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 Caktimi i  linjave dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve; 

 

 Mbikqyrja e  ofrimit të shërbimeve publike lokale, duke përfshirë furnizimin me ujë, 

rrjetin e ujësjellësit, të kanalizimit dhe  grumbullimit dhe menaxhimit të mbeturinave 

 

 Organizimi në mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve lokale dhe në 

vendbanime, pastrimin e rrugëve dhe trotuarëve të qytetit; 

 

 Organizimi në mirëmbajtje dhe zhbllokimin eventual të rrjetit të ujrave atmosferike 

dhe atyre të zeza; 

 

 Mirëmbajtjen e hapësirave publike, hapësirave gjelbëruese, parqeve publike dhe 

varrezave të Dëshmorëve. 

 

 Mbikqyrjae realizimittëshërbimeveqëofrohennga Bashkësia islame për heqjen e 

shpenzimeve të vorrimit të qytetarëve tëMalishevësnërastvdekjeje(Marrëveshjekjo e 

nënshkruarnëmesKryetarit të Komunës dhe Bashkësisë Islame në Malishevë); 

 

 Përkujdesjadhemarrja e masaveadekuatenërastetëfestaveshtetëroredheKombëtare , 

përkujdesjandajlapidarëvetëDëshmorëve (furnizimi me 

flamuj,kuroradhebuqetalulesh) 

 

 Bashkëpunimi  me policinëpër rregullimin e komunikacionit dhe ngritjen e sigurisë në 

komunikacion, në veçanti afër shkollave dhe institucioneve parashkollore; 

 

 Përujdesjapërsinjaliziminvertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe marrja e 

masave adekuate për  rregullimin e komunikacionit në qytetin e Malishevës; 

 

 Bahkëpunimi me policinëpërmarrjen e masaveadekuatepërqarkullimin pa 

pengesatëautomjetevedhetëkëmbësorëve; 

 

 Marrja e masaveadekuatedhepërkujdesjapërkategorinë me nevojatëveçanta 

(ndërhyrjanëpërdisapikatëhapsiravepublikerrugëve,trotuarëve, 

parkingjeve,nëmënyrëqëtëkenëçasjesamëtëlehtëkjokategori); 

 

 Bashkëpunimi me kompaninë që ofron shërbime rreth kyçjeve në sistemin e 

ujësjellsit, ndërhyrjeve teknike dhe mbikëqyrjen e orarit të reduktimeve; 

 

 Përkujdesja për furnizimin me ujë të pijshëm me cisterna dhe rezervuarë të veçantë, 

në rast nevoje; 

 



3 | 4 P a g e  

 

 

 

 Përkujdesjadheorganizimi i  transportit të nxënësve me kushte të rënda ekonomike; 

 

 Dhënja e pëlqimeve – lejeve  për shfrytëzimin e hapësirave publike, kujdesja për 

mirëmbajtjen e sipërfaqevegjelbëruesedhehapësiravetjerapublike, në  përputhje me 

planet komunale; 

 

 Mbikëqyrja e  realizimeve  të punimeve për rregullimin e gjelbërimit dhe shqyrtimi i 

kërkesave të ndryshme për hapsira të gjelbërta; 

 

 Dhënja  e lejeve për shfrytëzimin e hapësirave publike para lokaleve afariste e 

hoteliere; 

 

 Mirëmbajtja e  ndriçimitpublik, dhënja e lejeve për tabelat reklamuese, reklamat 

ndriçuese të firmave dhe reklamave të ndryshme; 

 

 Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e   ndriçimit publik, mirëmbajtja e rrjetit publik dhe 

sinjalizimit; 

 

 Përkujdesja  për menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha parqeve  

shesheve dhe varrezave të Dëshmorëve në territorin që i përket komunës; 

 

 Bashkëpunimi me Drejtorinë  përgjegjëse për defekte në rrugë në territorin që i përket 

Komunës; 

 

 Dhënja  e lejeve që i përkasin Komunës, për vendosjen e pengesave rrugore (policë të 

shtrirë); 

 

 Organizimi dhe koordinonimi i   punëve me kompanitë që ofrojnë shërbime për 

qytetarët; 

 

 Informimi dhe bashkëpunimi me qytetarët  për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 

ruajtjen , kultivimin dhe mbrojtjen e hapsirave publike dhe në përgjithësi ambientit; 

 

 Marrja e masave të duhura për ruajtjen e ujërave sipërfaqësore 

dhetëatyrenëntokësorengandotësit eventual; 

 

 Përkujdesja në zbatimin e masave për mbrojtje nga efektet e dëmshme të ujërave; 

 

 Marrja e masave  për  kontrollin e nivelit të zhurmës në territorin e komunës 

 

 Eliminimi i defekteve dhe dëmeve eventuale në hapsirat publike që shkaktohen gjatë 

ndërtimeve apo punimeve të ndryshme ; 
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 Kryerja e punëve të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të 

fushëveprimtarisë së Drejtorisë. 

 

 

 

 

Shënim:  Përmeskëtijplanitëpunëssynojmërealizimindhearritjen e disangaobjektivat e  

përcaktuarasiudhëheqje e qeverisjeslokale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me respekt , 

Drejtori i ShërbimevePublike 

MilazimMorina 


