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RAPORTI I PUNËS NË PERIUDHËN PREJ 03.01.2020- 31.01 .2020
Përmbajtja e Raportit  :

DSHPI gjatë periudhës një mujore janë pranuar 18(tetëmbëdhjetë )kërkesa
Nga qytetarët.
Po ashtu në periudhën e lartcekur sa i përket financave është bërë:
 Përgatitja e raporteve për pagesë dhe dorëzimi i tyre në Drejtorinë

Buxhet dhe Financa
 Evidentimin e faturave në vazhdimësi
 Evidentimi i borgjeve ndaj operatorëve ekonomik
 Evidentimin e zotimeve
 Përcjelljen e pagesave të projekteve të këtij viti dhe vitit të kaluar

Siç e dimë se DSHPI  përbëhet nga dy sektorë:

 Sektori për shërbime Publike  &
 Sektori për Infrastrukturë
Sektori për Shërbime Publike gjatë kësaj periudhe   ka kryer këto

punë:

 Kontrolli i punëve në Projektin:”Mirëmbajtja Dimërore e rrugëve”,
Intervenimi në pastrimin e borës në fsh. Melenicë –Preten –Vllahi
Nga operatori ekonomik “Urban”,pasi që nga emergjenca është
raportuar se ka vështirësi në qarkullimin e automjeteve .

 Intervenimi është kryer me dt.6-7 janar me kamion të specializuar,po
ashtu ka pasur intervenime në pastrimin e borës në fsh,Bajgorë dhe
Kovaqicë me operatorin ekonomik “Euro Ndërtimi” me dt.05dhe
06.01.2020

 Me dt.06.01.2020 është intervenuar në qytetin e Mitrovicës
,respektivisht në rrugët e spitalit për shkak të krijimit të ngricave nga
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kompania regjionale me hedhje të kripës. Me hedhje të kripës nga e
njëjta kompani dhe është intervenuar në fsh. Trepçë ,për shkak të
akullit të krijuar.

 Me dt. 09.01.2020 kemi dalë në teren për incizimin e mundësisë të
Fillimit të shtrirjes së rrjetit të ujësjellësit në fsh. Vinarc sipas
kërkesës së banorëve të Lagjes së Kodra live të cilët nuk janë
përfshirë në furnizim me ujë të pijshëm,pritet hartimi i projektit dhe
fillimi i ndërtimit të këtij ujësjellësi.

 Gjatë javës kemi kërkesa të shumta të qytetarëve si me shkrim ashtu
edhe kontakte dhe takime në zyre për nevoja kryesisht të ndriçimit
publik. Kemi pas takim me nënkryetarin për fillimin e implementimit
të projekteve komunale ne EE.

 Takimi  i rregullte me drejtorin e DSHPI. Pas takimit me drejtorin te
caktuar kishim një takim ne zyre e Komunës me Grupin profesional te
kontraktuar nga UN-HABITAT  ne lidhje me hapat e mëtutjeshëm
drejt finalizimit te Planit

 Përveç punëve të përditshme, si takim me qytetarë në lidhje me
kërkesat e tyre, sot ishim në ujësjellës, biseduam ne lidhje me disa
probleme , pas bisedës dolëm në teren,Vinarc ku behet shtrira  e  rrjetit.

 Me kërkesë të nënkryetarit biseduam në lidhje me projektin pilot në
implementim të masave të EE.Ne rr."HOXHE KADRI
PRISHTINA"ka përfunduar zgjerimi i rrjetit.

 Takim i grupit komunal për hartimin e planit te PZHK-se.

 13.01.2020- Takimi  i rregullt me drejtorin e DSHPI. Pas takimit me
drejtorin të caktuar kishim një takim në zyre e hekurudhës së Kosovës
në lidhje me një kërkesë nga një biznes. Kemi pas komunikim me
KEDS dhe MMPH për zgjidhjen e problemit në ndriçimin e tunelit të
qytetit.

 14.01.2020--Përveç punëve të përditshme, si takim me qytetarë në
lidhje me kërkesat e tyre, sot ishim në Policin e Kosovës, biseduam në



lidhje me disa aksidente ku ishin të dëmtuara disa asete komunale, pas
bisedës na u dha raporti nga vendi i ngjarjes për procedim te
mëtutjeshëm të lëndës.

 Me kërkesë te drejtorit kanë filluar përgatitjet për hartimin e draft
rregullores komunale për menaxhimin e parkingjeve në territorin e
komunës.

 Përcjellja e free balancit të drejtorisë. Kërkesë për zotim të mjeteve.
 Mirëmbajtje të rrjetit të ndriçimit publik kemi intervenuar në

eliminimin e defekteve në rr. si në vijim: Mbretëresha Teuta; Xhevat
Isufi, Shala e Bajgores, Shupkovc, Hakif Bislimi tek Liqeni
Akumulues, Behram Mehmeti, Dëshmoret e Kombit dy ditë pune, Ali
Pashe Gucia,Parisit,Zgjerim te rrjetit ne rrugën Hysni Ferizi(17  trupa
ndriçues).

 Takimi në zyret e Komunës me Kompaninë Konsulente e përzgjedhur
për menaxhim të Projektit të Mileniumit

 Përveç punëve të përditshme si takim me qytetarë në lidhje me
kërkesat e tyre, sot ishim në ujësjellës, biseduam në lidhje me disa
probleme , pas bisedës dolëm në teren Vinarc për vendosje të njehsorit.

 Me kërkesë të nënkryetarit biseduam në lidhje me rregullimin e parkut
”Adem Demaçi” .

 Kurse te ”Kej Lushta” ka përfunduar zgjerimi i rrjetit të Ndriçimit
Publik.

 Takim i grupit komunal për Përzgjedhjen e banesave kolektive për
Efiçiencë të energjisë.

 Dalja në teren sipas kërkesave të disa banoreve, dhënia në shfrytëzim
të hapësirave publike,vizita në qytet me ekipin e caktuar nga Kryetari
për përzgjedhje të objekteve kolektive për implementim të projektit të
EE.

 Përgatitja e Vërejtjeve për të gjithë operatorët Radio taxi, të cilët e
shfrytëzojnë sipërfaqen publike, e nuk i paguajnë me rregull pagesën
mujore për shfrytëzimin e asaj sipërfaqeje.



Në Sektorin për Infrastrukturë janë kryer këto punë :

 Mbledhja e të dhënave nga të gjithë zyrtarët për përpilimin e raportit
zyrtar përfundimtar vjetorë

 Takim me z. Xhevat Ismajli nga KRU”Mitrovica me Drejtorin e
Kadastrit z. Hysen Muzliukaj për marrjen e kopjeve të Planit të
parcelave ku do të ndërtohet Impianti i Ujërave të zeza ku do të
fillojmë me procedurat e shpronësimit të tokës apo këmbim në mënyrë
që të lirohen hapësirat sepse Ministria e Financave dhe BERZH pritet
të financojnë projektet e lartcekura

 Dalja në teren me kompaninë Infratek nga Prishtina për matjen e
parcelave dhe rrugëve ,për ndërtimin e infrastrukturës në Lagjen e re
në fsh. Frashër.

 Takim me përfaqësuesit e Katarit me qëllim të ndërtimit të
Infrastrukturës në Lagjen e re në fsh. Frashër.

 Me 13.01.2020 ,takim me përfaqësuesit e Katarit ;
 Punimi i raportit të planifikimit për investime kapitale;
 Me 14.01.2020 dalja në teren me përfaqësuesit e Katarit;
 Vizitë me rregullimin e ujësjellësit në fsh.Vinarc;
 Me dt.15.01.2020 jemi takuar me kryeshefin e KRU “Mitrovica”;
 Me dt.16.01.2020 dalja në teren në fsh.Kodër me qëllim të Pranim

dorëzimit të Ujësjellësit;
 Takim në zyre e INFRATEK për projektin ide dhe marrjen e dritës së

gjelbërt për hartim të projekteve;
 Arkivimi dhe rregullimi i projekteve që janë hartuar më parë.
 Mbikëqyrje gjatë ekzekutimit të punëve në realizimin e Projektit:

Furnizimi dhe Ndërtimi i rrjeteve të ujësjellësve në qytet;
 Vizita në teren në fsh. Kodër ,pas përfundimit të rrjetit të ujësjellësit ;
 Përfundimi i raportit përfundimtar të DSHPI;
 Përpilimi i paramasave dhe parallogarive për projektet që do të

realizohen në vitin 2020;
 Mbikëqyrje gjatë ekzekutimit të punëve në realizimin e Projektit:

Furnizimi dhe Ndërtimi i rrjeteve të ujësjellësve në qytet;
 Përgatitja e Referencës për operatorin Infratek lidhur me hartimin e

projekteve kapitale gjatë vitit 2019.



 Vizita në teren në fsh.Vinarc,pas përfundimit të rrjetit të ujësjellësit
dhe vendosja e njehsorit;

 Përfundimi i raportit përfundimtar të DSHPI;
 Përpilimi i paramasave dhe parallogarive për projektet që do të

realizohen në vitin 2020 në Vazhdimësi;
 Mbikëqyrje gjatë ekzekutimit të punëve në realizimin e Projektit:

Furnizimi dhe Ndërtimi i rrjeteve të ujësjellësve në qytet;
 Përgatitja e Referencës për operatorin Infratek lidhur me hartimin e

projekteve kapitale gjatë vitit 2019.
 Përfundimi i raportit përfundimtar të DSHPI;
 Takimi i Drejtorit të DSHPI-së me Banorët e fshatrave dhe lagjeve

,lidhur me kërkesat e tyre të parashtruara në DSHPI.

Drejtori i DSHPI:
----------------------

Me  respekt ! Naser MUJA


