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PËRMBLEDHJE  E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT 

 
Në bazë të përgjegjësive dhe kompetencave të DSHP-së gjatë muajit Dhjetor 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 të ndriqimit publik me KEDS-in.                    

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

hyrave të grumbulluara gjatë javës. 

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

hapësirave tjera në qytetin e Lipjanit. 

- Mbikqyrja e kompanisë Sinjal shpk Ferizaj e cila bënë sinjalizimin horizontal dhe vertikal në 

zonën urbane të qytetit.    

- Mbikqyrja e kompanive për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve në qytet dhe në fshatra  sipas Loti1 

KRM Pastrmi, Loti2 Gashi EG dhe Loti3 Via Egnatia shpk                                                                                         

- Janë duke u dhënë licencat për autotaxit të cilët operojnë në Aeroportin Ndërkombëtar “Adem 

Jashari” dhe autotaxit që operojnë në qytet. 

- Janë bërë 15  kërkesa  DBF për zotim të mjeteve për projektet nga Investimet kapitale dhe nga 

mallra dhe shërbime. 

- Kërkesë Drejtoratit të Prokurimit për inicim të procedurës të prokurimit: Mirëmbajtja e tregjeve   

- Janë dhënë 7 pëlqime sipas kërkesave të palëve. 

- Intervenimet në rrjetin e ndriçimit publik: në fshatin Grackë e vjetër, Konjuh  janë ndërruar poqat 

e djegur si dhe është intervenuar në shtyllen e aksidentuar në Blinajë si dhe është intervenuar 

sipas nevojës në teren. 

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

- Janë përgatitur paramasa dhe parallogari sipas kërkesave të drejtorateve. 
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- Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:  

- Ndërtimi i palestrës së re në Lipjan, punimet janë duke vazhduar. 

- Ndërtimi i objektit të ri të adminisratës komunale, punimet janë duke vazhduar. 

- Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i  rrjeteve të kanalizimit në qytet dhe në fshatra, punimet janë duke 

vazhduar. 

- Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e biciklistave në Lipjan punimet kanë përfunduar është 

bërë  pranimi teknik. 

- Asfaltim i rrugëve  Gadime e Ultë punimet kanë përfundur është pranimi teknik 

- Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Lipjanit dhe fshatra punimet janë duke vazhduar. 

- Ndërtimi i trotuareve me ndiçim publik në fshatin Dobrajë e Madhe punimet  janë duke vazhduar, 

projekt dy vjeqar  

- Ndërtimi i shtratit të lumit Janjevka në Lipjan punimet kanë përfunduar është bërë pranimi 

teknik. 

- Asfaltimi i rrugëve në  Grackë të Vjetër punimet kanë përfunduar në fazën e parë, pritet në vitin e 

ardhshëm vazhdimi i punëve në fazën e dytë. 

- Ndërtimi i 5 fushave sportive: Teqe, Qallapek, Kojskë , Jeta e Re dhe  Gllanicë  punimet  kanë 

përfunduar është bërë pranimi teknik 
- Asfaltimi i rrugës rreth hekurudhës “Bejtush Gërbeshi” dhe “Enver Olluri” -  është bërë pranimi 

parcial i Rr. Bejtush Gërbeshi 
- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Akllap, punimet kanë përfunduar është bërë  pranimi teknik 

- Asfaltimi i rrugëve në qytetin e Lipjanit punimet  kanë përfunduar është bërë  pranimi teknik 

- Ndërtimi i stadiumit në Dobrajë të Madhe punimet janë duke vazhduar. 

- Asfaltimi i rrugëve në Krojmir punimet kanë përfunduar është bërë pranimi teknik 

- Asfaltimi i rrugëve në Shalë punimet kanë përfunduar është bërë pranimi teknik.  

- Asfaltimi i rrugëve në Resinovc punimet kanë përfunduar është bërëpranimi teknik 

- Ndriqimi publik në Medvec dhe Vrellë të Magurës punimet kanë përfunduar është bërë 

pranimi teknik 
- Asfaltimi i rrugës Llugë – Radevë punimet janë duke vazhduar 

- Asfaltimi i rrugës Sllovi – Akllap punimet  janë duke vazhduar 

- Asfaltimi i rrugës së Shkupit dhe rrugës së lumit në Gadime të Ultë punimet janë duke vazhduar 

- Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik përgjat rrugës Lipjan – Magurë punimet  janë duke 

vazhduar është bërë pranimi parcial 

- Vazhdimi i ndërtimit të lumit në Dobrajë të Madhe punimet kanë përfunduar është bërë pranimi 

teknik. 

- Asfaltimi i rrugëve Marevc dhe Gllavicë punimet janë kanë përfunduar është bërë pranimi 

teknik  
- Asfaltimi i rrugës tranzit  lagja Akllapi që lidhet me rrugën rajonale Lipjan –Janjevë- punimet 

janë duke vazhduar.  

- Asfaltimi i rrugës Sadik Shala punimet janë duke vazhduar. 

- Ndërtimi i stadiumit në qytetin e Lipjanit faza e II punimet janë duke vazhduar  

- Ndërtimi i poligonit sportiv në Gjimnazin Ulpiana në Lipjan punimet janë në përfundim e sipër 

- Rehabilitimi i rrjetit të ujësjesllit në Krojmir punimet janë duke vazhduar 

- Rikonstruimi i ndriqimit publik në qytetin e Lipjanit punimet janë duke vazhduar 

- Rregullimi i kalldave dhe rregullimi i nxemjeve qendrore në shkollat: Gadime e Ultë, Shalë, 

Poturovc- punimet kanë përunduar është bërë pranimi teknik 

- Shtigjet e ecjes faza e II punimet janë duke vazhduar 

- Ndërtimi i shkollës së mesme në Gadime të Epërme punimet janë duke vazhduar. 

- Zhvendosja e gypit dhe funksionalizimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Bregu i Zi punimet kanë 

përfunduar është bërë pranimi teknik. 

- 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 

30 30    

 



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 
25 

2 Përgatitja e paramasave dhe parallogarive 0 

3 Vizita në teren  150 

4 Pjesëmarrja në konferenca dhe trajnime të ndryshme 0 

5 Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve  1 

6 Pranime teknike te projekteve të përfunduara 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


