Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë 

të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 

 

 

 

Mars: 

 

 

 Analizë për punët e muajit Shkurt. 

 Analizimi, hartimi i projekteve dhe pergatitja e paramasave për projektet që do të inicohen ne 

muajin Mars në vitin 2023. 

 Fillimi i punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë. 

 Inicimi i procedurave për disa nga projektet kapitale që janë ne planin e Drejtorisë për muajin 

Mars të vitit 2023: 

 Inicimi i projektit: “Rregullimi i kanalizimit në fshatin Zaskok dhe asfltimi i rrugëve në 

Doganaj faza II”. 

 Inicimi i projektit: “Rikonstruimi i rrugës "Besim Rexhepi" dhe Rizah Matoshi" në 

Ferizaj”. 

 Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë 

të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 

 

 

 

 

 



Prill: 

 

 Analizë për punët e muajit Mars. 

 Analizimi, hartimi i projekteve dhe pergatitja e paramasave për projektet që do të inicohen ne 

muajin Prill në vitin 2023. 

 Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë. 

 Inicimi i procedurave për disa nga projektet kapitale që janë ne planin e Drejtorisë për muajin 

Prill të vitit 2023: 

 Inicimi i projektit: “Asfaltimi i rrugëve në Rahovicë dhe Talinoc i Muhaxherëve – faza 

II” 

 Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë 

të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 

 

 

Maj: 

 

 Analizë për punët e muajit Prill. 

 Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë. 

 Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë 

të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 

 

 

Qërshor: 

 

 Analizë për punët e muajit Maj. 

 Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë. 

 Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë 

të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 

 

 

Korrik: 

 

 Analizë për punët e muajit Qërshor. 

 Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë. 

 Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë 

të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 

 

 

 

 



Gusht: 

 

 Analizë për punët e muajit Korrik. 

 Analizimi, hartimi i projekteve dhe pergatitja e paramasave për projektet që do të inicohen ne 

muajin Gusht në vitin 2023. 

 Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë. 

 Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë 

të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 

 

Shtator: 

 

 Analizë për punët e muajit Gusht. 

 Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë. 

 Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë 

të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 

 

Tetor: 

 

 Analizë për punët e muajit Shtator. 

 Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë. 

 Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë 

të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 

 

Nëntor: 

 

 Analizë për punët e muajit Tetor. 

 Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë. 

 Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë 

të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 

 

Dhjetor: 

 

 Analizë për punët e muajit Nëntor. 

 Analizimi i punimeve në teren si dhe mbyllja e punimeve në të gjitha projektet e Drejtorisë. 

 Përgatitja e raportit të punës për gjithë vitin. 

 Kompletimi dhe sistemimi i gjithë projekteve kapitale të realizuara ne vitin 2023. 

 Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshmë 

të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës. 


