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DREJTORATI  PËR INFRASTRUKTURË 
 

Data: 12.05.2022 

Për: z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës  

Kopje: z.Diamant Bytyqi – Nënkryetar i Komunës 

z.Lulzim Qerimi – Nënkryetar i Komunës 

Nga: Sead Aliu – Drejtor për Infrastrukturë 

Lënda: Raporti 01.04 deri 30.04.2022 

 

Në bazë të përgjegjësive dhe kompetencave të Drejtoratit për Infrastrukturësë gjatë periudhës prej datës 

01.04.2022 deri 30.04.2022, DI ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta 

që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara. 

Drejtorati për Infrastrukturë gjatë kësaj jave ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa: 

 

Pasqyra e lëndëve (kërkesave) 

Nr. i kërkesave 

të pranuara 
Të zgjidhura Të refuzuara Në kompetencë Në procedurë 

6 4 0 0 2 

  
   
Gjate Muajit Prill kemi derguar per shpallje 8 projekte; 

 

- Vazhdmi i ndertimit te shtratit te lumit Gadime 

- Rikonstruimi i rrugeve ne Ribar te Madh (rr. Vehbi Kozhani e Beqir Duriqi) 

- Shtigjet e ecjes ne Gadime faza e dyte 

- Rregullimi i shtratit te Lumit Janjevka ne lagjen e Konjuhit ne Lipjan 

- Mbjellja e drujve dekorativ ne rruget e qytetit dhe rruget lokale 

- Ndertimi i infrastruktures se varrezave 

- Ndertimi i Shtratit te lumit Gllogovc 

- Rikonstruimi i rruges Poturovc – Dobraj e madhe  

 

 

 Jan bere matjet e rrugicave neper fshatrat; Gadime, Babush, Sllovi, Gumnasell, Llugagji, 

Smallush. 

 Kemi derguar kerkes per shpronsim juridik per rrugen Dobraj – Poturovc. 

 Kemi pergaditur paramasen e projektit (per ulse dhe bari artificial) per disa fusha sportive 

 Ne fshatin Rufc i Vjeter kan filluar punimet (asfaltimi i rrugicave). 

 Kan filluar punimet ne kolektorin  ujrave te zeza Blinaj, Qylag, Dobraj e madhe 

 Jan duke vazhduar punimet neqerdhen e fshatit Sllovi 

 Kemi aplikuar ne MAPL per thirrje publike per komunitete 

. 

. 

 

 

 

 



Gjate keti muajit kemi pasur takime me Projektuesin per disa projekte e ne veqanti per zonen 

ekonomike te Qylages, takime me qytetar per kerkesa te ndryshme, kemi vizituar disa fshatra ku kemi 

projekte te planifikuara per ato fshatra dhe kemi vizituar disa banor pasi qe kan kerkaur ndihme nga 

Drejtoria jonë. 

 

 


