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Më 19 Prill 2019, në bashkëpunim me Organizatën Help, është organizaur panairi një ditorë për 

përfituesit nga thirrja e organizatës Help. Panairi është mbajtur në Sheshin Adem Jashari në Lipjan 

dhe qëllimi i tij ka qenë mbështetja e sektorit privat në vendosjen dhe shitjen e produkteve dhe 

shërbimeve të tyre.  

 

Në kuadër të projektit ‘Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (MCI)’ për vitin 2019 të 

financuar nga USAID dhe implementuar nga Instituti Riinvest, Komuna e Lipjanit pritet të rangohet 

lartë.  

 

Bazuar në Memorandumin e Mirëkuptimit për bashkëfinancimin e projektit ”Ndërtimi i Zonës/Parku 

Industrial në Qylagë – Lipjan”, në KIESA është dorëzuar projekti detal së bashku me paramasën dhe 

parallogarinë. MTI do të zhvilloj procedurat e mëtutjeshme me qëllim të realizimit të këtij projekti 

gjatë këtij viti buxhetor, në vlerë prej 550,000.00€. Në projekt perfshihet asfaltimin e rrugës përgjatë 

zonës ekonomike me trotuare dhe infratruktura nëntokësore si: rryma, ujësjellësi, kanalizimi, 

ndriqimi publik, etj.   

 

Është mbyllur afati për aplikim të operatorëve ekonomik për projektin “Ndëritimi i Qendrës 

Informuese Turistike” i bashkëfinancuar nga ASB dhe PREDA-Plus, në kuadër të thirrjes për 

skemën e Granteve “Zhvillimi i projekteve të vogla në komunitet”. Gjateëmuajit Maj 2019, pritet të 

përfundoj procesi i vlerësimit dhe nënshkrimit të kontratës për kryerjen e punimeve.   

 



Më 23 Prill 2019. drejtorët e drejtorive dhe grupi punues janë takuar me perfaqësuesit e Bankës 

botërore/ IFC-së dhe kanë diskutuar finalizimin e procedurave të cilat do të pësojnë ndryshime në 

kuadër të projektit “Përmirësimi i Klimës së Investimeve II përmes thjeshtëzimit të procedurave 

administrative” i financuar nga Banka Botërore dhe impelmentuar nga IFC. Agjenda e takimit ka 

qenë: 

 Marrja e vendimit për procedurat te cilat do të i nënshtrohen shkurtimit të afatit kohorë, 

 Heqja e taksave të panevojshme për procedurat të cilat nuk kanë mbështetje ligjore, 

 Eliminimi i ndalesës së dytë, të panevojshme per qytatarin në QSHQ për dokumentet të cialat 

lëshohen drejtëpërdrejtë nga drejtoratet dhe 

 Eleminimi i kërkësës për qytatarin për dokumentet të cilat i lëshon Komuna. Krijimi i 

mundësisë së sigurimit të dokumenteve brenda drejtorateve/sektoreve. 

 

Më 23.04.2019, Komuna e Lipjanit ka plotësuar aplikacionin dhe ka hartuar projektin detal 

“Rregullimi i Shtratit të Lumit Janjevka në Lipjan”, në kuadër të thirrjes për projekte të 

bashkëpunimit ndërkomunal, të shpallur nga Ministrisa e Administrimit të Pushtetit Lokal.  

 

Drejtorati për Ekonomi dhe Zhvillim ka dorëzuar raportin e rregullt mujor për pagesën e qerave dhe 

obligimet bazuar në kontratat e lidhura për lokalet dhe pronat tjera komunale te Sekori Pronësoro-

Juridik.  

 

Gatë muajit Prill 2019, na zyra për regjistrimin e bizneseve One Stop Shop jemi informuar se, bazuar 

në ligjin e ri, të gjitha certifikarat e regjistrimit të bizneseve janë duke u nderruar dhe tani e tutje do 

të ekzistoj vetëm një numër unik i biznesit. Gjatë kësaj periudhe raportuese, janë kryer gjithsejt 120 

lendë të cilat përfshijnë: biznese të reja të regjistruara, certifikata të reja me ndryshime, shtim të 

antiviteteve të biznesit, etj.   Në këtë muaj janë regjistruar gjithsejt 19 biznese të reja.  

 


