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Është përgatitur shkresa për Ministrinë e Tregëtisë dhe Industrise dhe KIESA me të cilën është 

konfirmuar se në buxhetin e aprovuar të Komunës së Lipjanit për vitin 2019 është i planifikuar kodi 

buxhetor 44511 ”Bashkëfinancimi me donatorë”  nga i cili mund të bashkëfinancohet projekti 

Ndërtimi i Zonës/Parku Industrial në Qylagë – Lipjan në vlerë prej 50,000.00€. Projekti Ndërtimi i 

Zonës/Parku Industrial në Qylagë – Lipjan është planifikuar në Ligjin mbi Ndarjet Buxhetore për 

Buxhetin e Republikёs sё Kosovёs pёr Vitin 2019, kodi buxhetor 18403, në vlerë prej 500,000.00€. 

 

Me qëllim të promovimit të zhvillimit ekonomik, kemi filluar të punojmë në Profilin e Komunës së 

Lipjanit i cili do të vë në pah kushtet të cilat i ofron Komuna e Lipjanit në fushën e bujqësisë, 

turizmit, infrastruktures, zonave ekonomike profilet arsimore dhe fushave të tjera të cilat mbështesin 

zhvillimin ekonomik.   

 

Drejtorati për Shërbime Publike ka hartuar projektin “Ndëritimi i Qendrës Informuese Turistike”i 

fituar nga ASB dhe PREDA-Plus, në kuadër të thirrjes për skemën e Granteve “Zhvillimi i 

projekteve të vogla në komunitet” në vlerë prej 18,710.00€. Kërkesa pë zotimin e mjeteve është 

adresuar dhe Drejtotrati për Buxhet dhe Financa ka zotuar mjetet e buxhetuara në kuadër të 

donacione për këtë projekt.  

 

Grupi punues është takuar me përfaqësuesit e Bankës Botërore dhe IFC-së dhe janë diskutuar 

procedurat të cilat do të pësojnë ndryshime në kuadër të projektit “Përmirësimi i Klimës së 

Investimeve II përmes thjeshtëzimit të procedurave administrative”. 



Në kuadër të Programit për Zhvillimin Rajonal 2019 të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, Komuna e 

Lipjanit ka aplikuar në MZHR me proejktin Asfaltimi i Rrugës Marie Shllaku nga Tranziti në Lipjan 

deri në Rufc të Ri.  Arësyeja e aplikimit me këtë projekt është nxitja e zhvillimit ekonomik përmes 

krijimt të kushteve infrastrukturore, krijimit të kushteve më të mira për zhvillimin e bujqësisë dhe 

prëmirësimi i mirëqenies së qytatarëve. 

 

ASB Preda Plus ka bërë përzgjedhjen e përfituesëve nga Komuna e Lipjanit në kuadër të skemës së 

Granteve  “Fuqizimi i kapaciteteve të mikro ndërmarjeve dhe atyre Start-up, në fushën e bujqësisë 

dhe përpunimit të ushqimit në Komunat partnere”.  

 

Sekori Pronësoro-Juridik është inforuar për pagesën e qerave dhe obligimet bazuar në kontratat e 

lidhura për lokalet dhe pronat tjera komunale.  

 

Gjatë kësaj periudhe raportuese, kemi punuar ngushtë me grupin punues për përformancë rreth 

mbledhjes së të dhënave, plotësimit të pyetësorëve për secilin indikatorë të përformancës dhe kemi  

dorëzuar raportin më 22.02.2019.  


