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Në bazë të përgjegjësive dhe kompetencave të DSHP-së gjatë muajit Prill 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 

76 40  2 34 

 

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 veror. 

- Është bërë ndrrimi i poqave të djegur, dhe eleminim i prishjeve në të gjitha rrugët e 

qytetit si dhe fshatrave ku shtrihet rrjeti i ndriçimit. Është intervenuar në rrjetin e 

ndriçimit publik në Sllovi, janë drejtuar shtyllat si dhe eleminuar lidhja e shkurtë në 

gjashtë shtylla, ndrrimi i senzorit, izolimi i kabllove.  

- Është bërë zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik në rrugët “2 Korriku” dhe “Ali Hadri”, 

janë venddosur gjithsejt 18 trupa ndriçues, let 50 w me kabllo dhe elementet tjera 

përcjellëse elektrike. 

- Janë bërë 36 kërkesa DBF-së për zotim të mjeteve për projektet nga kategoria investimet 

kapitale dhe kategoria e mallrave dhe shërbimeve. 
- Kërkesë Drejtoratit për Prokurim për inicimin e procedurave të prokurimit: Shtigjet e ecjes dhe 

shtigjet e bicikletave në qytet, Ndërtimi i bjektit të ri të administratës komunale, Ndriçimi i 

parqeve në qytetin e Lipjanit, Rregullimi i infrastruktuës para xhamisë në Gllogovc,Furnizimi dhe 

mbjellja e luleve në vazot në sheshin  “Adem Jashari”, Asfaltimi i rrugicave në fshatin Teqe, 

Asfaltimi i rrugës “Vllëzërit Domaneku” në Topliqan, Asfaltimi i rrugës së varrezave në Qylagë, 

Ndërtimi i kanalizimit në Teqe, Ndërtimi i rrugës me trotuar dhe ndriçim publik në lagjen e 

Konjuhit rreth shtratit të lumit Janjevka, Mirëmbajtja e parqeve, parkingjev dhe hapësirave tjera 

publike në qytet. 



- 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. 

- Kërkesë Sektorit Pronësoro-Juridik dhe DGJK për matjen e hapësirave të gjelbërta në rrugët 

”Haxhi Kleqka” dhe “Lidhja e Prizrenit” 

- Kërkesë për pëlqim Infrakos-it për ekzekutimin e punimeve për asfaltimin e rrugëve “Bejtush 

Gërbeshi” dhe “Qamil Olluri” në qytetin e Lipjanit 

- Kërkesë Kyetarit për formimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen rendeve 

të udhëtimit të transportit të udhëtarëve me autobus. 

- Janë dhënë Vendime për shfrytëzim të hapësirës publike  

- Takim jasht vendit me GIZ-in  dhe asociacionin e komunave për menaxhim të mbeturinave 

- Janë vendosur shenja horizontale të komunikacionit në disa rrugë të qytetit. 

- Janë dhënë pëlqime KUR Prishtinës për prerje të asfaltit në disa rrugë për sanimin e defekteve të 

gypave të ujësjellësit  

- Pëlqim Help-Kosova.org për mbjatje të tregut ditor, për ekspozim të produkteve 

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

- Janë përgatitur paramasa dhe parallogari sipas kërkesave  

- Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:  

- Asfaltimi i rrugës Blinajë punimet janë duke vazhduar  

- Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Rubovc faza e II punimet nuk kanë filluar. 

- Asfaltimi i rrugës Torinë – Ribar i Madh punimet nuk kanë filluar. 

- Zgjerimi i rrjetit të kanalizimeve nëpër fshatra punimet  janë duke vazhduar. 

- 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. 

- Mirëmbajtja e lumenjëve, punimet janë duke vazhduar.. 

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

- Ndërtimi i shkollës në Brus punimet janë duke vazhduar 

- Ndërtimi i tregut të gjelbërt në qytetin e Lipjanit punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik 

- 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 nuk kanë 

filluar. 

- Mirëmbajtja e rrugëve të asfaltuara, punët janë duke vazhduar 

- Riparimi i dëmeve nga vershimet në infrastrukturë, punët janë duke vazhduar 

- 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 
60 

2 Përgatitja e paramasave dhe parallogarive 10 

3 Takime zyrtare në Ministrinë e Transportit dhe Post-

Telekomunikacionit 
0 

4 Vizita në teren  66 

5 Pjesëmarrja në konferenca dhe trajnime të ndryshme 1 

6 Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve  3 

7 Pranime teknike te projekteve të përfunduara 2 

 

 

 

 



- Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:  

- Ndërtimi i shkollës në Brus punimet janë në përfudim e sipër, 

- Ndërtimi i sallës së sporteve në fsh.Ribar i Madh punimet janë duke vazhduar,  

- Asfaltimi  i rrugës Blinajë-Magure punimet janë duke vazhduar dhe ka filluar asfaltimi 

- Riparimi i dëmeve në infrastrukturë, punët janë duke vazhduar, 

- Ndërtimi i qerdhes së fëmijëve në Lipjan, punimet janë duke vazhduar, 

- Ndërtimi i  tregut të gjelbërt punimet, janë duke vazhduar dhe janë në përfundim e sipër  

- Mirëmbajtja e rrugëve të asfaltuara, punët janë duke vazhduar, 

- Zgjerimi i rrjeteve të kanalizmit nëpër fshatra, punimet janë duke vazhduar 

- Asfaltimi i rrugës Ribar i vogël – Torinë, punimet janë duke vazhduar 

- Ndërtmi i sallës së sportit në Rufc te Ri, punimet janë duke vazhduar 

- Ndërtimi i stadiumit në Magurë, punimet janë duke vazhduar 

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

institucioneve. 

 


