
                                                                                                                                                 
REPUBLIKA E KOSOVËS                                                       KOMUNA E LIPJANIT 
REPUBLIKA KOSOVA                                                             OPŠTINA LIPLJAN 

REPUBLIC OF KOSOVO                                                         MUNICIPALITY OF LIPJAN 

 

 

 

 

PËRMBLEDHJE E PERGJITHSHME E RAPORTIT. 

 

Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ka vazhduar të kryej punët dhe detyrat që ka në bazë të ligjit 

për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. 

Në fillim të muaji maj është hartuar plani mujorë i punës në bazë të planit vjetor të pinës dhe janë 

caktuar prioritetet me të cilat DMSH do të merret gjatë muajit maj. 

Me paraqitjen e pandemisë KOVID-19 edhe në komunën tonë aktiviteti jonë ka qenë i përqendruar 

kryesisht në kryerjen e detyrave dhe obligimeve që janë diktuar nga situata e re e krijuar për shkak 

të kësaj pandemie,gjithmonë duke mos anashkaluar edhe detyrat tjera qe ka DMS. 

Si zakonisht muaji maj ka qenë muaji në të cilin kemi pasur reshje më të theksuara të shiut dhe në 

shumë raste kemi pasur edhe vërshime të lumenjve duke pasur parasysh sasinë e madhe të reshjeve 

, në këtë vit muaji maj ka qen muaj i qetë sa i përket reshjeve atmosferike dhe ato reshje kanë qenë 

me intensitet normal. 

Sa i përket kërcënimit nga zjarret fushore dhe sidomos ato malore situata ka qenë stabile duke 

pasur parasysh edhe reshjet e majit të cilat kanë ulur në mas të madhe zjarret. 

Aksidentet e trafikut dhe aksidentet e tjera kanë qenë numerikisht më të vogla numerikisht në 

krahasim me muajin e njejt të vitit të kaluar . Kjo si pasoj e  ndalimit të qarkullimit të automjeteve 

për shkak të pandemisë COVID-19. 

Të gjitha aktivitete e zhvilluara janë realizuar gjithnjë duke respektuar me përpikëri masat 

mbrojtëse nga pandemia . 

Gjitha faturat për kategori të ndryshme që ka pas DMSH janë proceduar me kohë për pagesë. 
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PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE. 

 Në teren kemi pasur 19 intervenime: 

16 – zjarre. 

3 – intervenime teknike . 

      

 

 

 

 


