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Progres është shënuar edhe në ndërtimin e kapaciteteve shërbyese në administratën komunale 
për të kryer me automatizëm çdo shërbim administrativ.

Në fushën e qeverisjes komunale  sa më tepër që krijohen mundësi dhe hapësirë  për 
bashkëpunim e vendimmarrje të përbashkët me qytetaret, aq më përgjegjshëm dhe e 
suksesshme do të përformojë administrata komunale.

Të dashur qytetarë,

Është vazhduar trendi i  rritjes së investimeve kapitale, që ka determinuar  rritjen e buxhetit për 
investime kapitale  dhe realizimin e projekteve, në infrastrukturë dhe sfera të tjera për komunën 
tonë.

Sigurisht, që kërkohet angazhim i përbashkët i të gjithëve për të shënuar progres të 
qëndrueshëm e sistemor duke zhvilluar e zgjeruar me motivim të përhershëm kontributet e 
gjithë qytetarëve. Ne do angazhojmë çdo nëpunës të jetë efikas konform standardeve ligjore.

Viti 2018 cilësohet vit i  vazhdimit të progresit në qeverisjen komunale  dhe vit i zhvillimeve  
pozitive transparente, të realizimit të objektivave qeverisëse, me impakt në mirëqenien e 
qytetarëve. 

Indikatorët e matshëm janë tregues për rezultate të avancuara veçmas  rezultate të 
theksueshme, që janë shënuar në realizimin e të hyrave vetanake të komunës në të gjitha 
kategoritë, me theks të veçantë tatimit në pronë.

Angazhimi ynë insistues edhe gjatë vitit 2018 për të ndërtuar shërbime më efikase padyshim 
është objektiv që ka rezultuar në përformancë të kënaqëshme.

 Ne jemi të kënaqur që komuna jonë  edhe në këtë vit është vlerësuar lartë nga institucionet 
vendore dhe ndërkombëtare, të cilat merren me matjen e përformancës komunale. Andaj 

Fjala Hyrëse



Imri Ahmeti
Kryetar i Komunës së Lipjanit

Objektivi ynë për të ndërtuar dhe avancuar kushtet në mësimdhënie dhe mësimnxënie ka pasur 
fokusin tonë edhe përgjatë këtij viti duke investuar në shkolla të reja, renovime, salla sportive, 
infrastrukturën e jashtme të shkollave, nxemje qendrore, pajisjeve dhe aseteve tjera në shkollat 
tona. Padyshim na duhet akoma shumë punë për të arritur standardet e nevojshme.

Në shëndetësi është shtuar disiplina dhe përgjegjësia në punë, është investuar në renovimin e 
Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Lipjan, po ashtu është investuar në pajisje 
mjekësore, megjithatë na mbetet ende detyrë të avancojmë shërbimet shëndetësore në raport 
me pacientet.

Në sferën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kemi realizuar shumë projekte në krijimin e hapësirave 
rekreative sportive në territorin e komunës, me qëllim që të rinjve t'iu krijohen kushte sa më të 
mira për zhvillimin e aktiviteteve të tyre.  Gjithashtu kemi  subvencionuar klubet sportive, 
aktivitetet rinore dhe kulturore.

Në bujqësi nga subvencionet e komunës i kemi mbështetur mbi 180 fermerë duke ju ndarë 
motokultivator me frezë 140 fermerëve dhe 40 të tjerëve serra. 
 
Investimet në rrugë, trotuare, ndriçim publik, kanalizime, ujësjellës, objekte e fusha sportive, në 
shkolla e ambiente shkollore, në lumenj dhe hapësira gjelbëruese si dhe në mirëmbajtjen e  tyre 
edhe gjatë vitit 2018 padyshim përbëjnë pjesën kryesore të investimeve kapitale.

falënderojmë gjithë qytetaret dhe partnerët tjerë vendor e ndërkombëtare për kontributet dhe 
mbështetje ndaj komunës .

Aktivitetet e institucioneve të komunës përgjatë këtij viti me të dhëna të detalizuara do t'i 
paraqesim në raportin e punës të ekzekutivit për vitin 2018. 
Ky Buletin vjetor përshkruan vetëm një pjesë të aktiviteteve gjatë vitit 2018.

Të dashur qytetarë,  ne do të përkushtohemi edhe më tutje për të qeverisur ligjshëm e 
ndershëm, do të vazhdojmë të kultivojmë  qeverisje transparente e të përgjegjshme, për të 
përmbushur synimet tona të përbashkëta. 
Ju ftojmë të jeni pjesë aktive në rrugëtimin tonë të përbashkët për një qeverisje për qytetarin.
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Vlerësimi i përformancës së Institucioneve të Komunës së Lipjanit

Komuna e Lipjanit edhe gjatë këtij viti ka vazhduar në majat e sukseseve, duke u ranguar si 
komuna e parë me përformancë të lartë në disa fusha, të vlerësuar nga institucionet vendore 
dhe ndërkombëtare, të cilat merren me matjen e përformancës komunale.

Komuna e Lipjanit më transparentja sa i përket prokurimit është renditur edhe në programin e 
USAID-it për komunat transparente, efektive dhe llogaridhënëse (USAID TEAM) dhe Institutit 
Demokratik të Kosovës / Transparency International Kosova, të cilët kanë lansuar Indeksin e 
Transparencës në Prokurimin Publik, ku Komuna e Lipjanit është e para dhe më e mira në vend sa 
i përket transparencës në Prokurim.

Komuna e Lipjanit në fillim të këtij viti është zgjedhur komuna e parë në nivel vendi nga USAID 
në Indeksin e Konkurueshmërisë së Komunave për vitin 2018, e që është shumë e rëndësishme 
për ne, sepse ky rangim i komunës sonë i jep përparësi konkurruese në tërheqjen e investimeve 
të huaja dhe investitorëve vendor.

Gjithashtu komuna e Lipjanit është renditur në mesin e komunave me përformancë të lartë në  
Raportin e Përformancës së Komunave për vitin 2018 të publikuar nga DEMOS dhe MAPL. 
Vlerësime pozitive për avancim në menaxhimin financiar, për transparencë, dhe fusha të tjera, 
komuna e Lipjanit vlerësohet lart nga organizatat monitoruese ndërkombëtare dhe vendore.

Padyshim vlerësimet konsistente mbi ligjshmërinë, dinamikën, përgjegjësitë dhe përmbushjen 
e synimeve me prioritet kanë determinuar rezultate pozitive për komunën e Lipjanit.

Është viti i katërt që komuna e Lipjanit e përmbush objektivin e të hyrave vetanake dhe renditet 
ndër komunat e para. Gjithashtu komuna e Lipjanit nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm ka 
marrë notën më të lartë të përformimit financiar të disiplinuar me kualifikimin " opinionin I 
pamodifikuar".
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Këshilli i Drejtorëve, takimet e rregullta konsultative

"Ne duhet të vazhdojmë edhe më tutje me kursime në mënyrë që paraja publike të shpenzohet 
aty ku qytetarët kanë nevojë më së shumti. Në këtë mënyrë ne do të rrisim edhe më tutje 
shërbimin ndaj qytetarëve, duke krijuar kushte më të mira për ta", ka përsëritur Kryetari Ahmeti.

Kryetari i Komunës, Imri Ahmeti edhe gjatë këtij viti ka vazhduar me mbajtjen e takimeve të 
rregullta konsultative me Këshillin e Drejtorëve, vazhdimisht është kërkuar që edhe gjatë këtij 
viti sikurse edhe viteve të kaluara, të vazhdohet me angazhim të shtuar në punë dhe kursime 
maksimale të shpenzimeve në secilin sektor të komunës.

BULETINI 2018 KOMUNA E LIPJANIT



6

Kuvendi Komunal i Lipjanit

Kuvendi Komunal i Lipjanit, i udhëhequr nga Daut Azemi kryesues, përgjatë vitit 2018 ka 
mbajtur 11 mbledhje të rregullta,  një  të jashtëzakonshme dhe 1 solemne, ku  përgjatë kësaj 
periudhe ka aprovuar 8 rregullore dhe 43 Vendime. Në  mbledhjet e Kuvendit ka marrë pjesë 
Kryetari Imri Ahmeti dhe Drejtorët e Drejtorive Komunale të cilët kanë raportuar për realizimin e 
punëve dhe projekteve të ndryshme, por edhe për vështirësitë me të cilat janë ballafaquar.
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Komiteti për Politikë dhe Financa si dhe Komiteteve të tjera 

Gjatë vitit 2018 kanë qenë aktive dhe kanë zhvilluar mbledhje, komitetet obligative si: Komiteti 
për Politikë dhe Financa dhe Komiteti për Komunitete, ku kanë mbajtur takime të rregullta.

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi, i cili udhëhiqet nga Kryetari i Komunës së Lipjanit Imri 
Ahmeti, njëherit edhe kryesues i këtij Këshilli, gjatë  vitit 2018 ka mbajtur  5 takime. Temat të cilat 
janë trajtuar kanë qenë të shumta, por me theks të veçantë janë trajtuar ato të çështjes së 
sigurisë në territorin e Komunës së Lipjanit, por edhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjë me 
jetën e qytetarëve lipjanas. 
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Transparenca -Hapja e komunës ndaj qytetarëve 

Komuna e Lipjanit / Kryetari Imri Ahmeti, gjatë vitit 2018 ka zhvilluar mbi 120 takime, konsultime  
me qytetarë por edhe me grupe të ndryshme të interesit. 

Platforma "Kontratat e Hapura", do të mundësoj qasje të lehtë të gjithë qytetarëve për secilën 
kontratë me të gjitha detajet e kontratave, që nga fillimi i procedurave të prokurimit, dinamiken 
e secilit projekt deri në realizmin e kontratës dhe do të jetë online dhe e drejtpërdrejt  për të 
gjithë.

Edhe në vitin 2018 Komuna e Lipjanit ka qenë e hapur për qytetarët. Ueb faqja zyrtare e 
komunës në fillim të këtij viti është riformuar në një model më të avancuar, pastaj janë futur të 
gjitha materialet e nevojshme përmes së cilave qytetarët kanë një qasje më të shpejtë për 
aktivitetet komunale.

Drejtoria e Prokurimit ka qenë transparente duke ofruar qasje në të gjitha procedurat e 
prokurimit për të gjitha OJQ-të dhe qytetarët e interesuar. Të gjitha kontratat të lidhura nga kjo 
drejtori janë të publikuara dhe i gjithë publiku ka qasje përmes linkut PROKURIMI, i cili është 
vendosur në ueb faqen e komunës. 

Komuna e Lipjanit- Kuvendi Komunal ka miratuar Planin e Veprimit për përmbushjen e 
Transparencës Komunale.

Kjo ueb faqe ka qenë edhe një udhëzim shtesë dhe transparentë në të cilën janë publikuar të 
gjitha vendimet, shkresat, njoftimet, rregulloret, raportet e shpenzimeve financiare, planifikimi i 
buxhetit, ndarja e subvencioneve si dhe shumë materiale të tjera.

Përveç kësaj Kryetari Ahmeti në vazhdimësi ka pritur në zyrën e tij qytetarë me të cilët ka 
bashkëbiseduar rreth preokupimeve dhe kërkesave të tyre.

Për të lehtësuar qasjen në dokumente publike, komuna e Lipjanit ka publikuar formularët 
standard, të cilët lehtësojnë procedurat për qasjen në këto dokumente nga ana e qytetarëve. 
Gjatë këtij vitit janë shqyrtuar dhe u është dhënë qasje në 51 kërkesave. 

Komuna e Lipjanit gjatë këtij viti  ka shkuar edhe një hap më tutje në avancimin e transparencës 
dhe llogaridhënies, tashmë në finalizim e sipër janë punët në realizimin e platformës digjitale 
"Kontratat e Hapura", në bashkëpunim me organizatën Open Data Kosova. Kryetari Imri Ahmeti 
gjatë marrëveshjes me organizatën në fjalë ka theksuar se është detyrë e secilit të tregojë se ku 
po shpenzohet paraja publike dhe se qasja e publikut në proceset komunale është një hap i 
rëndësishëm që dëshmon transparencë dhe përgjegjësi. 

Kryetari përmes drejtorive përkatëse, së bashku me OJQ-të ka zhvilluar takime publike me 
qytetarët që në fazat e hershme të planifikimit të buxhetit, kështu që buxheti i miratuar në 
Kuvendin e Komunës shtator 2018 është buxhet i cili reflekton prioritetet e qytetarëve të 
lokaliteteve të ndryshme. Në këtë formë është arritur transparenca komunale dhe përfshirja e 
qytetarëve në vendimmarrje.  

Edhe gjatë këtij viti me një transparencë të plotë janë zhvilluar punimet e  të gjitha seancave të 
Kuvendit, janë transmetuar drejtpërdrejt në kanalin zyrtar të komunës së Lipjanit në YouTube. 
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Krahas projeksioneve buxhetore për vitin 2018, Komuna e Lipjanit, 
ka vazhduar me një intensitet të lartë, realizimin e shumë projekteve 
në teren, projekte këto të cilat kanë qenë edhe prioritet i qytetarëve.
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Në Lipjan, në mesin e këtij viti kanë vazhduar punimet në asfaltimin 
e rrugëve brenda qytetit, konkretisht në rrugën "Martirët e Lipjanit"

 Në gjysmën e parë të vitit 2018 është ndërtuar dhe asfaltuar rruga 
"Luftëtarët e Lirisë"- Lagjja e Re në fshatin Babush i Muhaxherëve

Po ashtu banorët e fshatit Babush i Muhaxherëve gjatë vitit 2018 kanë 
qenë përfitues edhe të projektit për asfaltimin e rrugës 
Babush - Cernillë të Komunës së Ferizajit.
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Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Sllovi 

Asfaltimi i rrugës përreth hekurudhës prej udhëkryqit 
Gllogovc- Rubovc deri te stadioni i qytetit në Lipjan

PasPara
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Asfaltimi i Rrugës Ribar i Madh- Torinë 

        Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Dobrajë e Vogël – Medvec

        Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Dobrajë e Vogël – Magurë 
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Në vitin 2018 janë asfaltuar edhe rrugët e fshatit Divjakë

Asfaltimi i rrugëve brenda fshatit Grackë e Vjetër dhe rruga 
Grackë e Vjetër deri te rruga Kraishtës

Asfaltimi rrugës Topliqan-Vojnovc
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Komuna e Lipjanit edhe gjatë vitit 2018 rëndësi të theksuar i ka 
dhënë edhe investimeve në krijimin e hapësirave të gjelbëruara publike, 
kështu që në qytetin e Lipjanit është bërë ndërtimi i dy parqeve 
dhe këndit të lojërave për fëmijë. 
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Në vazhdën e realizimit të shumë projekteve të interesit publik komuna 
e Lipjanit është orientuar edhe në sigurinë, mbrojtjen e qytetarëve por 
edhe të hapësirave publike, duke e realizuar projektin në instalimin e 21 
kamerave të sigurisë në rrugët më të frekuentuara, si qendra e qytetit, në 
rrugën "Lidhja e Prizerenit", dhe në rrugët e tjera afër sheshit "Adem 
Jashari".
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Komuna e Lipjanit në vitin 2018 ka filluar të realizoj edhe një projekt 
tjetër të rëndësishëm për qytetarët lipjanas atë të ndërtimit të tregut të 
gjelbër, ku do të krijohet një ambient i ri për shitësit dhe blerësit tonë, në 
mënyrë që do të dislokohet tregu i tanishëm që është në qendër të 
qytetit.
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Me ndërtimin e sheshit "Adem Jashari", qyteti i Lipjanit ka marrë një 
pamje krejtësisht tjetër, duke ja shtuar tani edhe pamjen e fasadimit të 
objekteve shumë banesore, ky shesh ka marrë një pamje edhe me të 
bukur.

PasPara

PasPara
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Gjatë vitit 2018 kanë vazhduar punimet në projektin e  mirëmbajtjes 
investive në qytet dhe në fshatra, është intervenuar në çdo vend ku ka 
pasur probleme me ndriçim publik, duke e bërë ndërrimin e poqave të 
djegur, siguresave, senzorëve, kontaktorëve etj. Gjithashtu në kuadër të 
këtij projekti është bërë funksionalizimi i ndriçimit publik në fshatin 
Bujan dhe Llugaxhi, është vendosur kablloja me elementet përcjellëse, si 
dhe trupat ndriçues led.
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Gjatë këtij viti Komuna e Lipjanit ka realizuar projektin në ndërtimin e 
trotuareve me ndriçim publik në fshatin Banullë nga rruga Livadhet e 
Thata deri te Kolegji Turk.

PasPara

PasPara
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Harta Zonale e Komunës do të definojë kushtet e përgjithshme dhe 
specifike për planifikimin dhe rregullimin në nivel të parcelës për tërë 
teritorin e komunës, bazuar në strategjitë e përcaktuara në Planin 
Zhvillimor të Komunës 2013-2023. Procesi i hartimit të HZK-së ka 
rezultuar në organizimin e debateve dhe konsultave me banorët e 
zonave më të mëdha të Komunës. 

Në bashkëpunim me GIZ-in gjerman është në proces hartimi i 
dokumentit të planifikimit Harta Zonale e Komunës dhe databaza për të 
dhënat hapësinore të komunës së Lipjanit.
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Me qëllim të një mjedisi më të pastër në qytetin e Lipjanit dhe në të gjitha 
vendbanimet, Kryetari i Komunës Imri Ahmeti ka formuar Task Forcën 
për t'iu  bashkuar aksionit  nga niveli qendror "Ta pastrojmë Kosovën", 
në këtë rast "Ta pastrojmë Lipjanin", duke organizuar mbi dhjetëra 
aksione të pastrimit duke filluar nga qyteti i Lipjanit dhe vendbanimet e 
tjera të komunës. Këtyre aksioneve i'u është bashkangjitur edhe 
Kryetari Imri Ahmeti me bashkëpunëtorë.
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Kryetari i Komunës së Lipjani, Imri Ahmeti, nën shoqërimin e drejtorëve 
komunal i'u është bashkuar aktiviteteve që janë shënuar në kuadër të 
Ditës Ndërkombëtare të Tokës, duke theksuar se Dita e Tokës, nuk duhet 
të mbetet vetëm simbolikë, por këto aktivitete ndërgjegjësuese dhe 
sensibilizuese duhet të reflektojnë tek qytetarët lipjanas në 
parandalimin e dëmeve, që mund t'iu shkaktohen pasurive tona 
natyrore, ka thënë ndër të tjera Kryetari Ahmeti.
Në kuadër të këtyre aktiviteteve janë mbjellur drunjë dekorativë dhe 
lule në oborrin e komunës, parqet e qytetit të Lipjanit dhe tek shtëpija e 
kulturës "Tahir Sinani".
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Në vitin 2017 në qytetin e Lipjanit është vendosur shtatorja e 
Komandantit Legjendar Adem Jashari pikërisht në sheshin e qytetit, që e 
mban edhe emrin e tij. 

Komuna e Lipjanit konkretisht Kryetari Imri Ahmeti,  ka treguar një 
kujdes të veçantë ndaj vlerave të luftës në realizimin e projekteve, për 
vendosjen e shtatoreve të heronjve dhe dëshmorëve të kombit.

Në qershor të vitit 2018 po ashtu në qytetin e Lipjanit është vendosur 
shtatorja e Heroit të Kosovës Ismet Asllani, në parkun  qytetit. 
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Në ditën e rënies së Dëshmorit të Kombit Arsim Zeqiri, në vendlindjen e 
tij në Hallaq të Madh u bë zbulimi i shtatores së dëshmorit. 
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Po ashtu gjatë këtij viti Komuna e Lipjanit ka realizuar projektin për 
renovimin e lapidarit të Dëshmorit të Kombit Xhavit Kozhani-Burgia.
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Komuna e Lipjanit edhe gjatë këtij vitit ka qenë e përkushtuar në hapjen 
dhe zgjerimin e lumenjve, por edhe në mirëmbajtjen dhe pastrimin e 
tyre në mënyrë që të evitohen vërshimet pas reshjeve atmosferike.

Hapja zgjerimi dhe pastrimi i lumenjve është bërë në fshatrat  Banullë  
Gadime, Dobrajë, Sllovi etj.
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Duke u përkushtuar gjithmonë në mbrojtje të shëndetit publik dhe në 
mbrojtje të mjedisit në përgjithësi, komuna e Lipjanit me kujdes të 
veçantë ka trajtuar edhe projektet që kanë të bëjnë me ujëra të zeza. 
Gjatë këtij viti kanë filluar  punimet për ndërtimin e kolektorit të ujërave 
të zeza, që lidh fshatrat Grackë, Bujan, Bregu i Zi. Kurse me realizimin e 
këtij projekti do të zgjidhet një problem i kahershëm jetik, për banorët 
cilët jetojnë në këtë zonë.

Investime në ndërtimin dhe zgjerimin e rrjeteve të kanalizimit janë bërë 
edhe në vendbanimet e tjera të komunës së Lipjanit.
      ·N dërtimi i kanalizimit në fshatin Leletiq- Blinajë
  · Ndërtimi i kanalizimit në Lagjen e Re në fshatin Babush 

Gjatë vitit 2018 është bërë mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrjeteve të 
kanalizimit në tërë komunën e Lipjanit.
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Komuna e Lipjanit në bashkëpunim me CDI- Zyra Zvicerane për 
Investime në Kosovë gjatë vitit 2018 kanë finalizuar punimet në 
ndërtimin e ujësjellësit për fshatrat Dobrajë e Madhe, Llugë dhe 
Gllanicë. Ndërsa tani në proces është implementimi i projektit të kyçjes 
së ujësjellsit në këto vendbanime, projekt i cili do të bashkëfinancohet 
mes Komunës së Lipjanit dhe Kompanisë së Ujësjellsit Rajonal Prishtina 
në kuadër të programin "Rural Water Sanitations Support Programme 
Kosovo Phase V".
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Gjatë vitit 2018 komuna e Lipjanit në bashkëpunim me Organizatën 
"Qatar Charity kanë realizuar projektin në hapjen 48 puseve për ujë të 
pijes në tërë territorin e komunës, duke i përfshirë edhe institucionet 
komunale kryesisht shkollave dhe në qendrën Kryesore të Mjekësisë 
familjare në Lipjan.

Në vazhdën e implementimit të këtij projekti, komuna e Lipjanit ka 
treguar një bashkëpunim të mirë dhe falë saj ka përfituar që ky projekt 
të zgjerohet edhe për 20 raste tjera.
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Gjatë vitit 2018 kanë përfunduar tri objekte shkollore në fshatrat Breg të 
Zi, Mirenë dhe Sllovi, ndërsa në përfundim e sipër janë punimet në 
ndërtimin e shkollës në fshatin Rubovc. 

Komuna e Lipjanit në vitin 2018 prioritet ka pasur investimet në 
infrastrukturën e shkollave dhe pajisjet kabinetike. 

PasPara

PasPara

PasPara

PasPara
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Po ashtu, gjatë këtij viti kanë filluar të ndërtohen edhe dy objekte të tjera 
shkollore si: shkolla e mesme profesionale "Adem Gllavica", në Lipjan 
dhe shkolla fillore në Brus.

BULETINI 2018 KOMUNA E LIPJANIT

Gjatë punimeve



35

Gjatë vitit 2018 ka filluar ndërtimi i objektit të ri të çerdhes publike në 
Lipjan

Është renovuar objekti i vjetër i çerdhes publike në Lipjan si dhe është 
furnizuar me inventar dhe pajisje tjera të nevojshme

PasPara
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Investime të shumta në fushën e arsimit janë bërë edhe në ambientet e 
objekteve shkollore, të cilat kanë bërë që këto hapësira të jenë më 
komode dhe të ofrojnë kushte më të mira për nxënësit dhe 
mësimdhënësit. 

Shfmu "Rexhep Akllapi", në Akllap

Shfmu "Vllezërit Domaneku" në Topliqan
Shfmu "Ismail Luma" në Lipjan

Renovimi-rregullimi i nyjeve sanitare në:

Shfmu "Zenel Hajdini" në Gadime

PasPara
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Shfmu "Hasan Prishtina" në Llugaxhi

Furnizimi me pajisje kabinetike për Fizikë, Kimi dhe Biologji për shkollat:

Shfmu  "Hasan Zyko Kamberi" në Sllovi

Shfmu "Shjtefën Gjeçovi" në Janjevë

Shfmu "Ibrahim Banushi" në Shalë
Shfmu " Ernest Koliqi" në Babush i Muhaxherëve
Shfmu "Migjeni" në Rufc i Ri
SHML Gjimnazi "Ulpiana" në Lipjan
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Shfmu "Katër Dëshmorët" në Krojmir

Shfmu " Migjeni" në Rufc i Ri 
Shfmu "Dy Dëshmorët" në  Dobrajë e Madhe

Shfmu "Ibrahim Banushi" në Shalë

Shfmu " Rexhep Akllapi" në Akllap

Shfmu "Ibrahim Krasniqi" në Smallushë 

Shfmu "Vezir Kolshi" në Baicë

Shfmu "Ernest Koliqi" në Babush i Muhaxherëve

Shfmu " Kadri Beba" në Ribar i Madh

Komuna e Lipjanit në bashkëpunim me banken botërore kanë investuar në pajisje 
kabinetike të shkencave dhe TIK në 9 shkolla:
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Komuna e Lipjanit ka furnizuar me kamera sigurie Shkollen e mesme Gjimnazi "Ulpiana" 
në Lipjan

Kanë përfunduar punimet në instalimin e nxemjes qendrore në shfmu “Zenel Hajdini” në 
Gadime.
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Rregullimi i platos-oborrit  dhe bustit të shkollës në Shfmu "Skenderbeu" në Kraishtë

Shfmu "7 Marsi" në Poturovc

Janë renovuar shkollat:

Shfmu "Ibrahim Krasniqi" në Smallushë
Shfmu "Hasan Zyko Kamberi" në Sllovi 

PasPara

PasPara

PasPara
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Gjatë këtij viti është rinovuar në tërësi objekti i Qendrës Kryesore të 
Mjekësisë Familjare në Lipjan, projekt ky i cili përfshinë edhe renovimin 
dhe rregullimin e një recepcioni në Shërbimin e Emergjencës, i cili 
tashmë ka marrë një pamje të re. 

Komuna e Lipjanit në fillim të këtij viti ka nënshkruar kontratë kornizë për furnizimin me 
material shpenzues laboratorik dhe material shpenzues stomatologjik gjithashtu janë 
siguruar barnat nga listat esenciale të cilat nuk i ka mbuluar Ministria e Shëndetësisë.
Është bërë blerja dhe  instalimi i kalldajes  për nxemjen qendrore të QKMF-së
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Në bashkëpunim me AQH –Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor (financuar nga 
Agjencia Zvicërane për Zhvillim dhe Bashkëpunim), është investuar në repartet e QKMF-
së, duke e ndërtuar recepcionin dhe zhvendosjen e laboratorit në katin përdhese, është 
rinovuar njësia e shërbimit të Pediatrisë dhe  QKMF-ja është pajisur me aparatura të 
ndryshme mjekësore.

Shëndetësia e Lipjanit ka pranuar një donacion nga KFOR-i turk, i cili ka dhuruar një karrige 
stomatologjike për QMF-në e Janjevës si dhe pajisje tjera shëndetësore. 
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Komuna e Lipjanit, gjatë vitit 2018 ka rinovuar objektin e banimit social në Magurë, duke 
filluar nga nyjet sanitare , kanalizim, dyer, dritare etj.

Është zhvilluar fushata e vizitave sistematike mjekësore nëpër shkolla me nxënës të 
klasave të para, pesta dhe nënta të komunës së Lipjanit, me qëllim të një shëndeti më të 
mirë dhe zhvillimit psikomotorik të fëmijëve tonë   janë bërë ekzaminime të ndryshme 
shëndetësore si problemet eventuale me zemër, mushkritë, shëndeti oral, të pamurit, të 
dëgjuarit, pesha e trupit, gjatësia, qëndrimi dhe zhvillimi trupor, deformimet eventuale të 
boshtit kurrizor, ndryshimet trupore gjatë fazës së pubertetit etj.

QKMF-ja e Lipjanit, gjatë vitit 2018, ka pranuar një autoambulancë, donacion  nga 
Ministria e Shëndetësisë për nevojat e  shërbimit të emergjencës. 
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Gjatë vitit Drejtoria e Shëndetësisë dhe e Përkujdesjes Sociale në formë të subvencioneve 
ka  ndihmuar me mjete financiare 112 familje me nevojë, duke i përfshirë edhe rastet 
shëndetësore.

Komuna e Lipjanit është në përfundim të procedurave ligjore për ndarjen 21 banesa për 
familjet në nevojë. 

Në bashkëpunim me Organizatën VoRaE janë bashkëfinancuar në ndërtimin dhe 
rinovimin e 22 shtëpive për familjet në nevojë.
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Ndërsa nga buxheti i komunës – subvencionet e planifikuara për zyrën e kryetarit janë 
ndihmuar 15 familje për ndërtim dhe renovim të shtëpive.

Komuna e Lipjanit ka ndihmuar edhe kategoritë më të ndjeshme të shoqërisë, si shoqatën 
Handikos dhe  OMPAK. Ku janë ndihmuar me mjete financiare aktivitetet e tyre, janë 
subvencionuar disa aktivitete të këtyre organizatave dhe të OJQ-ve tjera lokale.

Po ashtu, edhe gjatë këtij viti është përkrahur fushata "Tetori –muaji i mundësive të 
barabarta i personave me aftësi të kufizuara", ku në këtë rast komuna e Lipjanit ka ofruar 
punë për dy ditë rresht me pagesë, për dhjetëra persona me aftësi të veçanta, të cilët 
aktivitetin e kanë zhvilluar në drejtoritë komunale.

BULETINI 2018 KOMUNA E LIPJANIT



46

Komuna e Lipjanit edhe në vitin 2018 ka vazhduar të realizoj projektet 
në krijimin e hapësirave rekreative sportive në territorin e komunës, me 
qëllim që të rinjve të ju krijohen kushte sa më të mira për zhvillimin e 
aktiviteteve të tyre.

Ndërtimi i sallës së sporteve në fshatin Rufc i Ri

Ndërtimit të sallës së sporteve në fshatin Ribar i  Madh 

Ndërtimi i sallës së sporteve në fshatin Sllovi
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Gjatë këtij viti kanë vazhduar punimet në stadiumin e qytetit të Lipjanit

Vazhdimi i punimeve  në ndërtimin e stadiumit në Dobrajë të Madhe.
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Fillimi i punimeve në stadiumin e Magurës 

Faza e parë në ndërtimin e fushave  sportive  ka përfunduar në oborrin e shkollës fillore 
"Vëllëzërit Frashëri" në Lipjan, në fshatin Hallaq i Madh, Hallaq i Vogël Breg të Zi, Bujan , 
Dorbajë e Vogël, Zllakuqan, Mirenë.
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Ka përfunduar ndërtimi i fushës së hapur sportive në Janjevë

Komuna e Lipjanit ka investuar në inventarizimin e nevojshëm për funksionalizimin e 
Qendrës Rinore në Magurë
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Biblioteka dhe Arkiva e Qytetit në Lipjan është pajisur me inventarë

Gjatë vitit 2018 biblioteka e qytetit në Lipjan është pasuruar me mbi 600 tituj të rinjë të 
librave që i ka dhuruar donacion Biblioteka Kombëtare e Kosovës.
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Komuna e Lipjanit/ Kryetari Imri Ahmeti gjatë vitit 2018 ka përkrahur klubet sportive duke 
i'u ndihmuar me mjete financiare ato.

Kryetari Ahmeti gjatë nënshkrimit të kontratave për subvencionimin e klubeve sportive ka 
theksuar se për aq sa ka mundësi buxhetore, përkrahja për sportin lipjanas nuk do të 
mungoj asnjëherë dhe se klubet sportive do të kenë përkrahje të vazhdueshme 
institucionale.
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Në Lipjan për herë të parë  është organizaur festivali mbarëkombëtar i këngës për fëmijë, 
"Lipjani Këndon", në të cilin 20 konkurrent ishin pjesë e garës.

"Është ditë e veçantë në kalendarin kulturor në Lipjan, për herë të parë po fillojmë 
festivalin "Lipjani Këndon", kjo është një mundësi e mirë ku gjeneratat e reja mund të 
shpalosin talentin e vetë, në fushën e kulturës dhe atë të këndimit", tha kryetari Ahmeti.

Gjatë vitit 2018 komuna e Lipjanit përmes sektorit të Rinisë dhe Kulturës ka mbështetur 
me mjete financiare aktivitet e tyre.

Në këtë ngjarje kulturor ishte i pranishëm kryetari i komunës Imri Ahmeti me 
bashkëpunëtorë e tij.
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Komuna e Lipjanit në bashkëpununim me Rrjetin e Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN) 
kanë organizuar  Ditën e Rinisë, duke shënuar një gamë të gjerë aktivitetesh të ndryshme 
të zhvilluara nga rinia lipjanase në festivalin "LIPfest". Në këtë festival  të pranishmit janë 
argëtuar, por edhe shpërblyer në të njejtën kohë, në disa kënde të argëtimit si: këndi i 
piktures, këndi i lojrave, këndi i muzikës. Gjatë festivalit është bërë ndarja e shpërblimeve 
për të rinjtë/rejat më të talentuar.
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Ndryshe,  gjatë vitit 2018  kjo skemë e granteve ka njerrë 47 përfitues. 

Komuna e Lipjanit në bashkëpunim me organizatën "HELP"gjatë vitit 2018 ka mbështetur 
sektorin e biznesit me grante prej dy mijë euro

Kryetari Imri Ahmeti gjatë nënshkrimit të marrveshjes së bashkëpunimit me përfaqësuesit 
e organizatës "HELP" ka theksuar se kjo është një skemë mbështetëse për qëndrueshmëri 
të bizneseve ekzistuese, por edhe për nxitjen e krijimit të bizneseve të reja dhe krijimit të 
vendeve të reja të punës, që është më se e domosdoshme për qytetarët e komunës së 
Lipjanit.

Komuna e Lipjanit/ Imri Ahmeti ka nënshkruar marrëveshje  bashkëpunimi  me 
përfaqësuesit nga Ballkani Perëndimor - Programi International Financial Cooperation, 
Departamenti i Evropës dhe Azisë Qendërore, për të implementuar projektin "Përmirësimi 
i Klimës Investive II", i cili ka për qëllim avancimin e zhvillimit ekonomik në komunën e 
Lipjanit përmes thjeshtëzimit të procedurave administrative. 
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140 fermer me nga një motokultivator me frezë 

Komuna gjatë vitit 2018, në formë të subvencioneve për bujqësi ka ndarë mjete financiare, 
duke i ndihmuar rreth 180 fermer lipjanas.

40  fermer me nga një serrë në sipërfaqe prej 50 m2

Fermerët lipjanas edhe gjatë vitit 2018 kanë përfituar grande dhe subvencione nga 
Ministria e Bujqësisë.

Drejtoria e Bujqësisë ka organizuar takime direkte me fermerët lipjanas dhe i'u ka asistuar 
atyre për të përfituar këto donacione.
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