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PËRMBLEDHJE  E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT 
Në bazë të përgjegjësive dhe kompetencave të DSHP-së gjatë muajit Shkurt 2020, 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. 

 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE 

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

institucionet të tjera.  
- Mbikëqyrja e kompanisë KRM Pastrimi e cila bënë menaxhimin  e tregjeve si dhe barazimi i të 

hyrave të grumbulluara gjatë javes. 

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

- Mbikëqyrja e kompanisë KRM “Pastrimi” NjO Lipjan për mirëmbajtjen e rrugëve dhe 

trotuareve gjatë sezonit dimëror Loti 1, mbikëqyrja kompanisë Dardania  Loti 2 pjesa 

lindore dhe mbikëqyrja e kompanisë Rexha Com Loti 3 pjesa perendimore. 
- Kërkesë Kryetarit për formim të komisionit për verifikim të drunjëve të dëmtuar në rrugët e 

qytetit të Lipjanit 

- Është bërë kërkesë për zotim të mjeteve për pagesë të komisionit për dalje në teren Ministrisë së 
Infrastrukturë- Drejtorisë së Rrugëve. 

- Janë bërë kërkesa DBF për zotim të mjeteve: Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapësirave 

tjera publike, mirëmbajtja e tregjeve etj. 
- Kërkesë Ministrisë së Infrastrukturës për financim të projekteve të kontraktuara, buxhetura dhe 

projekt propozime të reja. 

- Kërkesë Shërbimit Pronsoro Juridik dhe DGJK-së për caktimin e pikave gjeodezike në rrugët e 
fshatit Qllapek. 

- Kërkesa DBF për zotim te mjeteve:  Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapësirave tjera 

publike në qytetin e Lipjanit, mirëmbajtja e tregjeve dhe pagesa e qirasë së lokaleve, pagesë 

Ministrisë së Transportit për dalje të komisionit në teren  
- Intervenimet në rrjetin e ndriçimit publik; është salduar shtylla e aksidentuar në parkun te shtëpia 

e kulturës si dhe vazhdim i kabllos së këputur në rrugën “Fehmi Lladrovci” dhe ndërrim i senzorit 

në fshatin Sllovi. Është bërë dislokimi i rrjetit të ndriçimit publik në fshatin Ribar i Vogël pasi 
KEDS i ka ndërruar shtyllat si dhe është intervenuar në eleminimin e prishjes në ormanin te 

xhamia në Lipjan. 

Në rrugën “Shën Flori”  është bërë ndërrim i poqave të djegur, eleminim i LSH në Rr  “Kongresi i 

Blinajës”  dhe në fshatin Sllovi, ndërrimi i trafove të poqave  lled në Gadime e Ep., intervenim në 
shtyllën e aksidentuar në Sllovi si dhe dislokim i rrjetit të ndriçimit në rrugën “Qamil Olluri”. Në  
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Janjevë në rrugën Sopoti janë ndërruar poqat e djegur dhe janë eleminuar prishjet. Në Babush të 
Muhaxherëve janë rivendosur kabllot së bashku me shtrëngueset e reja në shtylla, janë ndërruar  

poqat e djegur për gjatë tërë rrjetit të ndriçimit publik në këtë fshat si dhe në rrugën “Nëna 

Terezë” në Lipjan   
- Është duke u bërë hartimi i paramasave për projektet të cilat janë në prioritet për këtë vit. 

 

- Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:  

- Ndërtimi i palestrës së re në Lipjan, punimet janë duke vazhduar   
- Ndërtimi i objektit të ri të adminisratës komunale, punimet janë duke vazhduar  

- Ndërtimi i shtratit të lumit në Janjevë dhe  kyqjet e rrjetit të kanalizimit,  punimet kanë rifilluar 

dhe janë duke vazhduar  
- Ndërtimi i shtratit të lumit në  Konjuh, punimet janë duke vazhduar  

- Ndërtimi i shkollës SHFMU Drita Rubovc, punimet janë duke vazhduar  

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

vazhduar ku janë bërë ntervenimet në fshatin Kraishtë 
- Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Lipjanit,  punimet do të vazhdojnë pas krijimit të 

kushteve atmosferike. 

- Ndërtimi i sallës së sportit në fshatin Kraishtë, punimet janë duke vazhduar  
- Rikonstruimi i trotuareve dhe instalimi i ndriçimit publik në Gllogoc, punimet janë ndërprer për 

shkak të kushteve atmosferike. 

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

 

STATISTIKAT 
 

Pasqyra e lëndëve (kërkesave) 

Nr. i kërkesave 

të pranuara 
Të zgjidhura Të refuzuara Në kompetencë Në procedurë 

181 6  4 171 

 

 

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 
8 

2 Përgatitja e paramasave dhe parallogarive 4 

3 Takime zyrtare në Ministrinë e Transportit dhe Post-

Telekomunikacionit, KEDS etj 
2 

4 Vizita në teren  33 

5 Pjesëmarrja në konferenca dhe trajnime të ndryshme 
 

6 Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve  
 

7 Pranime teknike te projekteve të përfunduara 
 

 

DSKUTIME PUBLIKE 

Takime me përfaqësuesit e fshatrave  lidhur projektet të cilat janë në prioritetete e ketij viti 

 

TAKIME TJERA 

Takime me KEDS-in 

 


