
 

 
Tabela  1: Vlerësimi i përgjithshëm i angazhimit dhe përpjekjes së Kryetarit për realizimin e 

premtimeve.  
0 -tregon që asnjë përpjekje ose angazhim konkret nuk është bërë në realizimin e premtimit,  
1- tregon se ka shenja pozitive në realizimin e premtimit,  
2- tregon një proces të filluar në realizimin e premtimit por me ngecje,  
3- tregon për një proces të filluar dhe në rrugë të mirë,  
4- tregon se hapa konkrete kanë filluar të ndërmerren për realizimin e premtimit dhe diçka në këtë 
kontekst është bërë dhe,  
5- tregon se realizimi i premtimit është në fazën drejt finalizimit.  
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vlerësimi1 

Lipjan 

 Asfaltimi  dhe ndërtimi i trotuareve në të gjitha rrugët urbane;  

Rindërtimi i Sheshit Adem Jashari;  

 Shtimi i hapësirave gjelbëruese dhe mirëmbajtja e atyre ekzistuese;   

Fasadimi, izolimi dhe restaurimi i ndërtesave në qytet (bashkëfinancim);  

 Ndriçimi i të gjitha rrugëve, opsioni ndriçimi solar;  

Ndërtimi i hapësirave te hapura sportive si dhe rregullimi i Stadiumit te qytetit;  

Ndërtimi i impiantit të ujërave të zeza;  

Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve;  

Ndërtimi i objektit të ri të Komunës  

Ndërtimi i rrugës per në varrezat e qytetit  dhe mirëmbajtja  e tyre;  

Ndërtimin e qendrës zejtare përmes partneritetit publiko privat;  

Projektimi dhe ndërtimi i nxehjes qendrore  përmes partneritetit publiko privat;  

Dislokimi tregut të gjelbër dhe ndërtimi në një hapësirë të përshtatshme;  

Rregullimi i shtratit të lumit “Sitnica” dhe përroskës “Janjevka”.  

Projektet në Gadime të Epërme, Gadime e Ulët, Babush i Muhaxherëve, Vrellëe Gadimes, Plitkoviq, Gllavicë e 
Marec 

Funksionalizimi i rrjeteve ekzistuese dhe përfundimi ndërtimit të kanalizimit dhe ujësjellësit,  

Asfaltimi i rrugicave,  

Asfaltimi i rrugëve deri te varrezat,  

Ndërtimi i urës dhe asfaltimi i rrugicave ne lagjen e ashkalive në Gadime të Ulët,  

Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimi publik në rrugët qendrore, opsion ndriçimi solar.  

Funksionalizimi  dhe pajisja e ambulancës ekzistuese me laborator në Gadime të Epër,  

Rregullimi i shtratit të lumit dhe ndërtimi i shëtitores në Gadime të Epër dhe në Gadime të Ulët,  

Ndërtimi i rrugës Gadime- Smallushe- Sllovi,  

Ndërtimi i shkollës fillore  ne lagjen e “Ibrajve” në Gadime të Epër;  

Rregullimi i fushave  sportive,  

Ndërtimi i çerdhes se fëmijëve për regjionin e Gadimes,  

Gjetja e lokacionit dhe ndërtimi i shkollës fillore  në Gadime të Ulët  

Gjetja e lokacionit për ndërtimin e  fushës sportive në Gadime të Ulët,  

Rregullimi i stadiumit dhe i infrastrukturës përkatëse në Babush të Muhaxhirëve;  

                                                 
1 https://kk.rks-gov.net/lipjan/getattachment/Municipality/President/President-Report/Raporti-per-Vitin-2014.pdf.aspx 
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Rregullimi i nxehjes qendrore dhe ndërtimi i sallës se sportit për shkollën “Ernest Koliqi” në Babush të 

Muhaxhirëve. 

 

Asfaltimi i rrugës Babush – Cernille përmes bashkëpunimit ndër komunal;  

Projektet në Llugaxhi, Gumnasellë, Çallapek, Banullë, Gllogovc, Rubovc dhe Kojskë 

Ndërtimi i trotuareve,  

Përfundimi i objektit të  sporteve në Llugaxhi,  

Mirëmbajtja dhe rregullimi i impiantit te ujerave te zeza për fshatrat Llugaxhi, Gumnasellë. Çallapek, 

Banullë, Rubovc dhe Kojskë; 

 

Asfaltimi i rrugëve të fshatrave,  

Përfundimi dhe funksionalizimi i rrjetit te ujësjellësit dhe kanalizimit,  

Ndërtimi i shkollës ne Gumnasellë dhe  Rubovc si dhe përfundimi i shkolles ne Banulle dhe ne Gllogovc;  

Rregullimi i shtratit te lumenjve,  

Ndërtimi i fushave të sportit,  

Renovimi i i shkollës se vjetër te fshatit Banullë,  

Projektet në Sllovi dhe Smallushë 

Hapja dhe asfaltimi i rrugës ndërlidhëse ndërmjet dy rrugëve kryesore te fshatit Sllovi;  

Asfaltimi i rrugës ne lagjen e “Abazve” në Sllovi;  

Asfaltimi i rrugës ndërlidhëse Sllovi- Smallushe;  

Rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave te dëshmorëve dhe martireve ne Sllovi;  

Ndërtimi i trotuareve dhe i ndriçimit publik-opsion ndriçimi solar;  

Zgjerimi dhe përfundimi i rrjetit te kanalizimit;  

Rregullimi i fushës se sportit;  

Funksionalizimi i QMF.  

Rregullimi i sallës se sporteve ne shkollën e Sllovisë;  

Renovimi dhe funksionalizimi i shkollës se vjetër në Sllovi;  

Rregullimi i shtratit të lumenjve;  

Ndërtimi i rrugës Sllovi – Gjilan në bashkëpunim ndërkomunal;  

Projektet në Janjevë, Akllap, Teqe, Brus, Tërbufc, Hanroc, Bukovicë, Okosnicë, Shisharkë dhe Vogaçicë 

Asfaltimi dhe ndërtimi i rrugëve te brendshme  me kupëza në Janjevë,  

Përfundimi i asfaltimit te rrugëve ne Brus,  

Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik (opsion ndriçimi solar) në Janjevë,  

Rregullimi i shtratit të lumit dhe shëtitores në Janjevë,  

Funksionalizimi i ujësjellësit,  
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Ndërtimi i kanalizimit,  

Ndërtimi i fushave të sportit,  

Rregullimi i rrethojës se oborrit te shkollës në Janjevë,  

Ndërtimi i shkollës në Teqe,  

Renovimi i shkollës në Brus,  

Ndërtimi i dy urave në fshatin Akllap,  

Projektet në  Konjuh: 

Asfaltimit i rrugëve të fshatit;  

Ndërtimi i trotuareve;  

Ndërtimi i rrethojës se shkollës;  

Ndërtimi i fushës se sportit;  

Rregullimi i shtratit të lumit dhe ndërtimi i shëtitores.  

Projektet në  Jetën e Re dhe Grackë e Vjetër 

Zgjerimi dhe funksionalizimi i kanalizimit dhe ujësjellësit në të dy fshatrat;  

Asfaltimi i rrugëve  dhe ndërtimi i trotuareve  në Jetë të Re dhe  Grackë e Vjetër;   

Lidhja e ujërave të zeza të fshatit Jeta e Re dhe Grackë e Vjetër me impiantin  e qytetit të Lipjanit;  

Restaurimi dhe funksionalizimi i shtëpisë së kulturës në Grackë të Vjetër;  

Projektet në Topliçan, Grackë e Vogël dhe Bujan 

Përfundimi dhe funksionalizimi i kanalizimit.  

Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit,  

Asfaltimit  i rrugëve dhe ndërtimi i trotuareve.  

Asfaltimi i rrugës lidhëse ndërmjet Topliçanit dhe Grackës së Vogël;  

Ndërtimi i stadiumit dhe objekteve përcjellëse në Topliçan;  

Projektet në Bregu i Zi dhe Varigoc 

Ndërtimi i shkollës fillore ne Breg te Zi;  

Ndërtimi i fushës se sportit ne Breg te Zi;  

Asfaltimi i rrugicave në Breg te Zi;  

Ndërtimi i trotuareve ne Breg te Zi;  

Asfaltimi i rrugës ne Varigoc;  

Asfaltimi i rrugës Varigovc-Godanc  

Ndërtimi i ujësjellësit  dhe kanalizimit ;  

Projektet në Hallaq i Madh, Hallaq i Vogël, Rufci i Ri, Rufci i Vjetër dhe Ribar i Vogël 

Funksionalizimi dhe ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit dhe kanalizimit,  
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Asfaltimi i rrugicave,  

Ndërtimi i trotuareve,  

Ndërtimi i urës mbi lumin Sitnica,  

Rregullimi i fushave sportive.  

Projektet në Kraishtë: 

Përfundimi i shkollës me objekte përcjellëse;  

Rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave te dëshmorëve dhe martireve;  

Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit;  

Përfundimi i asfaltimit të rrugicave;  

Rregullimi i shtratit te lumit dhe shëtitores në Kraishtë;  

Ndërtimi i trotuareve,  

Projektet në Ribari i Madh dhe Zllakuqan 

Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit,  

Asfaltimi i rrugëve,  

Ndërtimi i trotuareve,  

Rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave te dëshmorëve dhe martireve;  

Ndërtimi i  QMF-se në Ribar të Madh;  

Ndërtimi i fushës të sportit.  

Rregullimi i shtratit te lumit dhe shëtitores në Ribar të Madh.  

Projektet në Torinë, Poturovc, Dobrajë e Madhe, Dobrajë e Vogël, Llugë dhe Gllanicë 

Ndërtimi dhe funksionalizimi i rrjetit te ujësjellësve dhe kanalizimit,  

Asfaltimi i rrugëve te fshatrave,  

Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik*opsion ndriçimi solar),  

Ndërtimi i stadiumit dhe objekteve përcjellëse në Dobrajë të Madhe,  

Asfaltimi i rrugëve deri te varrezat e fshatit,  

Rregullimi i ngrohjes qendrore ne objektin e shkollave.  

Rregullimi i shtratit te lumit dhe ndërtimi i shëtitores në Dobrajë të Madhe,  

Ndërtimi i rrugës Dobrajë e Madhe – Magure,  

Rregullimi i rrethojave dhe rregullimi i oborreve të shkollave,  

Ndërtimi i rrugës regjionale Lluge- Radeve,  

Projektet në Magurë, Mirenë, Medvec, Qylagë, Vërshec, Leletiq, Blinajë dhe Vrellë e Goleshit 

Asfaltim i rrugëve,  

Asfaltimi i rrugës Vërshec-Qylagë,  
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Ndërtimi i stadiumit dhe objekteve përcjellëse ne Magure,  

Asfaltimi i rrugës se varrezave ne Medvec,  

Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik te rrugëve qendrore,  

Funksionalizimi dhe zgjerimi i rrjetit te ujësjellësve dhe kanalizimeve,  

Ndërtimi i shkollës ne Magure dhe Mirenë,  

Ndërtimi i Qendrës Rinore në Magure,  

Renovimi i shtëpisë së kulturës në Vrellë,  

Dhënia e lokacionit dhe ndërtimi i objekteve të banimit social përmes partneritetit publiko privat në 

Magure, 

 

Rregullimi i shtratit te lumenjve,  

Rregullimi i shtratit te lumit ne Magure dhe rregullimi i parkut-shëtitores,.  

Projektet në Shalë, Kroimir, Baicë, Resinoc, Kleçkë dhe Divjakë 

Asfaltimi i rrugicave,  

Asfaltimi i rrugës Shalë-Baicë,  

Zgjerimi dhe riasfaltimi i rrugës në Resinoc,  

Funksionalizimi i rrjetit te ujësjellësit dhe kanalizimit,  

Ndriçimi publik i rrugëve qendrore,  

Rregullimi i shtratit te lumenjve,  

Ndërtimi i terreneve sportive,  

Përfundimi i sallës së sportit në Shalë,  

 


