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PËRMBLEDHJE  E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT 
Në bazë të përgjegjësive dhe kompetencave të DSHPMSH-së gjatë muajit Prill 2022, 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 hapësirat publike dhe nga mirëmbajtja e tregjeve, 

- Është duke u bërë përgatitja  e lëndëve për arkivimin e tyre, 

- Janë kërkesa DBF për zotim të mjetve nga kategoria mallra dhe shërbime, 

- Marrja pjesë në Drejtorinë e Prokurimit në vlerësim të ofertave tenderuese, 

- Janë dhënë vendime për shfrytëzimin e përkohshëm të hapësirave publike, 
- Janë dhënë pëlqime sipas kërkesave të palëve, 

- Është bërë plotësimi i formularëve me të dhëna për përformancën komunale, 

- Është miratuar Plani i orareve të rendeve të udhëtimit të transportit të udhëtarëve me autobus. 

- Është përgaditë dhe është bërë shpallja publike për ndarjen e orareve të rendeve të udhëtimit të 

transportit të udhëtarëve me autobus, 

- Janë bërë njoftime operatorëve auto taksi për kryerjen e obligimeve të pagesës për vendqëndrimin 

në parkingje auto taksi, 

- Janë bërë kërkesa Drejtoratit për Prokurim për inicimin e procedurave të prokurimit. 

- Janë bërë kërkesa Kryetarit të Komunës për formimin  e komisionit për shqyrtimin e 

aplikacioneve për ndarjen e orareve të rendeve të udhëtimit të transportit të udhëtarëve me 

autobus  dhe kërkesë për marrjen e vendimit për shpalljen e njoftimit publik për transportin e 

udhëtarëve me automjete taksi si dhe formimin e komisionit për shqyrtimin e aplikacioneve të 

trasnportit të udhëtarëve me automjete taksi, 

- Janë  bërë intervenime në rrjetet e kanalizimit në fshatrat: Gadime e Ultë, Ribar i Madh, 

Torinë, Banullë, Dobrajë, Lipjan te xhamia dhe Smallushë, 

- Njësia profesionale e zjarrfikjes dhe e shpëtimit në Lipjan ka kryer këto intervenime: 

Katër zjarre në mbeturina, një zjarr malor, një zjarr në shtyllë elektrike, dy zjarre në 

objekte (odë e garazhë), dy aksidente trafiku dhe një zjarr në një objekt të madh afarist 

(Koshare K.Shtime), 
 

 

 

 

 



- Mbikqyrja e kontrateve kornizë: 

- Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapësirave tjera publike në qytetin e Lipjanit, 

- Mirëmbajtje të tregjeve, 

- Mirëmbajtja e ndriqimit publik në qytet dhe në fshatra Loti1, Loti 2 dhe Loti 3, 

- Mirëmbajtja e shtigjeve të ecjes  dhe  bicikletave, 
- Mirëmbajtja dhe  pastrimi i rrugëve dhe trotuareve gjatë sezonit veror në qytetin e Lipjanit, 

- Mirëmbajtja e varrezave në Komunën e Lipjanit, 

- Mirëmbajtja e lumenjëve në Komunën e Lipjanit, 

- Janë bërë intervenime në rrjetin e ndriqimit publik: është bërë ndërrimi i poqave të djegur 

në fshatrat Gadime e Ep dhe Gadime Ultë si dhe janë intervenuar në drejtimet e shtyllave 

të aksidentuara dhe ndërrimin e poqave të dëmtuar në fshatin Hallaq i Madh dhe Qylagë, 

janë vendosur shtyllat e riparuara të aksidenteve në rrugën “Avdi Kelmendi”, si dhe është 

intervenuar në ndriqimin publik në fshatin Sllovi nga kompania punëkryese, në fshatin 

Llugë janë hjekur një pjesë e poqave led të djegur dhe pritet së shpejti vendosja e poqave  

të ri, janë vendosur shtyllat e riparuara në rrugën “Avdi Kelmndi”. 
 

- Puna me palë dhe punë tjera në teren sipas kërkesave të ndryshme të qytetarëve dhe 

institucioneve. 

 

 

STATISTIKAT 
Janë kryer edhe punë të tjera sipas nevojës dhe kërkesës së DSHPMSH-së 

Pasqyra e lëndëve (kërkesave) 

Nr. i kërkesave 

të pranuara 
Të zgjidhura Të refuzuara Në kompetencë Në procedurë 

38 22  7 9 

 

   

   Janë kryer edhe punë të tjera sipas nevojës dhe kërkesës së DSHPMSH-së 

Pasqyra e aktiviteteve të DSHPMSH-së 

Nr Lloji i aktivitetit Nr. 

1 Kërkesa, njoftime, pëlqime, përgjigje si dhe shkresa te ndryshme 

organeve brenda komunës dhe institucioneve tjera 
21 

2 Përgatitja e paramasave dhe parallogarive 0 

3 Takime zyrtare në Ministrinë e Infrasruktureës , KEDS etj 0 

4 Vizita në teren  50 

5 Pjesëmarrja në konferenca dhe trajnime të ndryshme 0 

6 Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve  2 

 

 

 

TAKIME TJERA 

Takime KEDS, etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Intervenimet e NjPZSh - Mars   

 

 
 

 

 

Lloji i Interven/ muaji  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Gjithësejt    

     1      Zjarre   39              

Shtëpi banimi/ oxhak   2/1              

Shtëpi ndihmëse   2              

Shtalla / Pleme *                 

Locale/ obj. I vjetër shkollor                 

Objekte afariste/ industriale*                 

Male   18/1              

Ushqim bagëtish/grunajë*                 

Bari i thatë/ sternishtë   7              

Goma  /  Mazut *                 

Mbeturina – Kontejnerë*   5              

Trafo /gjenerator */ngrohtor                 

Orë rryme/ bomb.gazi*   1              

Instalime të rrymës                 

Shtylla   1              

Automjete/ kamion*   1              

Dru teknik/ thëngjill*                 

2 
Intervenime 
Teknike 

  5              

Aksidente komunikacioni   1              

Automjete                 

Hapje dyersh/ashensor*   1              

Rrënime   3              

Terhqje automjetesh                 

Thithje e ujit/ thyrje akulli*                 

Intervenime tjera teknike                 

3 Shërbime                 

Furnizime me ujë                 

Pastrim rrugësh/dezinfekt.                 

Sigurime                 

 prerje-largim drunjësh                 

4 Shpëtime                 

Shpëtime nga lartësia                 

Shpëtime nga uji                 

Shpëtime në hekurudha                 

Vërshime                 

Pjesëmarrje në xhirim filmi                 

Ushtrim në Aeroport /me 
nxënës* 

                

Alarme të rreme                 

Zjarre   39              

Shërbime                 

Shpëtime                 

Intervenime Teknike   5              

Gjithsejt 
 

 
44              



 

 

 

 


