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Në bazë të përgjegjësive dhe kompetencave  gjatë muajit Dhjetor 2018, DSHP-ja  ka 

kryer punë  dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe 

kërkesave të parashtruara nga ana e qytetarëve dhe nga ana e institucioneve. 

Kërkesat janë të paraqitura në  mënyrë tabelore: 

 

Pasqyra e lëndëve ( kërkesave) për muajin Dhjetor 

Nr. i kërkesave të pranuara Të zgjidhura Të refuzuara Në kompetencë 
Në 

procedurë 

20 8   12 

 

 Janë dhënë Vendime, përgjigje, pëlqime, njoftime të ndryshme sipas kërkesave 

të qytetarëve dhe institucioneve. 

 Mbikëqyrja e kompanisë “Algemi”  e cila mirëmban dhe menaxhon me tregjet.  

 Mbikëqyrja e rrugëve dhe e trotuareve në qytetin e Lipjanit si dhe rrugëve 

lokale. 

 Mbikëqyrja e kompanisë KRM “Pastrimi” NjO Lipjan për mirëmbajtjen e 

rrugëve dhe trotuareve gjatë sezonit dimëror Loti 1, mbikëqyrja kompanisë 

NTSH Durimi Prishtinë Loti 2, dhe mbikëqyrja e kompanisë EL BAU shpk 

Gjilan Loti 3 të gjitha kompanitë kanë intervenuar pas të reshurave të borës 

sipas konratës..  

 Mbikëqyrja e kompanisë “Eing Com” e cila bënë mirëmbajtjen e parqeve, 

parkingjeve dhe hapësirave tjera  në qytetin e Lipjanit.  

 Janë bërë kërkesa DBF për zotim të mjeteve për projektet kapitale si dhe kërkesa tjera 

nga mallra dhe shërbime: mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapësirave tjera 

publike të qytetit të Lipjanit. 

 Është bërë vendosja e shenjëzimit horizontal dhe vertikal në qytetin e Lipjanit dhe në 

disa fshatra. 

 Është përfunduar dhe është dërguar në procedura tjera rregullorja për transportin e 

rregulltë urban periferiktë udhëtarëve me autobus. 

 Janë dhënë pëlqime OJQ Sbunker për shfrytëzim të hapësirës publike në sheshin Adem 

Jashari dhe pëlqim KEDS për gropim të shkolla e mesme për instalim të kabllit 

nëntokësor 10kv 

 Kërkesë KEDS për dislokim të kabllove të rrymës në rrugën Avdi Kelmendi 

 Hartimi i projekt rregullores për transportin e udhëtarëve me automjete taksi 

 Pjesëmarrja në trajnim për menaxhimin e kontrateve 

 Është duke u punuar rregullorja  per transportin e rregullt urban periferik te udhëtarëve 

me autobus. 



 Janë përgatitë paramasa dhe parallogari sipas kërkesave të drejtorateve dhe 

palëve. 

 Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:  

 Asfaltimi i rrugës Blinajë punimet janë duke vazhduar. 

 Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Rubovc faza e II punimet janë duke vazhduar. 

 Asfaltimi i rrugës Torinë – Ribar i Madh punimet janë duke vazhduar, projekt dy 

vjeqar. 

 Zgjerimi i rrjetit të kanalizimeve nëpër fshatra punimet  janë duke vazhduar, projekt dy 

vjeqar. 

 Ndërtimi i 12 fushave të vogla  sportive ku punimet  janë duke vazhduar  në Bujan, 

Grackë e Vogël, Bregu  i Zi, Hallaq i Vogël, Hallaq i Madh, Dobrajë e Vogël, 

Zllakuqan, Resinovc dhe Lipjan, projekt dy vjeqar. 

 Ndërtimi kolektorit Bujan, Bregu i Zi punimet janë duke vazhduar, projekt dy vjeqar. 

 Mirëmbajtja e lumenjëve, punimet kanë përfundura sipas kushteve të kontratës dhe 

vazhdojn ne vitin e ardhshëm siç janë të përcaktuara në kontratë. 

 Ndërtimi i sallës sportive në fshatin Rufc i Ri, Ribar i Madh punimet janë duke 

vazhduar, projekt dy vjeqar. 

 Ndërtimi i shkollës në Brus punimet janë duke vazhduar. 

 Ndërtimi i tregut të gjelbërt në qytetin e Lipjanit punimet janë duke vazhduar është 

projekt dy vjeqar. 

 Ndërtimi i qerdhës së fëmijëve punimet janë duke vazhduar. 

 Asfaltimi i rrugës Ribar i Vogël- Torinë punimet janë duke vazhduar. 

 Asfaltimi i rrugës prej udhëkryqit Gllogovc- Rubofc deri te stadiumi i qytetit punimet 

janë duke vazhduar. 

 Ndërtimi i murit mbrojtës në lumin e fshatit Gadime punët janë duke vazhduar. 

 Rrënimi i objekteve të vjetra komunale dhe ndërtimit i rrethojës në oborrin e komunës,  

punët kanë përfunduar dhe është bërë pranimi teknik. 

 Puna me palë dhe punë tjera në teren sipas kërkesave të ndryshme të qytetarëve dhe 

institucioneve. 

 Puna me palë dhe punë tjera në teren sipas kërkesave të ndryshme të qytetarëve dhe 

institucioneve. 

 

 
 

 

Janë kryer edhe punë të tjera sipas nevojës dhe kërkesës së DSHP-së 
 

Pasqyra e aktiviteteve të DSHP-së 

Nr Lloji i aktivitetit Nr. 

1 Kërkesa, njoftime, pëlqime, përgjigje si dhe shkresa te ndryshme 

organeve brenda komunës dhe institucioneve tjera 
5 

2 Takime me përfaqësuesit e fshatrave 4 

3 Përgatitja e paramasave dhe parallogarive   

4 Takime zyrtare në Ministrinë e Transportit dhe Post-

Telekomunikacionit 
0 

5 Vizita në teren  114 

6 Pjesëmarrja në konferenca dhe trajnime të ndryshme 3 

7 Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve  4 

8 Pranime teknike te projekteve të përfunduara 12 

 

 

 

 


