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DREJTORATI PËR EKONOMI DHE ZHVILLIM 
 

 

 

 

 

PËRMBLEDHJE  E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT 

 

Gjatë këtij muaji në Drejtoratin për Ekonimi dhe Zhvillim janë realizuar detyra dhe obligime, si dhe 

aktivitete që dalin nga Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, ligjet tjera sektoriale, udhëzimet, urdhëresat, 

statuti dhe rregulloret tjera komunale, si dhe obligime të tjera nga e drejta pozitive në përgjthesi. 

 

 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE 

 

 Kemi vazhduar takime me komisionet për dhënje në shfrytëzim të pronave komunale 

rrespektivisht gurorëve sipas vendimit të kuvendit, ku kemi shqyrtuar thirrjen e ankandit 

publik, për procedim të mëtejshëm, dhe të njejtin e kemi publikuar apo është shpallur. 

 Kemi pasur takim me derjtorite nga komuna e Lipjanit ku kemi biseduar rreth regjistrit 

elektonik, që tani me jemi duke bashkëpunuar me përfaqësuesit e Bankës botërore. 

 Kemi hartuar dhe bërë draftimin final të rregullorës për orarin e  punës së subjekteve afariste 

në komunën së Lipjanit. 

Datë: 06.03.2020 

References:  

Për : z. Imri Ahmeti - Kryetar i Komunës së Lipjanit 

Kopje : z. Fauz Xhemjali -  Nënkryetar i Komunës 

 
z. Lulzim Qerimi – Nënkryetar për Komunitete 

 Arkiven 

Nga:  Bekim Shabani  - Drejtor i Drejtoratit për Ekonomi dhe Zhvillim 

Lënda: RAPORT --  Shkurt -  2020 



 Jemi duke përcjellur dhe faturuar qeratë, njëashtu kemi përcjellur raportin shërbimit juridik 

për muajin janar për pagesat. 

 Kemi qene në takim me Asociacionin e Komunave ku është diskutuar rreth qështjes së ujit të 

pijshëm dhe analizuar problemet që kanë komuant rreth kësaj qështje. 

 Kemi përcjellur tabelat e raportimit për MAPL të planit veprimit të strategjisë së Zhvillimit 

Ekonomik Lokal. 

 Kemi pritur në takim përfaqësuesen nga BB me temë të takimit fizibiliteti i qytezës së 

Janjevës ku po punojm për përfitmin e një donacioni për restaurimin e shtëpive në Janjevë. 

 Njëashtu kemi mbajtur një takim në MAPL dhe BB, ku është biseduar për Rigjenerimin 

Urban. 

 Zyrtarët nga drejtorati ynë kanë marrë pjesë në monitorimin e zbatimit të projekteve të OJQ-

ve, të financuara nga Komuna e Lipjanit në bashkëpunim me UNDP. 

 

 

STATISTIKAT 

 

Zyra për regjistrim të Bisneseve, 

 

1. Bisnese të reja të regjistruara   22 

2. Shuarja e bisneseve 1 

3. Lëndë të refuzuar 0 

4. Ndrrimi i Çertefikatave të Bisneseve 56 

 

 

 

DISKUTIME PUBLIKE 

 Gjatë këtij muaji nuk kemi pasur ndonjë diskutim publik. 

 

 

TAKIME TJERA 

 Kemi zhvilluar takim me përfaqësuesit e BB-së dhe UNDP. 

 Takime me palë të interesit. 

 

 

SFIDAT  
 

REKOMANDIME  
 

QËSHTJE TË TJERA 


