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DREJTORATI PËR EKONOMI DHE ZHVILLIM 

 

 

 

 

 

PËRMBLEDHJE  E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT 

 

Gjatë këtij muaji në Drejtoratin për Ekonomi 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 përgaditur-punuar dhe dorëzuar projektin me titullin: Asfaltimin e rrugëve dhe shtrirjen 

e ujesjellësit, kanalizimit” në Fshatin Vrellë e Re (Harilaq) KK Lipjan, në Ministrin e 

Zhvillimit Rajonal. 

 Për shkak të pandemisë Covid-19, edhe në këtë muaj shumica e takimeve me përfaqësues të 

organizatave të huaja dhe vendore janë nuk janë mbajtur, dhe janë pezulluar. 
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 Kemi mbajtur takime me komisione për dhënje në shfrytëzim afatgjatë të pronave komunale 

të komunës rrespektivisht gurorëve, në zonat Kadastrale Babush dhe Gadime e Ulët, ku të 

njejtat komisione sipas përgjegjësive kanë shyqrtuar analizuar dhe vlerësuar  ofertat dhe në 

të njejtën kohë kanë shpallur edhe njoftimin duke rekomanduar për përfituesit. 

 Kemi plotësuar pytësorin sipas fushave të drejtoratit dhe kemi dërguar përsonave kompetent 

për sistemin e menaxhimit të përformancës komunale. 

 Jemi duke rifreskuar listën e pronave komunale të cilat janë të lira dhe në njëren nga seancat 

e radhës do ti procesojmë për kuvend për nxjerrjen e vendimit paraprak për dhënje në 

shfrytëzim. 

 Zyrtarët nga drejtorati ynë kanë qenë nëpër takime të komisioneve të ndryshme. 

 Kemi vazhduar duke bashkëpunuar me d, e Kadastrit dhe Gjeodozise dhe d, e Shërbime 

publike, për kompletimin e të dhënave dhe shënimeve për dorëzimin e këtyre të dhënave në 

UNDP- për projektin e Janjevës, sipas kërkesave të UNDP-së. 

 Kanë rifilluar punimet në zonën ekonomike në Qylagë. 

 Kemi plotësuar dy pytësor një për AZHR, dhe tjetri për AKK, dhe të njejtat i kemi dorëzuar 

sipas adresave të kërkuara. 

 Drejtorati deri ka fundi i muajit ka punuar me staf të reduktuar – minimal për shkak të 

masave të pandemisë Covid-19, por duke i kryer punët brenda kompetencave dhe atë në 

kohë. 

 

 

STATISTIKAT 

 

Zyra për regjistrim të Bizneseve, 

 

1. Biznese të reja të regjistruara   15 

2. Shuarja e bisneseve 0 

3. Lëndë të refuzuar 0 

4. Ndrrimi i Çertefikatave të Bizneseve 24 

 

 

 

DISKUTIME PUBLIKE 

 Gjatë këtij muaji nuk kemi patur dëgjim publik. 

 

TAKIME TJERA 

 Kemi patur dy takime të ndara me Agjensionin e Zhvillimit Rajonal takim i zhvilluar në 

Prishtinë, dhe 

 Takim me zv.Ministrin e Zhvilimit Rajonal takim i zhvilluar në Lipjan. 

 

SFIDAT  

 Duke i përcjellur rekomandimet nga Instituti i Shëndetësisë dhe institucioneve të tjera për 

pandeminë Covid-19, kemi punuar me staf të reduktuar dhe duke punuar konform këtyre 

rekomandimve kemi hasur në sfida në realizlimin e detyrave dhe takimeve të ndryshme, si 

dhe në vështirësi në realizimin  e planit të punës në përgjethsi si pasoj e pandemisë Covid-19. 

 



REKOMANDIME  
 

 

QËSHTJE TË TJERA 

 

 Jemi në kontakt të vazhdueshëm me ministritë e linjës për masat e marrura nga këto ministri 

sa i përket vendimeve, planeve operacionale për pako emergjente për biznese dhe punëtorë.  


