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

27 15  1 11 

 

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 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 barazimi i të hyrave nga inkasimi i mjeteve nga tregjet dhe hapsirat publike. 

- Kërkesë Kryetarit për formimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve për ndarjen e  

rendeve të udhëtimit të transportit  të transportit të uddhëtarëve me autobus për dy 

relacione. 

- Janë plotsuar faturat  për pagesë operatorëve të trasportit të udhëtarëve me autobus për 

ndarjen e orareve dhe rendet e udhëtimit 

- Është përgatit dhe është rishpallur shpallja publike për ndarjen e rendeve të udhëtimit në 

dy relacione për transportin e udhëtarëve me autobus. 

- Është bërë vendosja e shenjëzimit horizontal dhe vertikal në rrugët e qytetit të Lipjanit 

- Kërkesë MKRS-së për paramasë dhe parallogari; muri mbrojtës në stadiumin Sami 

Kelmendi 

- Kërkesë MAPL-së për vendosjen e kiosqeve në Tregun e Gjelbërt në qytetin e Lipjanit 
- Në rrjetin e ndriçimit publik është intervenuar në eliminimin e prishjeve në rrugët e qytetit të 

Lipjanit: “Fehmi Agani”, “Malet e Sharrit”, “Sadik Shala”, “Tahir Sinani”, “Halil Meta” ku janë 

ndërruar poqat e djegur. Gjithasshtu është intervenuar në rrjetin e ndriçimit publik në fshatrat 

Smallushë,  Ribar i Vogël dhe Ribar i Madh, ku janë vendosur senzorë dhe kontaktorët e djegur. 

- Në fsh. Rufc  i Ri te rrethi, është ndërruar kablloja e ndriçimit publik e cila është dëmtuar nga ana 

e kompanive private të internetit. 

- Njoftim Drejtorisë së Inspektoratit për hapsirat publike 



- Janë bërë kërkesa DBF-së për zotim të mjeteve për projektet nga investimet kapitale dhe 

kategoria e mallrave dhe shërbimeve. 
- Kërkesë Drejtoratit për Prokurim për inicimin e procedurave të prokurimit: Mirëmbajtja e rrugëve 

dhe trotuareve gjatë sezonit dimëror në Komunën e Lipjanit  Loti 1,2,3, Zgjerimi i rrjetit të 

kanalizimit në qytetin e Lipjanit, Eliminimi i deponive të mbeturinave dhe  rregullimi i hapsirave, 

Rregullimi i infrastrukturës para Xhamisë në fshatin Gllogovc.  

- 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. 

- Janë dhënë Vendime për shfrytëzim të hapësirës publike. 

- Është vendosur shenjëzim vertikal dhe horizontal të komunikacionit në disa rrugë të qytetit. 

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

- Janë përgatitur paramasa dhe parallogari sipas kërkesave të Drejtorateve. 

 

 

- Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:  

 

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

- Asfaltimi  i rrugës Blinajë-Magurë punimet janë duke vazhduar, 

- Riparimi i dëmeve në infrastrukturë punët janë duke vazhduar, 

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

- Mirëmbajtja e rrugëve të asfaltuara punët janë duke vazhduar, 

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

- Ndërtimi i sallës së sportit në Rufc të Ri punimet janë duke vazhduar, 

- Ndërtimi i stadiumit në Magurë punimet janë duke vazhduar, 

- Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i  rrjeteve të kanalizimit në qytet dhe në fshatra punimet janë duke 

vazhduar,  

- Ndërtimi i fushave sportive në Gadime, Bujari, Leletiq, Vrellë dhe Shalë, 

- Ndërtimi i tregut të kafshëve punimet kanë filluar dhe po vazhdojnë sipas dinamikës së paraparë, 

- Ndërtimi i Qendrës Informuese Turistike punimet po vazhdojnë. 

- Renovimi i maternitetit në QKMF në Lipjan, punimet janë duke vazhduar 

- Ndërtimi i ulëseve dhe fushave sportive, ndërtimi i këndit të lojërave për fëmijë, ndërtimi i 

parkingut te varrezat në fsh. Sllovi, punimet janë duke vazhduar, 

- Ndërtimi i 12 fushave sportive-projekt nga viti kaluar, punimet janë duke vazhduar. 

- Ndërtimi i rrethojave në shkollat “Vllëzerit Frashëri” dhe “Nezë Buja” punimet janë duke 

vazhduar 

- Asfaltimi i rrugës së varrezave në fshatin Qylagë punimet janë duke vazhduar 

- Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Teqe punimet janë duke vazhduar 

- Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Dobrajë e Vogël punimet 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 
11 

2 Përgatitja e paramasave dhe parallogarive 21 

3 Takime zyrtare në Ministrinë e Transportit dhe Post-

Telekomunikacionit 
2 

4 Vizita në teren  114 

5 Pjesëmarrja në konferenca dhe trajnime të ndryshme 1 

6 Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve  4 

7 Pranime teknike te projekteve të përfunduara 2 

 


