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 REPUBLIKA E KOSOVËS                                                                     KOMUNA E LIPJANIT 

   REPUBLIKA KOSOVA                                                                         OPSHTINA LIPLJAN 

  REPUBLIK OF KOSOVA                                                                  MUNICIPALITYOF LIPJAN 

_______________________________________________________________________________ 
   

 

 
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 punuar dhe dorëzuar raportin gjatë mujor Janar – Qershor. 

 Së bashku më ministrin e Tregëtisë dhe Industrisë z.Vesel Krasniqi kemi vizituar zonën 

ekonomike të Qylagës, duke i parë punimet që po zhvillohen në atë zonë. 

Datë: 07.08.2020 

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 --  Korrik -  2020 
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 Së bashku me zyrën pronsoro-juridike kemi përgaditur propozim vendimin për dhënje në 

shfrytëzim të parcelave 00559-4, dhe 00555-2, zona kadastrale Babush i Muhaxherëve, me 

qëllim të rritjës së vlerës së paluajtshmërisë së Komunës. 

 Së bashku me të gjitha drejtoratet kemi punuar, harmonizuar dhe dorëzuar planin 

gjithëpërfshirës në MAPL. 

 Kemi mbajtur takim me banorët e fshatit Teqe, me teme diskutimi dhënja e pronave 

komunale në shfrytëzim të cilat janë në atë pjesë, duke marrë edhe mendimin e qytetarëve të 

asaj zone. 

 Në seancën e 35-të të kuvendit komunal ka kaluar propozim vendimi paraprak për dhënje në 

shfrytëzim të parcelave 00559-4, dhe 00555-2, zona kadastrale Babush i Muhaxherëve, 

njëashtu është formuar edhe komisionin prej 5 anëtarësh. 

 Zyrtarët nga drejtorati ynë kanë qenë nëpër takime dhe vlerësime të komisioneve të 

ndryshme. 

 Kemi bërë raportin sipas urdhëresës së kryetarit, urdhëresë me nr 1Nr,7-300-15978, dt; 

10.03.2020, dhe e kemi dorëzuar në formë fizike te shefi i kabinetit në zyrën e kryetarit, dhe 

në fomë elektronike. 

 

 

 

STATISTIKAT 

 

Zyra për regjistrim të Bizneseve, 

 

1. Biznese të reja të regjistruara   19 

2. Shuarja e bisneseve 0 

3. Lëndë të refuzuar 0 

4. Ndrrimi i Çertefikatave të Bizneseve 17 

 

 

 

DISKUTIME PUBLIKE 

 Gjatë këtij muaji nuk kemi patur dëgjim publik. 

 

TAKIME TJERA 

 Kemi patur takime me përfaqësuesit e organizatës Kosovo – women4women. 

 

 

SFIDAT  

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

pandeminë Covid-19, kemi punuar me staf te refuktuar por duke i kryer punet dhe obligimiet 

e parapara. 

 

REKOMANDIME  


