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1. AKTIVITETET  OBLIGATIVE TË DREJTORISË

Në këtë grup sistemohen  aktivitetet  në kuadër të punës së Drejtorisë, bazuar në përshkrimin e
punëve dhe detyrave të punës së stafit, ku secili  në fushën  përkatëse raporton për punët e kryera.
Me rastin e hartimit të  raportit, për 6 (gjashtë) muajorin e dytë të vitit 2018 rezulton se janë kryer
punët si në vijim :

1.1 Sektori për Planifikim

- Janë përfunduar me sukses  punët sipas Planit të punës për vitin kalendarik 2018, me

angazhimin e terë stafit.

Përfundimi i rivendosjes së tabelave të eleminuara.

- Pranimi i ankesave të disa banorve për emërtim të rrugëve , të cilat janë dorëzuar komisionit

përkatës për shqyrtim.

- Shqyrtimi i lëndëve  të parcelimit 22 raste

- Shqyrtimi lëndeve të riparcelimit 8 raste

- Hartimi i detyrës projektuese për PZHK

- Hartimi i paramases dhe parallogarisë për Arkivën Komunale

- Punimi i formularëve për regjistrim të objekteve dhe pronës komunale
- - Shyrtimi i formularëve për vlerësimin e PZHK-së

- Pjesmarrja në grupin punues me UN-HABITATIN për hartimin e planit të pjesmarrjes së

qytetarve

- Takim pune 4 (katër ) ditore për PZHK ME UN- HABITATIN në Pelister- Maqedoni

- Pjesmarrjen në grupin e 4 (katert) për vlërsimin e PZHK

- Pjesmarrjen në Komision – vlërsimi i ofertave peë shtratin e lumit Ibër

- Pjesmarrje në Komision për pranim dorzimin e objektit social në Stan Tërg

- Pjesmarrje në komision për vlërsimin e ofertave për vendosjen e kubzave të betonit

- Përfundimi me sukses i punës së komisionit (kryesuar nga DPU), për përzgjedhje të

përfituesve të banesave në Stan Tërg.

- Takime me operatoret ekonomik të ndërtimeve rreth kushteve urbane.

- Shqyrtimi i lëndëve të pranuara nga Agjencioni Kosovar për Privatizim (AKP)

- Përgjigje ndaj kërkesave për Plane Rregulluese Urbane

- Dalje në teren për përgatitjen e situacioneve për shfrytëzimin e sipërfaqeve Publike , për

Reklama, gjenerator, stenda të hapura lëvizëse, lodra fëmijësh, tavolina dhe karrige pranë

dyqaneve hoteliere.

- Vërtetime për shtëpi të djegura gjatë luftës 12 raste
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- Është bërë azhurimi (arkivimi) i 52 lëndëve të zgjidhura.
- Shqyrtimi i 3 lëndëve për pëlqim për parcelim

- Shqyrtimi i 1 lënde për pëlqim për riparcelim

- Pranimi i Faturave 39

1.2. Sektori  për Urbanizëm

Duke filluar nga muaji korrik 2018, stafi si terësi ka qenë i angazhuar në frontin tjetër të

punës sipas kërkesave te qytetarëve për trajtimin (legalizimin) e ndërtimeve pa leje për

objektet dhe ndërtesat e ndërtuara deri me datën 31 gusht 2013, mirpo në munges të pritjes së

Ligjit të ri për Legalizim lëndet kanë mbetur ne proces

- Leje ndërtimi për ndertesa afariste shumëbanesore 6

- Dhënia e kushteve të ndërtimit 4

- Leje për ndërtesa individuale, afarist banuese 17

- Leje ndërtimi të refuzuara 5

- Leje ndërtimi për objekte afariste 6

- Çertifikata për përdorimin e objekteve- ndërtesave 4

- Kushte Ndërtimore 4

- Pezullimi i Lejes Ndërtimore 1

- Njoftime për Plotsim Dokumentacioni 6

- Piketimi i Objekteve 6

1.3. Formimi i Komisioneve profesionale nga DPU

- Formimi i Komisionit për verifikimin e gjendjes së rasteve me të rënda për ndërtim të shtëpive

- Komision për hdënie në shfrytëzim të parcelave për zonën ekonomike Bair

-Komision për vlerësimin e dëme të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore

- Komision për mbikëqyrje të punëve në shesh

-Njoftimi i palëve lidhur me legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje.

1.4. Zyra për Banim

- Takim pune i rregullt me bordin për komunitete dhe DRC-në.

- Shpërndarja e dëftesëpagesave për pagesën e qerasë mujore për lokalet afariste, objektet dhe
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- Dëshmi të lëshuara për vjetërsi të banesave 2

- Verifikimi i fondit për shtëpi të banimit në Roma mahallë 152

- Dërgimi i verejtjeve për inkasim qeraje 49

- Pjesmarrje në komisionin për Hartimin e Planit lokal të veprimit për të çvendosurit dhe

zgjidhje të qëndrueshme.

- Pjesmarrja në hartimin e Planit lokal të veprimit për Reintegrim të komuniteteve .

1.5 Shërbimi Juridik

- Takime me përfaqësuesit e OSBE-së, për shqyrtimin e ligjeve të aplikueshme, të dhënat për

prona të uzurpuara, gjendja me të zhvendosurit.

- Pëlqime Parimore për ndërtimin e objekteve për blegtori (shtalla) 13

- Vendime për formimin e komisioneve 2

- Konkluzione jashtë procedurës administrative 2

- Kërkesë  drejtuar Zyres Rajonale për mbrojtje të trashegimisë së Kulturës 4

- Kërkesë Zyrës së Unionit Evropian në Kosovë (ZUEK) z. BEAUMONT .

- Përgjigje  në kërkesët e Agjencionit Antikorrupsin 2

- Përgjigjje në kërkersat e Gjykatës Themelore 4

- Përpilimi i marrveshjeve për dhënjen ne zhfrytzim të lokaleve në Rea

Për OJQ "Pram" dhe

Për OJQ "Rad Center"

- Trajnime në MAPP për Ligjin e PPA

- Trajnime në MMPH për Ligjin e ndërtimeve pa leje

1.6 AKTIVITETET PËRCJELLËSE

Aktivitetet përcjellëse i kemi ndarë në dy nëngrupe :

- Realizimi i të hyrave për buxhetin komunal dhe

- Përgjigjet në kërkesat e qytetarëve, personave fizik dhe juridik drejtuar kësaj Drejtorie

përmes zyrës së pranimit.

Nga pasqyra e të hyrave të realizuara gjatë dymbdhjet mujorit të vitit 2018, i paraqesim si në

vijim :
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1. Lejet e ndërtimit ......................................................................................... 160,580.64€

2. Destinim toke  ............................................................................................... 19,314.80€

2. Vertetimi i dokumenteve të ndryshme........................................................ 67.00€

3. Reklamat  .................................................................................................... 15,497.52€

4. Hapësirat    Publike ......................................................................................        36,049.90€

5. Qeraja për lokale ........................................................................................... 21,781.12€

6. Qeraja e objekteve ......................................................................................... 236.22€

7. Qeraja e objekteve publike............................................................................ 236.22€

8. Legalizimet  .................................................................................................. 334.72€

Gjithsejt për vitin 2018 255,512.42 €

1.7 Përgjigjet në kërkesa (aplikacione) të qytetarëve - personave fizik dhe juridik

drejtuar  kësaj Drejtorie, përmes zyrës së pranimit :

715 Lëndë (kërkesa) të ndryshme, të pranuara. Për shqyrtim
564 Lëndë të Azhuruara
13 kërkesa të transferuar në drejtoritë përkatëse

.

Drejtori për Planifikim dhe Urbanizëm                                              Përpunoj
___________________                                                     _________________

z. Besnik Beka                                                                       Lirije Muja
Zyrtare për Buxhet dhe Financa


