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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 

 

 Ka filluar realizimi i projektit të trajnimeve sipas memorandumit në mes të komunës së 

Lipjanit dhe organizatës Kosovo – Women4Women, ku si objektiv ka mundësit e përmisuara 

të vetë punësimit dhe punësimit me target gratë e margjinalizuara, e tërë aktiviteti po mbahet 

online për arsyje të masave kundër pandemisë me Covid-19. 

 Është mbajtur punëtoria e organizuar nga USAID dhe drejtoria e prokurimit me temën: 

Komunat transparente efektive dhe llogaridhënëse. 

 Është bërë vlerësimi i zyrtarëve të drejtoratit për Ekonomi dhe Zhvillim sipas obligimeve 

ligjore, dhe është dorëzuar në zyrën e personelit. 

Datë: 08.01.2021 

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 --  Dhjetor -  2020 
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 Kemi mbajtur takim me përfaqësuesit e Bankës Botërore për bashkëpunim dhe lehtesimi të 

procedurave adminsitrative i cili lehtesim do të shërbej si mjet kryesorë për tërheqjen e 

investitorëve.  

 Kemi nënshkruar marrëveshje me Fondin e Kosovës për Efiqiencë të Energjisë, për renovim 

të 3 shkollave – Ribar i Madh,Topliqan, Rufc i Ri. 

 Jemi duke punuar raportin vjetor të punës së drejtoratit për vitin 2020, njëashtu edhe në 

Planin e Punës për vitin 2021. 

 Zyra për integrime europiane e ka përcjellur te të gjitha drejtoratet Planin për përmbushjen e 

obligimeve të komunave nga Agjenda Evropiane, për periudhën Janar – Dhjetor 2020, të 

kërkuar nga MAPL. 

 Kanë vazhduar punimet me itensitet të lartë në zonën ekonomike Qylagë. 

STATISTIKAT 

 

Zyra për regjistrim të Bizneseve: 

 

1. Biznese të reja të regjistruara   13 

2. Shuarje të bisneseve 0 

3. Lëndë të refuzuar 0 

4. Ndrrimi i Çertefikatave të Bizneseve 16 

 

 

DISKUTIME PUBLIKE 

 Gjatë këtij muaji nuk kemi pasur ndonjë ndëgjim publik. 

 

TAKIME TJERA 

 Takime me disa përfaqësues të ndryshëm të bizneseve 

 

SFIDAT  

 Duke i respektuar rekomandimet nga Instituti i Shëndetësisë dhe institucioneve të tjera 

kundër pandemisë Covid-19, jemi duke i kryer punet dhe obligimiet e parapara sipas 

vendimeve të insitucioneve përkatëse. 

 

REKOMANDIME  


