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Në bazë të përgjegjësive dhe kompetencave të DSHP-së gjatë muajit Shkurt 2019, DSHP-ja  ka kryer 

aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së 

zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara. 

Drejtorati për Shërbime Publike gjatë kësaj jave ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa: 

 

Pasqyra e lëndëve (kërkesave) 

Nr. i kërkesave 

të pranuara 
Të zgjidhura Të refuzuara Në kompetencë Në procedurë 

22 12   10 

 

Parashtresat dhe aktet e dërguara 

 

- Pranimi, evidentimi, zgjedhja dhe arkivimi i lëndëve të arritura nga qytetarët apo 

institucionet të tjera. 
- Mbikëqyrja e kompanisë “Eing Com” e cila bënë mirëmbajtjen e parqeve, parkingjeve dhe 

hapësirave tjera në qytetin e Lipjanit. 

- Mbikëqyrja e kompanisë “Algemi” e cila bënë mirëmbajtjen e tregut të mobileve si dhe barazimi 

i të hyrave të grumbulluara gjatë javes nga tregjet. 

- Mbikëqyrja e KRM Pastrimi për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e tregjeve. 

- 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. 
- Janë dorëzuar formularët për performancë komunale nga fusha e DSHP-së. 

- Kërkesë Drejtoratit për Prokurim për inicimin e procedurave të prokurimit për mirëmabjtjen dhe 

menaxhimin e tregut të mobileve, kërkesë për vazhdim të kontratës për mirëmbajtjen e tregjeve 

dhe gjetjen e një mundësie për kontratë të negociushme. 

- Vizita në teren së bashku me kompaninë projektuese për hartimin e projekteve për renovim të 

shkollave dhe projekteve tjera të infrastrukturës të përcaktuara sipas planifikimit për vitin 2019. 

- Është intervenuar në ormanin e ndriçimit publik në rr.”Nëntori” eliminim i lidhjes së shkurtë ku 

është funksionalizuar ndriçimi në rrugët: “Shën Flori”, “28 Nëntori”, “Shën Lauri” dhe “Haxhi 

Kleqka”, është intervenuar në rrugët “Martirët e Okllapit”, “Sadik Shala” ku është bërë ndërrimi i 

pjesërishëm i poqave të djegur, është bërë verifikim i njehsorit elektrik në rrugët “Komandant 

Kumanova” si dhe janë bërë intervenime  në fsh. Konjuh, në Gadime të Epërme si dhe Janjevë. 

- Janë vendosur shenja vertikale të komunikacionit në disa rrugë të qytetit dhe është bërë vendosja 

e katër piunëve në trotuar për mosparkim të automjeteve. 

- Janë përgaditë dhe u janë vendosur njoftime-vërejtje operatorëve auto taksi për kryerjen e 

obligimeve të pagesës së vendqëndrimit në autoparkingje.  

- Kërkesa DPU-së për përgaditje të detyrave projektuese për hartimin e projekteve të planifikuara 

për këtë vit. 

- Janë bërë paramasa dhe parallogari në shkollën fillore “Skënderbeu” në Kraishtë – ndërrimi i 

pompes qarkulluese të nxemjes qendrore. 



- Janë bërë kërkesa KEDS-it njësia në Lipjan për vendosje të njehsorit elektrik në rr. “Haxhi 

Kleqka” dhepër verifikim të njehsorit dhe të shpenzimeve të energjise elektrike. 

- Kërkesë Sekrorit Pronësoro-Juridik për shpronësim për realizimin e projektit - Ndërtimi i rugës 

me ndriçim publik, trotuar në lagjen e Konjuhit rreth shtratit të lumit janjevka në Lipjan. 

- Janë bërë kërkesa për zotime të mjeteve në DBF. 

- Hartimi i projekt Rregullores për transportin e udhëtarëve me automjete taksi. 

- Pjesëmarrja në komision për vlerësim të ofertave tenderuese në Drejtoratin për Prokurim. 

 

- Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:  

- Asfaltimi i rrugës Blinajë punimet janë ndërprer përshkak të kushteve atmosferike. 

- Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Rubovc faza e II punimet janë ndërprer përshkak të kushteve 

atmosferike. 

- Asfaltimi i rrugës Torinë – Ribar i Madh punimet janë ndërprer për shkak të kushteve 

atmosferike. 

- Zgjerimi i rrjetit të kanalizimeve nëpër fshatra punimet  janë ndërprer përshkak të kushteve 

atmosferike.. 

- 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 ndërprer përshkak të kushteve atmosferike. 

- Mirëmbajtja e lumenjëve, punimet kanë përfunduar 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 ndërprer përshkak të 

kushteve atmosferike, projekt dy vjeqar. 

- Ndërtimi i shkollës në Brus punimet janë ndërprer përshkak të kushteve atmosferike.. 

- Ndërtimi i tregut të gjelbërt në qytetin e Lipjanit punimet janë ndërprer përshkak të kushteve 

atmosferike është projekt dy vjeqar. 

- Ndërtimi i qerdhës së fëmijëve punimet janë ndërprer përshkak të kushteve atmosferike.. 

- Asfaltimi i rrugës Ribar i Vogël- Torinë punimet janë ndërprer përshkak të kushteve atmosferike. 

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

ndërprer përshkak të kushteve atmosferike. 

- Ndërtimi i murit mbrojtës në lumin e fshatit Gadime punët janë ndërprer përshkak të kushteve 

atmosferike. 

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

institucioneve. 

  

 

 


