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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 

 

 Është nënshkruar memorandum bashkëpunimi mes Komunës së Lipjanit dhe Ministrisë së 

Administrimit dhe Pushtetit Lokal, të cilit memorandum i ka paraprirë një projekt i dorëzuar 

nga DEZH dhe është kërkuar mbështetje financiare për asfaltimin e disa rrugicave në fshatin 

Gadime rrespektivisht në lagjën e komunitetit RAE, në vlerë prej 50.000.00, Euro. 

 Sipas një kërkese të Njësisë për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike pranë Ministrisë së 

Ekonomisë, për krijimin e Ndërmarrjës Publike “Ulpiana” SH.A, është kërkuar plotësim 

dokumentacioni dhe të njejtin e kemi plotësuar dhe dërguar. 
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 Së bashku me kryetarin e komunës kemi patur takim me disa përfaqësues të bizneseve ku 

është diskutuar për krijimin e një platforme elektronike të përbashkët, sipas raportit 

punëmarrës– punëdhënës. 

 Kemi bërë raport të përgjithshëm sa i përket ankandit publik për dhënie në shfrytëzim të 

pronave të paluajtëshme rrespektivisht lokaleve, dhe e kemi njoftuar zyrën e kryetarit me 

këtë raport. 

 Kemi punuar dhe dorëzuar raportin 6 mujor të vitit 2021. 

 Me ftesë të Ministrisë së Ekonomisë  kemi qenë pjesëmarrës në Forumin e Solareve në 

Kosovë, ngjarje e mbështetur nga projekti i USAID-it, Siguria e Furnizimit të Energjisë në 

Kosovë (KESS) dhe organizuar më 27 korrik në Prishtinë.  

 Gjatë këtij muaji Zyra për Integrime Evropiane ka realizuar sesion me Zyren e Bashkimit 

Evropian lidhur me “Trajnimit mbi Agjendën e BE-së për Barazinë Gjinore”, Ky takim 

kishte për qëllim t'i bëjë pjesëmarrësit të njihen me vlerat, strategjitë dhe politikat e BE-së 

për barazinë gjinore. Strategjia e BE-së për Barazinë Gjinore të vitit 2020, Plani i Veprimit 

Gjinor III i vitit 2020 dhe Strategjia e Grave për Paqen dhe Sigurinë e vitit 2018 përbëjnë një 

organ kompakt të angazhimeve nga BE-ja në lidhje me barazinë gjinore dhe fuqizimin e 

grave.  

 Pas plotësimit nga të gjitha drejtoratet të raportit e obligimeve të komunave nga Agjenda 

Europiane të njejtin e kemi kompletuar dhe dërguar në Ministrinë e Administrimit dhe 

Pushtetit Lokal. 

 Zyrtarët nga drejtorati ynë të caktuar me vendim nga kryetari kanë marrë pjesë në komisione 

të ndryshme. 

 

 

 

STATISTIKAT 

 

Zyra për regjistrim të Bizneseve. 

 

1. Biznese të reja të regjistruara   20 

2. Shuarja e bisneseve 1 

3. Lëndë të refuzuar 0 

4. Ndërrimi i Çertefikatave të Bizneseve 4 

 

 

DISKUTIME PUBLIKE 

 Gjatë këtij muaji nuk kemi pasur ndonjë diskutim publik. 

 

 

TAKIME TJERA 

 Gjithashtu zyrtarët kanë vazhduar të jenë staf ndihmës për regjistrimin e aseteve. 

 Pjesëmarrja në grupin punes për Planin e Zbatimit të Rekomandime për qështje audituese. 

 

 

SFIDAT  
 

REKOMANDIME  
 

QËSHTJE TË TJERA 


