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 REPUBLIKA E KOSOVËS                                                                     KOMUNA E LIPJANIT 
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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. 

 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE 

 

 Së bashku me Agjensinë për Zhvillim Rajonal kemi organizuar sesion informues në sallën e 

kuvendit komunal për bizneset mikro dhe të vogla për informim sa më të mirë dhe ndjekjen e 

procedurave të ndryshme për plotësimin e aplikacioneve për përfitim të grandeve nga 

Ministria e Zhvillimit Rajonal. 

Datë: 06.11.2020 

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 --  Tetor -  2020 
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 Komisionin vlerësues për pronat në Z.K, Babush i Muhaxherëve, ka bërë hapjën e ofertave 

dhe vlerësimin e dokumentacionit të ofertave të pranuara dhe në të njejtën kohë ka vlerësuar 

ku ka vërtetur se nuk ka pasur ndonjë ofertë që i ka plotësuar kriterët e përcaktuara sipas 

njoftimit të ankandit publik, gjithashtu ka njoftuar palët në formë të shkruar ndërsa pas 

vlerësimit të ofertave nga ana e komisionit të njejtat janë dërguar në zyrën pronsoro juridike 

në KK Lipjan.  

 Kemi nënshkruar memorandum bashkëpunimi me organizatën Kosovo – Women4Women, 

ku si objektiv ka mundësit e përmisuara të vetë punësimit dhe punësimit me target gratë e 

margjinalizuar. 

 Gjithashtu kemi paraqitur një raport pranë zyrës së kryetarit mbi kategorinë e subvencioneve 

të dhëna nga komuan e Lipjanit dhe përfituesit e këtyre subvencineve.  

 Zyrtarja nga zyra për integrime Europiane ka mbajtur konferencë online me shoqatën 

europiane të juristëve dhe rrjetin e grave të Kosovës me temën: Integrimi i Kosovës në BE, 

përafrimi i politikës së Kosovës nga niveli lokal dhe qendror. 

 Kemi përcjellur në Ministrinë e Tregëtisë dhe Industrisë planifikimin për 3 vitete e ardhshme 

2021-2023, në fushën e Turizmit, rrespektivisht se cilat projekte dhe në qfar vlere planifikon 

Komuna e Lipjanit të investoj në këtë fushë. 

 Dy zyrtarët nga drejtorati ynë  kanë ndjekur trajnimin  dy ditor “Koordinimi, monitorimi dhe 

raportimi i politikave në komunë“ të organizuar nga  Instituti i Kosovës për Administratë 

Publike (IKAP). 

 Zyrtarët nga drejtorati ynë kanë qenë nëpër komisione dhe vlerësime të ndryshme. 

 

 

STATISTIKAT 

 

Zyra për regjistrim të Bizneseve, 

 

1. Biznese të reja të regjistruara   23 

2. Shuarje të bisneseve 5 

3. Lëndë të refuzuar 0 

4. Ndrrimi i Çertefikatave të Bizneseve 73 

 

 

DISKUTIME PUBLIKE 

 Gjatë këtij muaji kemi qenë prezent në dëgjime publike të organizuara nga drejtorati 

Urbanizmit, me temë: Harta Zonale e Komunës së Lipjanit. 

 

TAKIME TJERA 

 Kemi pasur takim me përfaqësuesit t UNDP-së, ku me këtë rastë kemi vizituar edhe 

Janjevën. 

 Njëashtu kemi pasur një flukës më të madhë të përfaqësuesve të bizneseve ku kanë marrë 

infomacione për procedurat dhe kanë kryer shërbime të tjera rreth subvencionimit të 

bizneseve nga ana Qeverise së Republikës së Kosovës. 
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 Kemi patur një konferencë online me organizatën Kosovo – Women4Women, ku ka marrë 

pjesë edhe Ambasadori i Austrisë në Kosovë.  

 Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) në bashkëpunim me EEN Kosova (Rrjeti 

Evropian i Ndërmarrjeve), ka organizuar takim / session informues online me Drejtorët 

Komunalë të Zhvillimit Ekonomik dhe Bujqësi, me qëllim që t’i informoj nga dora e parë, 

me rëndësinë e rrjetit EEN dhe benefitet që mund t’i kenë biznesët dhe komunat. 

 

SFIDAT  

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

pandemisë Covid-19, jemi duke i kryer punet dhe obligimiet e parapara mirpo me kujdes të 

shtuar. 

 

REKOMANDIME  

https://komunat-ks.net/

