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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 parë të vitit  2019 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 2019, me 

angazhimin e terë stafit.  

- Takimi me ekipin për Hartim të PZHK-ës, 

 

- Llogaritja e taksave administratve, densitet për lejet ndërtimore. 

- Është bërë edhe plotësimi i të dhënave në formë tabelare në kuadër të banimit, institucionit të 

sigurisë, zjarrfiksave për PZHK. Ky sektor ka bërë shqyrtim të 1 lendë të parcelizimit dhe 3 

lëndëve të riparcelizimit. Zyrtarët nga DPU kanë dal në terren për të marr gjendjen faktike 

lidhur me billboard dhe citylight-a, kryerjën e matjeve për sip. për vendosjën e  karrigeve dhe 

tavolina, shqyrtimi i 7 lëndëve që kanë të bëjnë më sipërfaqt publike.  

- shqyrtimin e 7 lëndeve të parcelizimit dhe 1 të riparcelizimit. 

- Lëndet e azhuruar nga Reklamat ku gjithsej gjatë gjashmujorit kemi arritur ti përfundojmi 

47.42  pozitive 3 refuzim 2 lend ende në procedur. 

- Lëndet e azhuruar nga gjeneratoret ku gjithsej gjatë gjashmujorit kemi arritur ti përfundojmi 

2 (dy) lënd pozitive. 

- Lëndet e azhuruar nga Elektrika ku gjithsej gjatë gjashmujorit kemi arritur ti përfundojmi 5 2 

në shqyrtim dhe 3 të kryera. 

 

- Lëndet e azhuruar nga kiosqet ku gjithsej gjatë gjashmujorit kemi arritur ti përfundojmi 19 

(nëtumbëdhjet), 8( tetë) të shqyrtuar por ende ne pezulim 3( tri) refuzune dhe 8 (tetë) me 

vendime. 

 

- Janë shqyrtuar 5 lënd për sip.publike (janë në proces), janë kryer matje në terren pranë 

lokaleve për shfrytëzim të hapsirës publike(tavolina dhe karriga). Gjithashtu, cdo zyrtarë  ka 

pasur takim me palët dhe informimin e tyre për cështje që janë nën kompetencë të DPU-së. 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

- Është kthyer përgjigje në 2 kërkesa dhe është deguar kërkesë në MMPH për marrjën e 

pëlqimit për vendosjën e objekteve përcjellësë tek Liqeni. 

- Pëlqime parimore për grandet 15 (pesumbdhjet). 

- Vendime për lojra për fëmij 18 (tetumbdhjet )  
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- Caktimi i grupeve punuese për PZHK. 

- Hartimi i paramases dhe parallogarisë për Arkivën Komunale 

- Pjesmarrja në grupin punues me UN-HABITATIN dhe firmen projektuese INSI për PZHK 

- 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.       

- Përzgjedhja e Shefit për planifikim  si kordinatorit të grupeve punese.  

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.2.   Sektori  për Urbanizëm 

 Duke filluar nga muaji Janar 2019, stafi si terësi ka qenë i angazhuar në frontin tjetër të 

punës  Ky sektor  ka pranuar në shqyrtim lëndët që kanë të bëjnë me lejet ndërtimore, duke 

përfshirë edhe daljën në terren (vendërtimit), përgaditje të protokoleve, përgaditje të 

kërkesave për Kuvendin komunal dhe  Ministrin e Bujqsësise, Pylltarisë dhe zhvillimit Rural 

për ndërrim të kulturës të tokës bujqësorë si dhe takim me palët.  

- Leje ndërtimi për ndertesa afariste  shumëbanesore                                     9 

- Dhënia e kushteve të ndërtimit                                                                        4 

- Leje për ndërtesa individuale, afarist banuese                                              9 

- Leje ndërtimi të refuzuara                                                                              4 

- Leje ndërtimi  për  objekte afariste                                                                3 

- Çertifikata për përdorimin e objekteve- ndërtesave                                    8 

-  Kushte Ndërtimore                                                                                        12 

- Nryshim Destinimi                                                                                           3 

- Pezullimi i Lejes Ndërtimore                                                                          4 

- Njoftime për Plotësim Dokumentacioni                                                       3 

- Piketimi i Objekteve                                                                                      18 

- Pelqim Parimor                                                                                               1 

- Pëlqime Urbanistike 

                                                                                                                                                                                                                                                             

1.3. Formimi i Komisioneve profesionale nga DPU 

 

-Njoftimi i palëve lidhur me legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje. 
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Formimi i Grupeve punuese për PZHK 

- Kërkesat e Miratuara  190 (njëqind e nadhjet ) 

- Kërkesat e refuzuar 34( tridhjet e katër) 

- Kërkesat e anuluar 13(trembdhjet)  

 

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 dhe 

objektetve.  

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

zgjidhje të qëndrueshme.  

- Plotsimin e tabelave per databazen për PZHK- vazhdimsi 

- Kordinim dhe Ekipe punuse në kuader të banimit , vendbanimeve dhe vendbanimeve jo 

formale dhe demografis për PZHK. 

- Barazimit me zyrtaren për Bugjet dhe financa –DPU  për gjashtë mujorin e Drejtoris. 

- Kanë kryer kontrollimin e projektit për ndërtim të kompanisë N.T.P “Florenti” në kuadër të 

banimit. 

- Është bërë përgaditja e raportit për pranim teknik të objektit L6 – investitori NNP “Alfa ing” 

sh.p.k.   

- Vlërsimi i projekteve për plotësimin e shtojcave së lejeve ndërtimore.  

   1.5    Shërbimi Juridik 

- Komisioni për shqyrtimin e ankesave drejtuar  inspeksionit (përpilimi i procesverbalit nga 

puna e komisionit). 

 

- Propozim vendim për miratimin e taksës. 

- Vendim për formin e komisionit për pranim teknik . 

- Vendim mbi pranimin e praktikantve.  

- Vertetim mbi kryerjen e praktikes.  

- Urëdhes e Drejtoris për mos leshim te dokumenteve ndaj borgjeve që i kanë Komunës . 

- Autorizim për zevëndesimin e zyrtarit.  

- Vendim për pranim teknik. 

- Vendim per kontrollim teknik shumbanesor.  

- Vendim per kontrollim teknik afarist individual.  
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- Vendim per kontrollim teknik për objektet shumbanesor. 

- Vendim për caktimin e organeve mbykëqyrës 

- Raportet për secilin vendim të përpiluar 

- Komunikimi me gjykaten për borgjet e Komunës 

- Arkivimin e 5 lëndeve të përfunduara 

 

    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 2019,  i paraqesim si në 

vijim :  

1. Lejet e ndërtimit  .........................................................................................        338,310.59 € 

2. Destinim i tokës  ........................................................................................             5,927.50€                                

2. Vertetimi i dokumenteve të ndryshme........................................................                    0.00€  

3. Reklamat  ....................................................................................................           8,366.02 €                        

4. Hapësirat  Publike ......................................................................................          19,101.27€ 

5. Qeraja për lokale ...........................................................................................         7,645.10€  

6. Qeraja e objekteve publike ............................................................................      30,905.58 € 

7. Legalizimet  ..................................................................................................                 0.00€ 

8. Qeraja e pasurive te banesave ....................................................................                   5.00€ 

9. Taksa per Fletkerkesa ...............................................................................              1125.00€ 

 

 

                                                                        Gjithsejt për vitin 2019                       411,386.06€ 

 

 

 

                   Përpunoj                                             Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm DPU 

    ____________________________                                      ___________________________                                                                                                      

Zyrtarja për Buxhet dhe Financa -DPU                                     Besnik Beka Drejtor 

Ecc.dipl. Lirije Muja 

 

 


