
 

 

REPUBLIKA E  KOSOVËS                                            KOMUNA E  LIPJANIT            
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DREJTORATI  PËR INFRASTRUKTURË 
 

Data: 10.01.2023 

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 për muajin Dhjetor 

 

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

01.01.2022 deri 31.12.2022, 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 

16 16 0 0 0 

  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuria e projekteve aktive gjatë muajit Dhjetor: 

 

 Kanë përfunduar  punimet në Ndriqimi publik në Fshatin Mirenë (Është bërë pranimi teknik) 

 Kanë përfunduar punimet në rrjetin e kanalizimit në Lipjan, Gadime, Dobrajë e Madhe ( Është 

bërë pranimi teknik) 

 Kanë përfunduar punimet në rrugën Ribar i madh – Ribar i Vogël    

 Kanë përfunduar  punimet në Trotuarin me Ndriqim Publik në Fshatin Qallapek (Është bërë 

pranimi teknik) 



 Kanë përfunduar  punimet në shtratin e Lumit Ribar i Madh (Është bërë pranimi teknik) 

 Kanë përfunduar  punimet e dy fushave të hapuara sportive, njëra në fshatin Gllavic dhe tjetra 

në fshatin Marec ( Ështe bërë pranimi teknik) 

 Kanë përfunduar punimet në  rrugën Hallaq i Madh – Rufc i Ri ( Është bërë pranimi teknik). 

 Kanë përfunduar punimet për këtë vit në Shtigjet e ecjes në Sllovi. 

 Janë duke vazhduar punimet në shtratin e Lumit në Gadime  

 Janë duke vazhduar punimet në Trotuarin me Ndriqim Publik në Akllap (projekti është afër 

përfundimit) 

 Janë duke vazhduar punimet në Këndin e lojrave për fëmijë në (Lipjan, Sllovi, Gadime) 

 

 Janë duke vazhduar punimet në Rikonstruimi i rrugës Poturovc – Dobrajë e Madhe ( projekti 

është afër përfundimit) 

 Janë  duke vazhduar punimet në  Shtigjet e ecjes në Gadime faza II 

 Janë duke vazhduar  punimet në Rregullimi i shtratit të Lumit Janjevka në Lipjan 

 Janë duke vazhduar punimet në Shtratin e Lumit në Smallushë 

 Janë duke vazhduar punimet në Shtratin e Lumit në Gllogovc 

 Janë duke vazhduar punimet në Ndërtimin e Qerdhes në Shalë 

 Janë duke vazhduar punimet në Ndërtimin e qerdhes në Rufc të Ri 

 Kanë filluar punimet në Ndriqimin publik në Teqe 

 Kanë filluar punimet në projektin Mbjellja e Drunjve dekorativ në rrugët e qytetit dhe rrugët 

lokale 

 Kanë përfunduar punimet në Aneks në Rrjetin e Ujësjellësit brenda në qytetin e Lipjanit  

 Kanë përfunduar punimet në Ndërtimi i trotuarit me Ndriqim Publik në Gllavic-Marec 

 Kanë përfunduar punimet në Ndërtimi i rrethojave dhe Infrastrukturës në varreza  

 Kanë përfunduar punimet në Rikonstruimi i rrugës Zylfije Gashi në Lipjan 

 Kanë përfunduar punimet në Ndërtimi i Rrugës Bujan me rrugën për Kraishtë 

 Kanë përfunduar punimet në Renovimi i QMF dhe AMF në Shalë, Magurë faza e II 

 Kanë përfunduar punimet në Ndërtimi i palestrës sportive në Gllogovc 

 Kanë përfunduar punimet në Ndërtimi i ulseve për shikues dhe vendosja e barit artificial në 

fushat e hapura sportive (Kraishtë, Ribar i Madh, Smallushë, Rufc i Ri, Gadime e Ulët, Sllovi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gjatë këti muaji kemi vizituar projektet të cilat i kemi aktive 

- Kemi pas takime me qytetar 


