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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, si dhe obligime të tjera nga e drejta pozitive në përgjthesi. 

 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE 

 Së bashku me Agjensionin Zhvëllimor Qender (AZHR) kemi mbajtur sesion informues për 

bizneset lipjanase me temën: Programi i zhvillimit rajonal të balansuar dhe Skema e granteve 

nga programi i rimëkëmbjes ekonomike 2021, i cili sesion informues është mbajtur në sallën 

e kuvendit komunal. 

 Gjithashtu së bashku me kryetarin e  komunës Imri Ahmeti kemi mbajtur takim më gratë në 

biznes me të cilat kemi bashkëbiseduar për mënyren e mbështetjës së bizneseve të tyre nga 

ana e komunës. 

 Kemi bërë hapjën e ofertave për lokalet sipas njoftimit publik-ankandit publik, i kemi 

njoftuar palët në forëm elektronike dhe të shkruar mbi ofertën përzgjedhëse. 

 Ju kemi përcjellur të gjithë drejtorateve raportin nga Agjenda Eurpiane me rekomandimet e 

dhëna nga Ministria e Pushtetit Lokal. 
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 Kemi mbajtur disa takime me komisionin për dhënie në shfrytëzim të pronave komunale 

rrespketivisht sipas vendimit paraprak, për pronat në Zonën Kadastrale Babush i 

Muhaxherëve, gjatë këti muaji është publikuar njoftimi publik është bërë hapja dhe po 

vazhdohët me vlerësim të ofertave. 

 Kemi bashkëpunuar ngusht me auditorët e jashtëm dhe ju kemi përgjigjur kërkesave të tyre të 

cilët kanë kërkuar dokumentacion të ndryshëm nga drejtorati ynë. 

 I`a kemi përcjellur një shkresë konkretisht kërkesë Ministrisë së Tregëtisë, Industrisë dhe 

Ndërmarrësisë me të cilën këkesë kemi kërkuar vazhdimin e bashkëfinancimit në Zonën 

Ekonomike në parkun e Qylagës. 

 Kemi mbajtur takim me përfaqësuesit e Bankës Botërore dhe kompanin e kontraktuar sa i 

përket lëhtësimit të procedurave administrative në komunën e Lipjanit. 

 Drejtorati për Ekonomi dhe Zhvillim ka informuar Sekorin Pronësoro-Juridik për pagesën e 

qirave, dhe obligimet bazuar në kontratat e lidhura për lokalet dhe pronat tjera komunale, 

njëashtu ka faturuar dhe përcjellur të gjitha faturat tek qiramarrësit, ku kemi njoftuar edhe 

sektorin për qështje pronësore-juridike. 

 Zyrtarët nga drejtorati kanë marrë pjesë në trajnim me temën: Principi i Punës së Impiantëve 

për Trajtimin e Ujrave të zeza në Kosovë, i cili trajnim është mbajtur në Pejë. 

 Zyrtarja për Integrime Eurpiane ka raportuar në Ministrinë e Pushtetit Lokal për qështje që 

ndërlidhën me drejtorartet e komunës së Lipjanit, gjithashtu është realizuar takim online me 

Institutin për Politika Zhvëllimore (INDEP), ku është diskutuar rreth dialogut institucional të 

të gjitha komunave të Kosovës. 

 

 

STATISTIKAT 

Zyra për regjistrim të Bisneseve, 

 

1. Bisnese të reja të regjistruara   25 

2. Shuarja e bisneseve 2 

3. Lëndë të refuzuar 0 

4. Ndrrimi i Çertefikatave të Bisneseve 14 

 

 

DISKUTIME PUBLIKE 

 Gjatë këtij muaji nuk kemi pasur ndonjë diskutim publik. 

 

 

TAKIME TJERA 

 Takime të përditshme me përfaqësues të interesuar të bizneseve. 

 

 


