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

- Është bërë barazimi i të hyrave nga inkasimi i mjeteve nga hapsirat publike dhe tregjet. 
- Është bërë barazimi i fakturave te ndriqimit publik me KEDS                    

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

hyrave të grumbulluara gjatë javes. 

- Mbikëqyrja e kompanisë “Eing Com” e cila bënë mirëmbajtjen e parqeve, parkingjeve dhe 

hapësirave tjera në qytetin e Lipjanit. 

- Janë bërë 40  kërkesa  DBF për zotim të mjeteve për projektet nga Investimet kapitale dhe nga 

mallra dhe shërbime 

- Janë bërë 6 kërkesa Drejtoratit të Prokurimit për inicim të procedurave të prokurimit për projektet 

kapitale 

- Janë dhënë 3 pëlqime; për hyrje në shesh për heqjen e reklamës,  Kolegjit AAB për veendosjen e 

dy reklamve nga pëlhura dhe pëlqim për prerje të asfaltit me qëllim të rehabilitimit të gypit të 

ujësjellsit në fshatin Ruvc i Ri . 

- Janë dhënë Vendime për shfrytëzim të hapsirës publike 

- Aplikacioni për programin IPA – II “Qasja për persona me aftësi të kufizuara dhe lëvizje të 

zvogluar në objektet publike në nivelin lokal”, drejtuar MPL-së 

- Kërkesë policisë për pëlqim për hyrje në rrugët njëkahore për pastrimin e tyre gjatë natës nga 

kompania Gashi EG Lipjan. 

- Intervenimet në rrjetin e ndriçimit publik; janë rregulluar ormanat e dëmtuar në kompleksin 

sportiv si dhe janë ndërruar ledat, trafot e djegura në fshatin  Gadime e Ep dhe Gadime e Ultë, si 

dhe intervenime në defektet  sipas nevojës. 

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

- Janë përgatitur paramasa dhe parallogari sipas kërkesave të drejtorateve. 

- Është duke u bërë hartimi i paramasave për projektet të cilat janë në prioritet për këtë vit. 
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Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:  

- Ndërtimi i palestrës së re në Lipjan- punimet janë duke vazhduar me betonimin armimin dhe 

muratimin e objektit   

- Ndërtimi i objektit të ri të adminisratës komunale- punimet janë duke vazhduar; është përfunduar 

pllaka e dytë dhe është duke u punuar në muratimin e katit  përdhesë. 

- Ndërtimi i shtratit të Lumit në Janjevë dhe kyqjet e rrjeteve të kanalizimit-punimet janë 

në përfundim e siper, gjate javes kemi realizuar viziten perfundimtare per vërejtjet 

eventuale (Kompania punëkryese pritet te sjellë gjendjen e realizuar dhe të kryhen matjet 

bashkarisht, pritet mbyllja e kontrates); 

- Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në qytet e fshatra- punimet janë 

realizuar herë pas here vetem në raste emergjente  
- Ndërtimi i sallës së sportit në fshatin Kraishtë- punimet janë në përfundim – është duke u bërë 

montimi i gomës 

- Rikonstruimi i trotuareve dhe instalimi i ndriçimit publik në Gllogoc- punimet janë në përfundim 

e sipër. 

- Asfaltimi i rrugicave ne Gllogovc- punimet kane vazhduar me punimin e leshesës 

pllakore, punimet do te vazhdojnë në Aksin 1, për shkakë të kohës së përfundimit të 

kontratës është kërkuar nga OE që të shtojë kapacitetin për punë 

- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Qallapek- punimet kanë përfunduar 

- Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e biciklistave në Lipjan- punimet janë në përfundim e 

sipër 

- Asfaltim i  rrugicave në fshatin Dobrajë e Madhe- punimet janë duke vazhduar me zhavorim ku 

janë kryer 50% të punëve 

- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Poturovc- punimet janë duke vazhduar me zhavorim dhe janë kryer 

mbi 60% të punëve 

- Asfaltimi i rrugëve Ribar i Madh- punimet janë duke vazhduar ku  janë asfaltuar mbi 50% të 

rrugëve 

- Asfaltim i rrugëve  Gadime e Ulët- punimet janë duke vazhduar  me zhavor dhe është duke u bërë 

përgaditja për asfaltim 

- Asfaltimi i rrugëve në Gadime të Epërme- punimet janë duke vazhduar ku janë asfaltuar 4 rrugica 

dhe tjerat janë duke u zhavoruar 

- Asfaltimi i rrugëve në Vrellë të Magures- punimet janë përfunduar është bërë kërkesa për pranim 

teknik. 

- Asfaltimi i rrugëve në Vrellë të Gadimes- punimet kanë përfunduar pritet pranim teknik 

- Asfaltimi i rrugëve në Baincë- kanë përunduar mbi 90% të punëve dhe tani është duke punuar me 

rregullimin e bankinave  

- Ndërtimi i poligonit sportiv në fshatin Dobrajë e Madhe- punimet janë duke vazhduar ku janë 

përfunduar mbi 60% të punëve, ka mbetur asfaltimi dhe ulset e tribunave. 

- Ndërtimi i i shtratit të lumit në Konjuh faza e II- punimet janë duke vazhduar me vendosjen e 

rrasave të gurit. 

- Zgjerimi i rrjetit te kanalizimit ne qytetin e Lipjanit dhe  fshatra- punimet jane duke u 

realizuar sipas kontratës deri më tani punimet janë realizuar në këto fshatra; Sllovi, Ribar 

i Vogël, Rufci i Ri, pritet të vazhdojmë me fshatin Dobraje e Madhe 

- Zgjerimi i kanalizimit në Llugaxhi faza e II- punimet janë duke vazhduar 

- Ndertimi i kroit në fshatin Kraishtë- punimet kanë filluar me vonesë jo sipas datës së 

planifikuar në kontratën bazë, punimet janë duke u realizuar, është perfunduar puna me 

pastrimin dhe germimin  e pllatos si dhe gërmimi dhe largimin e kanalit ekzistues, hapjen 

e kanalit të ri sipas paramasës dhe parallogarisë, furnizimin me zhavor. 

- Ndertimi i Kanalizimit në fshatin Rubovc i Vogel deri te lumi Sitnica- punimet kanë 

filluar të realizohen pas krijimit të kushteve, aprovimit të projekt propozimit, punimet 

jane duke u realizuar sipas paramasës dhe parallogarisë së kontratës. Deri me tani janë 

realizuar mbi 40% të kontratës; 
- Ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik në fshatin Dobrajë e Madhe- punimet  janë duke 

vazhduar, është bërë shtrirja e 2000m’ kabëll për ndriçim publik. 

-  

- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Topliqan- punimet janë duke vazhduar me zhavorim dhe janë kryer 

50% të punëve 

- Rregullimi i infrastrukturës në oborret e shkollave- punimet janë duke vazhduar 

- Ndërtimi i trotuareve me ndiçim publik në Smallushë- punimet janë duke vazhduar ku është bërë 

grryerja e trases dhe është duke u bërë zhavorimi i fazëz së parë 



- Ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik në fshatin Topliqan- punimet janë duke vazhduar ku janë 

ndërtuar 250m’ trotuar dhe 1500m’ shtrirje të kabllos të ndriçimit publik  

- Ndertimi i shtratit të Lumit Janjevka në Lipjan- punimet kanë filluar me pastrimin e 

shtratit të lumit; 
- Asfaltimi i rrugëve Kraishtë- punimet janë duke vazhduar  ku janë   kryer mbi 25% të punëve 

- Asfaltimi i rrugëve Bujan- punimet janë duke vazhduar me zhavorim dhe janë kryer mbi40% të 

punëve 

- Asfaltimi i rrugicave në fshatin Grackë e vjetër- punimet kanë përfunduar për vleren e mjeteve 

buxhetore të këtij viti, sipas paramasës, parallogarisë dhe projektit. 

- Ndërtimi i trotuareve në Babush- punimet janë duke vazhduar sipas paramasës, parallogarisë dhe 

projektit 

- Ndërtimi i 5 fushave të vogla sportive Teqe, Qallapek. Kojskë, Jeta e Re dhe Gllanicë- punimet 

janë ndërperë pa e njoftuar menagjerin. 

- Ndërtimi i rrugëve me kubëza në Janjevë- punimet janë duke vazhduar dhe kanë përfunduat mbi 

80% të punimve, ka mbetur vetëm nji aks për tu finalizuar 

- Ndërtimi i sallës së sporteve në Kraishtë faza e II- punimte kanë filluar 

- Asfaltimi i rrugës  Bejtush Gërbeshi dhe Enver Olluri punimet janë duke vazhduar ku është duke 

u përgatitur tretuari dhe pjesa e asfaltit. 

- Asfaltimi i rrugicave ne Bujari- kontrata eshte nenshkruar pritet fillimi i punime gjate 

javes 

- 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 

33 8  2 23 

 

Pasqyra e aktiviteteve të DSHP-së 

Nr Lloji i aktivitetit Nr. 

1 Kërkesa, njoftime, pëlqime, vendime, përgjigje si dhe shkresa te 

ndryshme organeve brenda komunës dhe institucioneve tjera 
58 

2 Përgatitja e paramasave dhe parallogarive 8 

3 Takime zyrtare në Ministrinë e Transportit dhe Post-

Telekomunikacionit, KEDS etj 
 

4 Vizita në teren  45 

5 Pjesëmarrja në konferenca dhe trajnime të ndryshme 2 

6 Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve  12 

7 Pranime teknike te projekteve të përfunduara 0 

 


