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Organizata Joqeveritare YAHR- do të vazhdojë me 
monitorimin e aktiviteteve të legjislativit dhe të 
ekzekutivit të Komunës së Lipjanit ,gjatë periudhës 
katër vjeçare 2017/2021 dhe do të dal me raporte 
monitoruese- vlerësuese për çdo gjashtë muaj.  
 
Youth Association for Human Rights /YAHR që nga 
vitit 2009 është duke bërë monitorimin pro aktiv të 
punës së ekzekutivit të Komunës së Lipjanit. Në 
monitorimin e punës së ekzekutivit të Komunës së 
Lipjanit për periudhën gjashtë mujore, nëpërmes 
këtij raporti YAHR provon të kontribuoj në ofrimin 
e informacioneve të strukturuara të cilat do të jenë 
në shfrytëzim, para së gjithash për qytetarin e 
Komunës së Lipjanit, shoqërinë civile, mediat, si dhe 
vetë institucionin e monitoruar, Ekzekutivin dhe 
Kuvendin e Komunës së Lipjanit.  
 
Raporti të shtatëmbëdhjetë monitorues për punën e 
ekzekutivit të komunës së Lipjanit, karakterizohet 
me zhvillime në interes të qytetareve. Me gjithë atë 
YAHR-i është munduar që të hartojë një raport, 
duke u mbështetur në shumë burime të informacionit: monitorimi e aktiviteteve të ekzekutivit të 
Komunës së Lipjanit, drejtorive komunale , mbledhjeve të Bordit të Drejtoreve, analizimit të 
dokumenteve të ndryshme , analizimi i raporteve të mediave të shkruara dhe elektronike, debatet si 
dhe diskutimet e organizuara nga shoqëria civile.  
 
 
Bekim Krasniqi 
Drejtor ekzekutiv i YAHR-it 
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Hyrje 
 

Youth Association for Human Rights (YAHR) për gjatë pjesës së parë të vitit 2018 nëpërmjet 
monitoruesve të saj nga afër ka përcjellë punën e ekzekutivit si dhe funksionimin e legjislativit të komunës 
së Lipjanit. Ky monitorim ka pasur për qëllim të identifikojë jo vetëm të metat eventuale të qeverisjes si 
dhe shkeljet e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi por edhe të shënojë ngritjen e institucioneve si në aspektin 
e rritjes së kapaciteteve, shfrytëzimit të buxhetit dhe aplikimit të frymës demokratike të marrjes së 
vendimeve si dhe të komunikimit dhe të transparencës.  

 
Qëllimet e monitorimi të punës së 
zyrtarëve komunal janë: 

- Që të sigurohet kredibiliteti 
i proceseve politike; 

-  Që të sigurohet 
përgjegjshmëria e zyrtarëve 
të zgjedhur ndaj qytetarëve 
dhe që ata të jenë 
përfaqësues të vërtetë të 
interesave të shoqërisë; 

- Që të sigurohet 
transparenca në punën e 
zyrtarëve të zgjedhur; 

- Që të sigurohet pjesëmarrja 
e qytetarëve në proceset 
politike vendore; 

- Që të parandalohen 
parregullsitë e mundshme, 
aktivitetet mashtruese dhe kërcënimet; 

- Që të inkurajohen zyrtarët e zgjedhur në punën e tyre për gjetjen e zgjidhjeve që rëndojnë 
shoqërinë civile; 

- Që zyrtarëve të zgjedhur t’iu ofrohen informata mbi brengat e vërteta me të cilat ballafaqohet 
shoqëria civile;  

- Që të informohen qytetarët se si zyrtarët e zgjedhur trajtojnë brengat e tyre si bazë për çfarëdo 
veprimi qytetar drejt zgjidhjes së atyre brengave. 
 

Përmbledhje ekzekutive 

 
 
Youth Association for Human Rights (YAHR) publikon raportin e monitorimit e ekzekutivit të Komunës së 
Lipjanit bazuar në monitorimin e punës së Komunës së Lipjan gjatë periudhës Janar - Qershor 2018. 
Monitorimi është fokusuar në punën e ekzekutivit të Komunës, dhe përfshinë fushat: e premtimeve të 
kryetarit të komunës, transparencës dhe llogaridhënies, demokratizimit dhe qeverisjes së mirë, zhvillimit 
urban e ekonomik, arsimit dhe shëndetësisë. YAHR-i gjatë përpilimit të këtij raporti është bazuar në bazë 
të informatave të mbledhura në teren nga qytetarët, nga raportet mujore dhe vjetor të kryetarit për vitin 
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2018, nga monitorimi i drejtpërdrejtë të aktiviteteve të punës së ekzekutivit, nga mediat dhe nga shumë 
informacione të ndryshme. 
 
Ekzekutivi i Komunës së Lipjanit edhe gjatë kësaj periudhe Janar – Qershor 2018 është përballur me shumë 
sfida dhe vështirësi. Duke filluar që nga tri problemet kryesore që përballën sot qytetarët e komunës së 
Lipjanit: Problemin e trajtimit të ujërave të zeza, problemin me furnizim me ujë të pijshëm dhe ndotjen e 
lumit Sitnica dhe deri tek problemet në mes ekzekutivit të Komunës së Lipjanit dhe Ministrisë së 
infrastrukturës, ku kjo e fundit pa pëlqimin e Komunës së Lipjanit i heq tri projekte të planifikuar me buxhet 
të ministrisë për vitin 2018, si që ishte projektin i rrugës regjional Lipjan-Banullë, Llugë-Radevë dhe të rrugës 
“Sadik Shala” në Lipjan. 
 
Buxhet i Komunës së Lipjanit në vazhdimësi ka pasur rritje nëpër vite që nga viti 2003 dhe në këtë vit 2018 
e kap shifrën e 16,102,983.57 €. Por, shumica e buxhetit shkon në paga dhe mëditje për punëtoret në sferat 
e administratës komunale, shëndetësisë dhe arsimit. 
 
Buxheti i përgjithshëm i komunës së Lipjanit për periudhën 1 Janar-31 Maj 2018 ka arrit që të shpenzohet 
në masën 62.97 % ose 5,470,753.39 € nga mjetet e buxhetit të alokuar për këtë periudhë, e cila ishte në 
vlerën e 8,688,382.04 €. Ndërsa, kemi vetëm 33.97 % të buxhetit të shpenzuar nga buxhet në tërësi për 
vitin  2018. Kjo shifër është e mirë duke u bazuar në faktin se kemi të bëjë me pesë mujorin e parë të vitit, 
ku pjesa më e madhe e pritet të shpenzohen në gjashtë mujorin e fundit të 2018.  
 
Po ashtu vazhdohet me një performancë të mirë edhe në inkasimin e të hyrave vetanake të komunës ku 
deri me 31 Maj 2018  janë realizuar në vlerë   546,153.28 €  ose 28.20 % nga planifikimi vjetor buxhetor që 
është në vlerën e 1,936,600.00 euro për vitin 2018. Krahasuar me të njëjtën periudhe të vitit 2017 kemi 
113,724.15 euro të hyra me pakë të realizuara, ku në të njëjtën periudhe të vitit 2017, ishin realizuar 
659,877.43 € ose 31.29 % nga buxheti i planifikuar.  Realizimi i të Hyrave nga Tatimi në Pronë deri me 
31.05.2018, është realizuar në vlerën 234,512.67 €  ose 29.31% nga planifikimi i të hyrave për vitin 2018, 
që  është 800,000.00 €. Nëse e bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë me vitin 2017 kemi një ngritje 
të  hyrave nga tatimi në pronë në vlerën 31,482.74 €. 
 
Thesari –Ministria e Financave gjatë kësaj periudhe ka ekzekutuar 14 lëndë në bazë të vendimeve 
gjyqësore,  pa pëlqimin e ekzekutivit të Komunës së Lipjanit në favor të individëve dhe subjekteve tjera 
juridike, ku buxhetit komunal është dëmtuar në vlerën 237,219.77€. 
 
Drejtoria Komunale e Prokurimit në Komunën e Lipjanit, gjatë kësaj periudhe, ka pasur 151 shpallje për 
tenderim, nga të cilat kemi 111 tenderë janë me vlera të mesme ose 73.50 % prej tyre dhe 3 të ri-
tenderuara, ndërsa kemi vetëm 40 shpallje në vlerat të ulta dhe pa asnjë ri-tenderim.  
 
Komuna e Lipjanit ballafaqohet me një gjendje të rënd në sektorin shëndetësor, për kundër angazhimeve 
të shumta të Drejtorisë Komunal për Shëndetësi, që të përmirësojë gjendjen ekzistuese, por prapë se prapë 
gjendja mbetet e rënd, me fajin e Ministrisë së Shëndetësisë. Gjatë kësaj periudhe ka pasur mungesë të 
gjerave elementare duke filluar nga shiringat, gypin përcjellës për infuzione, dorëzat sterilizuese për 
personelin mjekësorë, fashat, cilindrin mbushës me oksigjen, mungesë të barnave nga lista esenciale dhe 
plotë gjëra të tjera që i duhen një pacienti për të marrë një intervenim emergjent. 
 
Po ashtu, probleme ka edhe në sferën e arsimit në Lipjan, në mungesë të infrastrukturës edhe me 
problemet e numrit të madh të nxënësve nëpër klasa në me shkollat e mesme, ku numri i nxënësve tejkalon 
mesataren e parashikuar. 
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Rreth transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve lokale kanë një gatishmëri për bashkëpunim me 
shoqërinë civile, por duhet punuar edhe më shumë. Gjatë kësaj periudhe kemi nënshkrimin e 
memorandumit të bashkëpunimit në mes të organizatës së shoqërisë civile YAHR dhe kryetarit të Komunës 
së Lipjanit, Z.Imri Ahmeti, 
 
 

Profili i Kryetarit Imri Ahmeti 
 
 Imri Ahmeti u lind më 05.08.1964, në fshatin TorInë, komuna e Lipjanit, shkollën fillore e kreu në fshatin 
Rufc, ndërsa shkollën e mesme në Lipjan. Është i diplomuar në fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës. 

 
Profesor i Lëndëve Juridike në gjimnazin në Lipjan 1994-
1999, Shef i Inspektoratit 1999-2000, Shefi i sektorit për 
regjistrimin e bizneseve 2004-2007,Kryeshef Ekzekutiv 2004-
2007, Këshilltar politik në Kabinetin e Presidentit të Kosovës 
2007-2008, Këshilltar i lart politik i Zëvendës së kryeministrit 
të Qeveris së Kosovës z. Ramë Manaj 2008-2010,  
zv/ministër i Ministrisë se Punëve te Brendshme ne Qeverinë 
e Republikës se Kosovës 2010, Deputet ne Parlamentin e 
Kosovës 2011-2013,  Nga viti 2013 kryetar i Komunës së 
Lipjanit1.  

 
 
Premtimet e Kryetarit Imri Ahmeti 
 

Organizata Joqeveritare Youth Association For Human Rights – YAHR  kemi monitoruar aktivitetet dhe 
premtimet e kryetarit Imri Ahmeti, të dhëna gjatë fushatës zgjedhore në periudhën 21  Shtator  deri me 20 
Tetor 2017, por për shkak të periudhës së shkurtër që nga marrja e mandatit të dytë, nuk e kemi parë të 
arsyesh dhe të logjikshëm që të bëjmë një vlerësim të tyre . Si rezultat i monitorimit tonë të bërë në mediat 
e shkruara dhe elektronike, si dhe në debatin e organizuar nga ne, në mes të tjerash Kryetari Ahmet ka 
premtuar që ti realizoj këto projekte gjatë vitit 2017-21: 
 
Investimet e planifikuara në qytetin e Lipjanit:  
 
Vazhdimi i ndërtimit të rrugëve, trotuareve dhe ndriçimit publik në të gjitha lagjet e qytetit (trajtim i 
veçantë: Lagja e Akllapit dhe Konjuhit); 
Hapja e rrugëve – unazë jashtë qytetit që do ta lidhë pjesën lindore me pjesën perëndimore  nëpërmes 
rrugëve tranzite;  
Asfaltimi i rrugës “Sadik Shala” deri në magjistralen Prishtinë-Ferizaj; 
Përfundimi i rrugës me katër korsi nga rrethrrotullimi tek ETC deri në qytet; 
Asfaltimi i rrugës me katër korsi me infrastrukturë përcjellëse (shtigje të biçikletave, shtigje për këmbësorë) 
nga Lipjani - deri te rrethrrotullimi te Banulla; 
Ndërtimi i rrethrrotullimit në hyrje të Lipjanit afër Qendrës së zjarrfikësve; 
  
  
  

                                                 
1 https://kk.rks-gov.net/lipjan/getattachment/Municipality/President/Biografia-e-Kryetarit.pdf.aspx  

https://kk.rks-gov.net/lipjan/getattachment/Municipality/President/Biografia-e-Kryetarit.pdf.aspx
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Ndërtimi i rrugës përgjatë brezit të hekurudhës ndërmjet magjistrales Prishtinë – Prizren deri te rruga e 
Gllogovcit; 
Ndërtimi i shkollës fillore në qytet; 
Ndërtimi i një Qendre Rinore në qytetin e Lipjanit; 
Ndërtimi i sallës së sporteve te shkolla “Ismail Luma” në Lipjan; 
Ndërtimi i kompleksit sportiv te shkollat e mesme në Lipjan; 
Ndërtimi i një fushe të hapur sportive në shkollën “Vëllezërit Frashëri” në Lipjan; 
Ndërtimi i objektit për akivitetet e personave me nevoja të veçanta; 
Ndërtimi i pjerrinave adekuate për persona me nevoja te veçanta në objektet publike dhe në rrugët e 
qytetit; 
Renovimi i objektit të QKMF-së dhe objekteve përcjellëse; 
Rregullimi i parkingjeve  dhe menaxhimi i tyre; 
Rregullimi i parkingjeve nëntokësore mbrapa komunës dhe rregullimi i hapësirave gjelbëruese. 
Ndërtimi dhe gjelbërimi i hapësirave të reja publike dhe mirëmbajtja e tyre; 
Ndërtimi i këndeve të lojërave për fëmijë; 
Vazhdimi i ndërtimit të shtratit të lumit “Sitnica”; 
Fasadimi i ndërtesave kolektive në shesh dhe në ndërtesat tjera kolektive të qytetit;    
Ndërtimi i objekteve për kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së dhe për familjet pa strehë banimi; 
Ndërtimi i Objektit të ri të Administratës së Komunës; 
Dislokimi dhe ndërtimi i tregut të gjelbërt dhe tregut të kafshëve; 
Instalimi i  kamerave të sigurisë në rrugët e qytetit dhe instalimi i fibrave optike; 
Ndërtimi i objekteve të reja me interes publik në partneritet publikoprivat në pronat komunale si: ndërtimi 
i qendrës zejtare, ndërtimi i çerdhes për fëmijë, projektimi dhe ndërtimi i ngrohjes qendrore etj. 
Projekt i veçantë është ndërtimi i tubacioneve për derdhjen e ujërave të zeza nga rrjetet e kanalizimeve të 
disa vendbanimeve të komunës së Lipjanit në impiantin regjional i cili do të ndërtohet me financim të 
Bashkimit Evropian. 
 
Konjuh: 
Asfaltimi i rrugicave; vazhdimi i ndërtimit të trotuareve me ndriçim publik deri në Lipjan; ndërtimi i shtratit 
të lumit; hapja dhe ndërtimi i rrugës Konjuh - Zona Industriale; ndërtimi i infrastrukturës në varreza dhe 
mirëmbajtja e tyre. 
 
Brus, Hanrovc, Janjevë, Teqe:  
Asfaltimi i rrugicave në Janjevë, Teqe dhe Brus; ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik; ndërtimi i shtratit 
të lumit në Janjevë dhe mirëmbajtja e tyre; zgjerimi i rrjetit të kanalizimit; ndërtimi i qendrës rinore në 
Janjevë; rikonstruimi i rrugës Janjevë – Hanrovc – Brus; renovimi i QMF-së në Janjevë; ndërtimi i çerdhes 
së fëmijëve në partneritet publiko-privat; funksionalizimi i ujësjellësit; ndërtimi i shkollës në Brus; ndërtimi 
i infrastrukturës në varreza dhe mirëmbajtja e tyre. 
 
Akllap: 
Vazhdimi i asfaltimit të rrugicave; hapja dhe ndërtimi i rrugës Akllap – Sllovi; ndërtimi i trotuareve me 
ndriçim publik; mirëmbajtja e shtratit të lumit; vazhdimi i zgjerimit të rrjetit të kanalizimit; ndërtimi i 
ujësjellësit; instalimi i ngrohjes qendrore në shkolla; ndërtimi i infrastrukturës në varreza dhe mirëmbajtja 
e tyre. 
 
Sllovi, Smallushë: 
Asfaltimi i rrugicave; vazhdimi i ndërtimit të trotuareve me ndriçim publik; rregullimi i shtretërve të 
lumenjve dhe mirëmbajtja e tyre; salla e sportit në Sllovi;  renovimi i shkollës dhe instalimi i ngrohjes 
qendrore në Smallushë; ndërtimi i shkollës në Sllovi (te shkolla e vjetër); renovimi i AMF-së; ndërtimi i 
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çerdhes së fëmijëve në partneritet publiko-privat; ndërtimi i infrastrukturës në varreza dhe mirëmbajtja e 
tyre; mirëmbajtja e hapësirave publike; mirë- mbajtja e varrezave të dëshmorëve dhe martirëve. 
 
Gadime e Epërme, Vrellë, Plitkoviq, Gadime e Ulët, Babush, Gllavicë, Marevc: 
Ndërtimi i rrugës së re transit nga rruga regjionale e Gjilanit – Gadime e Epërme deri në magjistralen 
Prishtinë - Ferizaj me qëllim të shkarkimit të transporteve nga Gadimja e Epërme dhe Gadimja e Ulët; 
asfaltimi i rrugës Gadime e Epërme –Gllavicë; asfaltimi i rrugës Gadime e Ulët – Babush – Cernillë; asfaltimi 
i rrugës deri te pishat e Gadimes; vazhdimi i  ndërtimit të trotuareve me ndriçim publik; vazhdimi i ndërtimit 
të shtretërve të lumenjve; ndërtimi i objektit të shkollës fillore; ndërtimi i infrastrukturës së shkollave 
Gadime – Gllavicë – Marevc – Vrellë; ndërtimi i ujësjellësit në Vrellë; ndërtimi i çerdhes me partneritet 
publiko-privat; renovimi i sallës së sporteve në Gadime; ndërtimi i fushave të sportit në Gadime dhe 
Babush; renovimi i AMFsë në Babush; zgjerimi i rrjetit të kanalizimit; ndërtimi i infrastrukturës në varreza 
dhe mirëmbajtja e tyre; mirëmbajtja e hapësirave publike. 
 
Llugaxhi, Bujari, Qallapek: 
Asfaltimi i rrugicave; vazhdimi i ndërtimit të trotuareve me ndriçim publik; rregullimi i shtretërve të 
lumenjve; ndërtimi i fushave të vogla sportive në Bujari dhe Qallapek; zgjerimi i rrjetit të kanalizimit; 
ndërtimi i infrastrukturës në varreza dhe mirëmbajtja e tyre; mirëmbajtja e hapësirave publike. 
 
Banullë, Gllogovc: 
Asfaltimi i rrugicave; vazhdimi i ndërtimit të trotuareve me ndriçim publik; vazhdimi i rregullimit të 
shtretërve të lumenjve; ndërtimi i sallës së sporteve; ndërtimi i çerdhes me partneritet publiko-privat; 
renovimi i AMF-së; ndërtimi i infrastrukturës në varreza dhe mirëmbajtja e tyre; mirëmbajtja e hapësirave 
publike. 
Përcaktimi dhe zhvillimi i zonës ekonomike për agrobiznes në zonën kadastrale në Banullë. 
 
Rubovc, Kojskë, Pojatë: 
Asfaltimi i rrugicave; ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik; renovimi i AMF-së; ndërtimi i infrastrukturës 
në varreza dhe mirëmbajtja e tyre; ndërtimi i rrugës Kojskë – Topliqan; mirëmbajtja e shtratit të lumit 
“Sitnica”; ndërtimi i fushave të vogla sportive; zgjerimi i rrjetit të kanalizimit. 
 
Topliqan, Grackë e Vogël, Jeta e Re, Grackë e Vjetër: 
Asfaltimi i rrugicave; ndërtimi i rrugës Grackë e Vjetër – deri te rruga Lipjan– Kraishtë; ndërtimi i trotuareve 
me ndriçim publik; mirëmbajtja e shtratit të lumit “Sitnica”; ndërtimi i fushave të vogla sportive në Grackë 
të Vogël dhe Jeta e Re; zgjerimi i rrjetit të kanalizimit; ndërtimi i rrugës Topliqan-Kojskë; ndërtimi i rrjetit të 
ujësjellësit; ndërtimi i infrastrukturës në varreza dhe mirëmbajtja e tyre; ndërtimi i AMF-së në Topliqan; 
rregullimi i infrastrukturës në shkolla. 
 
Hallaq i Madh, Bujan, Bregu i Zi, Varigovc, Kraishtë: 
Asfaltimi i rrugicave; asfaltimi i rrugës Hallaq i Madh – Rufc i Ri; ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik; 
ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit; renovimi i AMFsë; ndërtimi i fushave sportive në Bujan; Bregu i Zi dhe 
Varigovc; trajtimi i ujërave të zeza – ndërtimi i rrjetit të kanalizimit nga kolektorët; ndërtimi i shëtitores deri 
te Kroi i Kraishtës; ndërtimi i infrastrukturës në varreza dhe mirëmbajtja e tyre; mirëmbajtja e hapësirave 
publike; mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve dhe martirëve. 
 
Ribar i Madh, Zllakuqan: 
Asfaltimi i rrugicave; asfaltimi i rrugës Ribar i Madh – Torinë; asfaltimi i rrugës së varrezave; vazhdimi i 
ndërtimit të trotuareve me ndriçim publik; ndërtimi i shtretërve të lumenjve; ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit; 
ndërtimi i sallës së sporteve në Ribar të Madh; ndërtimi i fushës së sportit në Zllakuqan; ndërtimi i 
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infrastrukturës së shkollave; investimi në hapësira publike dhe mirëmbajtja e tyre; ndërtimi i infrastrukturës 
në varreza dhe mirëmbajtja e tyre;  mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve dhe martirëve. 
 
Rufc i Ri, Rufc i Vjetër, Ribar i Vogël, Hallaq i Vogël: 
Asfaltimi i rrugicave; asfaltimi i rrugës Ribar i Vogël – Torinë; asfaltimi i rrugës Rufc i Vjetër – Rufc i Ri; 
ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik; ndërtimi i infrastrukturës së shkollës në Hallaq të Vogël; ndërtimi 
i fushës së sportit në Hallaq të Vogël dhe Rufc të Ri; ndërtimi i sallës së sportit në Rufc të Ri; funksionalizimi 
i rrjetit të ujësjellësit; mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve dhe martirëve; ndërtimi i infrastrukturës në 
varreza dhe mirëmbajtja e tyre; rregullimi i urave mbi shtratin e lumit “Sitnica” në Rufc të Ri dhe Rufc të 
Vjetër; rregullimi i urës mbi shtratin e lumit “Janjevka”. 
 
Poturovc, Torinë: 
Asfaltimi i rrugicave; ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik; ndërtimi i infrastrukturës në varreza dhe 
mirëmbajtja e tyre; renovimi i shkollës së vjetër në Poturovc; ndërtimi i parqeve dhe hapësirave publike. 
 
Dobrajë e Madhe, Dobrajë e Vogël, Llugë, Gllanicë: 
Asfaltimi i rrugicave në Dobrajë të Madhe, Llugë, Gllanicë dhe Dobrajë të Vogël; asfaltimi i rrugës Llugë-
Radevë; asfaltimi i rrugës Dobrajë e Vogël – Medvec; zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në Dobrajë të Vogël; 
ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik; ndërtimi i fushës sportive në Dobrajë të Madhe; Dobrajë të Vogël 
dhe Gllanicë; renovimi i shkollës dhe infrastrukturës në Dobrajë të Vogël, Llugë dhe Gllanicë; vazhdimi i 
ndërtimit të shtratit të lumit dhe mirëmbajtja; vazhdimi i ndërtimit të stadiumit në Dobrajë të Madhe; 
mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve dhe martirëve. 
 
Magure, Qylagë, Vërshevc, Leletiq, Medvec, Vrellë e Magures: 
Asfaltimi i rrugicave në të gjitha fshatrat; asfaltimi i rrugës Magure – Dobrajë e Vogël; asfaltimi i rrugës 
Vershevc-Varrezat e Qylagës; ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik; ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në 
Vrellë (Harilaq i Vogël); Leletiq dhe Vërshevc; ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Leletiq; ndërtimi i shtretërve 
të lumenjve; ndërtimi i hapësirave publike; renovimi i QMF-së në Magure; ndërtimi i infrastrukturës së 
shkollave në Leletiq, Qylagë, Vrellë e Magurës; ndërtimi i fushave të sportit në Leletiq dhe Vrellë; ndërtimi 
i stadiumit në Magure; ndërtimi i shëtitores në Magure – Kroi Leletiq; ndërtimi i çerdhes me partneritet 
publiko-privat në Magure; ndërtimi i infrastrukturës në varreza dhe mirëmbajtja e tyre; mirëmbajtja e 
hapësirave publike; mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve dhe martirëve. 
 
Mirenë, Baincë, Resinovc: 
Asfaltimi i rrugicave në Mirenë, Resinovc dhe Baincë; zgjerimi i rrjetit të kanalizimit; ndërtimi i trotuareve 
me ndriçim publik; ndërtimi i fushave të sportit në Resinovc dhe Mirenë; instalimi i ngrohjes qendrore në 
shkollën e Resinovcit; ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit; ndërtimi i infrastrukturës në varreza dhe mirëmbajtja 
e tyre; mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve dhe martirëve. 
 
Shalë, Krojmir, Kleqkë, Divjakë: 
Asfaltimi i rrugicave në Shalë, Krojmir; asfaltimi i rrugës në Divjakë; vazhdimi i ndërtimit të rrugës “Gryka e 
Shpëtimit”; ndërtimi i trotuareve me ndriçim publik në rrugët kryesore në Shalë dhe Krojmir; ndërtimi i 
fushave të sportit në Shalë dhe lagjen e Pojatave në Krojmir; funksionalizimi i rrjetit të ujësjellësit në Shalë 
dhe Krojmir; zgjerimi dhe funksionalizimi i rrjetit të kanalizimit në Shalë dhe Krojmir; hapja dhe mirëmbajtja 
e shtratit të lumit “Drenica”; ndërtimi i shtretërve të lumenjve në pjesët qendrore në fshatrat Shalë dhe 
Krojmir; renovimi i QMF-së; renovimi i shkollës në Krojmir; ndërtimi i infrastrukturës në shkollën fillore në  
Shalë; instalimi i ngrohjes qendrore dhe renovimi i shkollës së mesme në Shalë; ndërtimi i çerdhes me 
partneritet publiko-privat në Shalë; ndërtimi i AMF-së në Krojmir; ndërtimi i infrastrukturës në varreza dhe 
mirëmbajtja e tyre; mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve dhe martirëve. 
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Problemet aktuale 

 
Sikur se edhe në raportet e kaluara monitoruese Komuna e Lipjanit nuk po arrin kurrë se si ti zgjidhë  
problemet kryesore që po preokupohen qytetarët e Lipjanit, në këtë nuk e ka pas arritur as ekzekutivi i 
kaluar, por edhe ekzekutivi tanishëm nuk ka bërë as ndonjë përpjekje serioze në zgjidhjen e tri problemeve 
kryesore që sot qytetarët e Lipjanit preokupohen dhe ato janë: 
 

 Problemi me ujërat e zeza si pasoj i mos trajtimit të tyre 

 Mungesa e ngrohtores së qytetit; 

 Kundërmimi nga ferma e pulave; 
 

Problemi me ujërat e zeza si pasoj i mos trajtimit të tyre: Komuna e Lipjanit është duke u përballur me një 
problem që dita ditës është duke u zgjeruar, i mos trajtimit të ujërave të zeza. Gjatë viteve të kaluara janë 
rregulluar një numër  i sistemeve të kanalizimeve pa trajtimin e ujërave të zeza, pra pa kolektor, pa impiante 
për trajtim dhe këto ujëra janë derdhur drejtpërdrejtë në lumin Sitnica apo edhe nëpër fusha dhe livadhe. 
Këto ujëra të derdhura gjithnjë e më shumë po ndikojnë në ndotjen e ambientit jetësor dhe janë duke 
ndikuar edhe në shëndetin e qytetarëve. 
 
Mungesa e ngrohtores së qytetit. Nuk ka lëvizje në këtë drejtim , edhe pse ne kemi bërë vërejtje që nga 
raporti e parë mbi punën e ekzekutivit të Komunës së Lipjanit dhe që është premtim më kryesor nga fushata 
zgjedhor që nga 2013-ta dhe 2017-tës nga kryetari i komunës Z. Imri Ahmeti. 
 
Kundërmimi nga ferma e pulave. Banorët në dalje të qytetit të Lipjanit, në drejtim të fshatit Banullë, kanë 
problem kundërmimin e erërave që vijnë nga ferma e pulave që ndodhet në afërsi të udhëkryqit për në 
Janjevë. Nga erërat që fryjnë, kundërmimi nga ferma e pulave mbërrin deri në qendër të qytetit, por më së 
shumti kanë problem banorët që ndodhen në afërsi të kësaj ferme.  

 
 
 
Transparenca dhe llogaridhënia  
 
Rreth transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve lokale në Lipjan kanë një gatishmëri për 
bashkëpunim me shoqërinë civile, por duhet punuar edhe më shumë. Gjatë kësaj periudhe kemi 
nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit në mes të organizatës së shoqërisë civile YAHR dhe 
kryetarit të Komunës së Lipjanit, Z.Imri Ahmeti, ku nëpër mes këtij memorandumi bashkëpunimi formohet 
edhe një Grup Joformal i quajtur për transparencë i cili do të kontribuonte drejtpërdrejtë në ngritjen e 
transparencës të institucioneve komunale. Grupi Joformal për transparencë përbëhet nga përfaqësuesit e 
institucioneve lokale, subjekteve politike, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe mediat lokale. 
 
Zyra Komunale për informimi si përgjegjëse për komunikim me qytetarët, mediat dhe shoqërinë civile iu 
është përgjigjur të gjitha kërkesave në mënyrë pozitive, ku gjatë kësaj periudhe ka pasur 22 kërkesa për 
qasje në dokumente zyrtare dhe të gjitha kërkesat kanë marrë përgjigje pozitive. 
 
Është duke vazhduar transmetimi i drejtpërdrejtë i seancave të Kuvendit komunal në kanalin Youtube, ku 
qytetarët mund të përcjellin punimet e Kuvendit Komunal. 
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Performanca buxhetore e komunës së Lipjanit 
 
Buxhet i Komunës së Lipjanit në vazhdimësi nëpër vite ka pasur rritje, duke filluar që nga viti 2005, ku ishte 
4,528,532.00 € deri në vitin 2018,  ku është në vlerën e 16,102,983.57 €. Por, shumica e buxhetit shkon në 
paga dhe mëditje për punëtoret në sferat e administratës komunale, shëndetësisë dhe arsimit. 
 
Buxheti i përgjithshëm i komunës së Lipjanit për periudhën 1 Janar-31 Maj 2018 ka arrit që të shpenzohet 
në masën 62.97 % ose 5,470,753.39 € nga buxheti i alokuar për këtë periudhë në vlerën e 8,688,382.04 €. 
Ndërsa, kemi vetëm 33.97 % të buxhetit të shpenzuar në tërësi. Kjo shifër është e mirë e arritur në 
shpenzimin e buxhetit për periudhën pesë mujore në këtë komunë. Mirëpo, pjesa më e madhe e pritet të 
shpenzohen në gjashtë mujorin e fundit të 2018.  
 
Tabela 1. Shpenzimi i buxhetit në bazë të planifikimit vjetor Janar-Maj 2018 
 

 
Kategorite ekonomike 

Buxheti i 
planifikuar 

Buxheti i shpenzuar Perqindja e 
shpenzimit 

    RROGA DHE PAGA 9,134,394.79 3,784,416.78 41.43 % 

MALLRA DHE SHËRBIME 1,385,101.01 360,118.76 26.00 % 

 SHPENZIME KOMUNALE 200,538.50 94,128.94 46.94 % 

SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 404,995.82 138,953.12 34.31 % 

PASURITË JOFINANCIARE 4,977,953.45 1,093,135.79 21.96 % 

Totali I Përgjithshmë 16,102,983.57 5,470,753.39 33.97 % 

 
 
Tabela 2. Shpenzimi i buxhetit në bazë te alokimit Janar-Maj 2018 
 

 
Kategorite ekonomike 

Buxheti i alokuar Buxheti i shpenzuar Perqindja e 
shpenzimit 

RROGA DHE PAGA 3,823,595.57 3,784,416.78 98.98 

MALLRA DHE SHËRBIME 678,156.51 360,118.76 53.10 

SHPENZIME KOMUNALE 112,017.00 94,128.94 84.03 

SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 238,480.05 138,953.12 58.27 

PASURITË JOFINANCIARE 3,836,132.91 1,093,135.79 28.50 

Totali I Përgjithshmë 8,688,382.04 5,470,753.39 62.97 

 
 
Po ashtu e kemi një performancë të mirë edhe në inkasimin e të hyrave vetanake të komunës ku deri me 
31 Maj 2018  janë realizuar në vlerë   546,153.28 €  ose 28.20 % nga planifikimi vjetor buxhetor që është 
1,936,600.00 euro për vitin 2018. Krahasuar me të njëjtën periudhe të vitit 2017 kemi 113,724.15 euro të 
hyra me pakë të realizuara, ku në të njëjtën periudhe të vitit 2017 ishin realizuar 659,877.43 € ose 31.29 % 
nga planifikimi buxhetor.   
Realizimi i të Hyrave nga Tatimi në Pronë deri me 31.05.2018, është realizuar në vlerën 234,512.67 €  ose 
29.31% nga planifikimi i të Hyrave nga Tatimi në Pronë që është për vitin 2018 është 800,000.00 €. Nëse e 
bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë me vitin 2017 kemi një ngritje të  hyrave nga tatimi në pronë 
në vlerën 31,482.74 € 
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Tabela 3. Planifikimi dhe realizimi i  të Hyrave Vetanake  2018- Lipjan Janar-Maj 
 
 

Kodet Ekonomike Planifikimi 
2018 

Realizimi 2018 indeksi % 

16303 - ADMINISTRATA-LIPJAN         

  50013  -  TAX CERTIFIKATAT E LINDJES 20,500.00 476.00 2.32 -97.68 

  50014  -  TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT 3,500.00 771.00 22.03 -77.97 

  50015  -  TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES 1,500.00 672.00 44.80 -55.20 

  50016  -  TAX CERTIFIKATA TJERA 34,500.00 18,640.00 54.03 -45.97 

  50019  -  TAX TJERA ADMINISTRATIVE 10,000.00 4,303.50 43.04 -56.97 

  50403  -  TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE 8,000.00 0.00 0.00 -100.00 

  50019-   QENDRA PER SHERBIME SOCIALE 2,000.00 209.00 10.45 -89.55 

  50107  -  GJOBAT TJERA 5,000.00 477.68 9.55 -90.45 

 16715 - PROKURIMI   0.00     

  50020  -  TAX E PJESMARJES NË TENDER 600.00 60.00 10.00 -90.00 

17503 - BUXHETIMI-LIPJAN   0.00     

   50002  -  TAX RRUGORE 100,000.00 43,361.00 43.36 -56.64 

   40110  -  TATIMI NË PRONË 800,000.00 234,512.67 29.31 -70.69 

 48003 - PLANIF.ZHV.EKONOM-LIPJAN   0.00     

 50290  -  LIC.TJERA PËR AFARIZËM 25,000.00 0.00 0.00 -100.00 

  50408  -  QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE 49,000.00 25,424.10 51.89 -48.11 

16605 - INSPEKCIONI-LIPJAN   0.00     

  50104  -   GJOBAT MANDTORE 500.00 350.00 70.00 -30.00 

   50205  -  LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT 5,000.00 2,375.00 47.50 -52.50 

65015 - SHËRBIMET KADASTRALE-LIPJAN   0.00     

  50017  -  TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME 35,000.00 25,756.00 73.59 -26.41 

  50011  -  TAX REGJISTRIMIN E TRASHIGIMIS 50,000.00 20,515.50 41.03 -58.97 

  50504  -  TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN 40,000.00 15,349.00 38.37 -61.63 

66320 - PLANIF.URBAN.INSPEKC.-LIPJAN   0.00     

  50009  -  TAX  PËR LEJE NDËRTIMI 301,000.00 30,858.75 10.25 -89.75 

  50013 TAX NDERRIMI DESTINIMI I TOKES 145,000.00 9,396.00 6.48 -93.52 

  50026  -  TAX PER LEGALIZIMIN E OBJEKTE. 20,000.00 0.00 0.00 -100.00 

50045      -TAX PER LEJE MJEDISORE 38,000.00 1,136.80 2.99 -97.01 

18163 - INFRASTRUKTURA PUBLIKE   0.00     

50405  -  SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE 5,000.00 2,515.38 50.31 -49.69 

 50406  -  PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR 40,000.00 17,146.40 42.87 -57.13 

85003 - SHËRBIMET KULTURORE-LIPJAN   0.00     

50019  -  TAX TJERA ADMINISTRATIVE (RHIVA) 500.00 124.50 24.90 -75.10 

50408  -  QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE 500.00 0.00 0.00 -100.00 

GJITHESEJT I: 1,740,100.00 454,430.28 26.12 -73.88 

92250 - ARSIMI PARAFI & QERDHJA-LIPJAN 30,000.00 15,433.50 51.45 -48.56 

73200 - SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR 
SHËNDETESIA   73200- 50409 

40,000.00 14,834.50 37.09 -62.91 

50403  -  TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE 
(PARTICIPIM) A.GLLAVICA 

20,000.00 1,848.00 9.24 -90.76 

50408  -  QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE 500.00 0.00 0.00 -100.00 

50409- SHKOLLA E MESME ULIPIANA 500.00 92.00 18.40 -81.60 

GJITHESEJT II: 1,831,100.00 486,638.28 26.58 -73.42 

GJOBAT E TRAFIKUT 35,000.00 54,695.00 156.27 56.27 

GJOBAT E GJYKATES 70,000.00 4,820.00 6.89 -93.11 

AGJENCIONI I PYJEVE 500.00 0.00 0.00 -100.00 

GJITHESEJT III: 1,936,600.00 546,153.28 28.20 -71.80 
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Planifikimi  i  të  Hyrave  nga  Qiraja deri  me  31.05.2018 është realizuar në vlerën prej   25,424.10 € ose 
shprehur në përqindje 51.89 % nga planifikim  49,000.00 € për  vitin  2018 . Planifikimi  i  të  Hyrave  nga  
Lejet  Ndërtimore  deri me 31.05.2018 është realizuar 30,858.75 € ose 10.25 %. nga planifikimi për vitin 
2018 në vlerën prej  301,000.00 €. Të hyrave nga Shfrytëzimi i Pronave Publike deri  më  31.05.2018  është 
2,515.38 € ose  50.31 % nga planifikimi për vitin 2018 që është 5,000.00 €.  
 
 
Grafiku 1. Të hyrat komunal nga lloji i burimit 

 
  
Tabela 4. Buxheti komunal 2003/2018  

 
Viti 

 

 
Rrogat dhe 

mëditjet 

 
Mallrat dhe 
shërbimet 

 

 
Shpenzimet 
komunale 

 

Subvencionet 
dhe transfere 

 

 
Shpenzimet 

kapitale 

 
 

Gjithsej 

2018 9,134,394▲ 1,385,101▲ 200,538▲ 404,995▲ 4,977,953▲ 16,102,983▲ 

2017 8,885,900▲ 959,100▲ 190,098▼ 325,160▼ 3,665,000 ▲ 14,025,258▲ 

2016 8,658,911▲
  

782,630▼ 198,390■ 329,067▲ 3,079,840▲ 13,634,445▲ 

2015 8,297,000▲ 956,030▼ 198,390▼ 157,000▼ 2,790,834▼ 12,399,254▲ 

2014 6,793,498▲ 983,145▲ 256,500▼ 200,000▲ 3,100,301▼ 11,333,444 ▼ 

2013 6,738,235▲ 815,573▲ 204,746▲ 179,550▲ 3,301,197▼ 11,973,991▲ 

2012 6,744,398▲ 742,386▼ 119,972▼ 138,064▲ 3,606,440▼ 11,795,467.76▲ 

2011 6,580,682▲ 752,815▲ 130,707▼ 88,273▲ 4,113,220▲ 11.317.613,69▲ 

2010 5,069,000▲ 698,000▲ 133,000▼ 78,000 ■ 3,376,000▲ 9,456,417 ▲ 

2009 4,425,264▲ 512,394 ▼ 112,154■ 80,000■ 2,325,154▲ 7,454,966▲ 

2008 3,868,282▲ 554,288 ▲ 112,154▼ 80,000■ 1,239,909▲ 5,854,633▲ 

2007 3,718,294▼ 537,335 ▼ 202,154▲ 80,000▼ 1,127,138▲ 5,664,921▲ 

2006 3,731,341▲ 610,147 ▼ 78,577▼ 100,000▲ 1,070,849▼ 5,590,914▼ 

2005 3,696,996 ▼ 621,827 ▼ 126,381■ 64,000■ 1,180,077▲ 5,689,281▲ 

2004 3,701,207▲ 1,135,854▼ - - 721,431▲ 5,558,492▲ 

2003 2,770,014■ 1,144,006■ - - 465,113■ 4,528,532■ 

▲ Rritje, ▼Zvogëlim, ■Nivel i njëjtë/mos ndryshim 

0.00 100,000.00200,000.00300,000.00400,000.00500,000.00600,000.00700,000.00800,000.00900,000.00
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Të  Hyrave  nga  Qiraja

Të  Hyrave  nga  Lejet  Ndërtimore

Të hyrave nga Shfrytëzimi i Pronave

Të realizuara Të Planifikuara
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Grafiku 2. Buxheti komunal 2003/2018 
 

 
 
 
 

Thesari –Ministria e Financave gjatë kësaj periudhe ka ekzekutuar 14 lëndë në bazë të vendimeve 
gjyqësore,  pa pëlqimin e ekzekutivit të Komunës së Lipjanit në favor të individëve dhe subjekteve tjera 
juridike, ku buxhetit komunal është dëmtuar në vlerën 237,219.77€. 

 
 
Tabela 5. Lëndë e ekzekutuara nga Thesari –Ministria e Financave 
 

Furnitori Të Paguara nga Thesari Shuma Te marrura nga 

BAGERI NPSH Asfaltimi i rrugës Mihajlo Pupin dhe Grupi 
Rinor Shqiptar 

39,958.58 Planifikim dhe 
Urbanizëm 

MBYLLJA E KREDIT 
KARTELES-IMRI AHMETI 

Akomodim gjatë udhëtimit zyrtar jashtë 
vendit 

187.00 Administrate 

MBYLLJA E KREDIT 
KARTELES-IMRI AHMETI 

Shpenz. tjera gjatë udhëtimit zyrtar jashtë 
vendit 

30.00 Administrate 

ILAZ KOZHANI(SHPETIM 
SADIKU) 

Pagesë për paga-mjetet janë marr nga 
projekti pagesa për vendime gjyqësore 

2,098.41 Zyra e Kryetarit 

MUHAMET 
QERIQI(SHPETIM 
SADIKU) 

Pagesë për paga-mjetet janë marr nga 
projekti pagesa për vendime gjyqësore 

3,541.00 Zyra e Kryetarit 

VJOLLCA SELMANI(ARIF 
HASI) 

Pagesë për paga-mjetet janë marr nga 
projekti pagesa për vendime gjyqësore 

7,374.31 Administrate 
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BAJRAM 
XHELADINI(SHPETIM 
SADIKU) 

Pagesë për paga-mjetet janë marr nga 
projekti pagesa për vendime gjyqësore 

3,930.48 Zyra e Kryetarit 

BASHKIM 
TASHOLLI(SHPETIM 
SADIKU) 

Pagesë për paga-mjetet janë marr nga 
projekti pagesa për vendime gjyqësore 

3,055.80 Zyra e Kryetarit 

BASHKIM 
TASHOLLI(SHPETIM 
SADIKU) 

Pagesë për paga-mjetet janë marr nga 
projekti pagesa për vendime gjyqësore 

974.97 Zyra e Kryetarit 

LIRIJE METAJ(SHPETIM 
SADIKU) 

Pagesë për paga-mjetet janë marr nga 
projekti pagesa për vendime gjyqësore 

4,720.06 Zyra e Kryetarit 

FIDAN HETEMI (VALON 
SADIKU) 

Pagesë për paga-mjetet janë marr nga 
projekti pagesa për vendime gjyqësore 

11,109.32 Zyra e Kryetarit 

VJOLLCA SHALA 
(SHPETIM SADIKU) 

Pagesë për paga-mjetet janë marr nga 
projekti pagesa për vendime gjyqësore 

3,639.41 Zyra e Kryetarit 

BAGERI NPSH Asfaltimi i rrugës “Shqipëria” dhe 
“H.Bajrami” 

126,173.00 Shërbime Publike 

BAGERI NPSH Asfaltimi i rrugës “Shqipëria” dhe 
“H.Bajrami” 

30,427.43 Kulture, Rini dhe Sport 

 Totali  237,219.77€  

 
 

Drejtoria e prokurimit  
 
Drejtoria Komunale e Prokurimit në Komunën e Lipjanit, gjatë kësaj periudhe Janar- Qershor 2018 , ka pasur 
151 shpallje për tenderim, nga të cilat kemi 111 tenderë në vlerë të mesme ose 73.50 % dhe 3 të ri-
tenderuar, ndërsa kemi vetëm 40 shpallje në vlerat të ulta dhe pa asnjë ri-tenderim.  
 
Kemi vetëm  26 kontrata të nënshkruara me operator të ndryshme të cilat janë publikuar në ueb faqen 
zyrtare të  Komisionit Rregullator i Prokurimit Publik të Kosovës, duke filluar prej furnizimeve me material 
shpenzues për zyre deri tek investimet kapitale. Vlera e kontratave të nënshkruara sipas publikimeve ne 
faqen e KRPP-së është 785,895.59 €, ndërsa buxhet i planifikuara për investime kapitale është 4,977,953.45 
€ . 
 
Grafiku 3. Aktivitetet e Drejtorisë Komunale të Prokurimit 
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Tabela 6. LISTA E TËNDERVE TË KONTRAKTUARA NGA DREJTORIA KOMUNALE E PROKURIMIT NË 
LIPJAN GJATË PERIUDHËS JANAR-QERSHOR 20182 
 

Kodi i 
kontratës  

Emërtimi i kontratës  Pala kontraktuese  Prokurim 

Vlera (me 
TVSH) 

Data e 
nënshkrimit  

613-18-980-
1-3-6/C78 

Furnizim me goma te jashtme 
per minibusa 

,, Eurogoma " 
Sh.p.k. 

613-18-980-
1-3-6 

1.197,00  26.03.2018  

613-18-957-
5-2-1/C85 

Ndërtimi i Shkollës Fillore në 
fshatin Rubovc faza II 

,, ENGRUP " 
SH.P.K. 

613-18-957-
5-2-1 

177.876,11 27.04.2018  

613-18-3536-
5-3-6/C104 

Riparimi i nyjeve sanitare në 
shkollën fillore "Zenel Hajdini 
"Gadime 

" 4ING " SH.P.K. 613-18-
3536-5-3-6 

6.928,70 18.06.2018  

613-18-3353-
5-3-6/C102 

Demolimi i dyshemese 
ekzistuese,nivelizimi,furnizimi 
me laminat industrial dhe 
montimi i tij ne Qerdhen -
Lipjan 

Ndërmarrje 
Tregtare 
Shërbyese " TINI " 

613-18-
3353-5-3-6 

8.384,49 14.06.2018  

613-18-3268-
1-3-6/C99 

Demolimi i dritareve te vjetra 
,furnizimi dhe montimi i 
dritareve te reja ne Qerdhen e 
qytetit -Lipjan 

Grup i 
Operatorëve 
Ekonomik: " 
IDEOR 
CONSTRUCTION " 
SH.P.K.; N.N.P. 
"EURO 
CONSTRUCTION" 

613-18-
3268-1-3-6 

7.976,80 06.06.2018  

613-18-3068-
2-3-6/C95 

Dekorimi i sheshit "Adem 
Jashari" në Lipjan me flamuj 
shtetëror dhe dekorativ si dhe 
vendosja e tri binave me rastin 
e "Javës Kulturore 1, 12, dhe 14 
qershor" 

N.SH. " A.M.C " 613-18-
3068-2-3-6 

3.960,00 29.05.2018  

613-18-3023-
1-3-6/C94 

Furnizimi i qerdhës me paisje 
të ndryshme shtëpiake dhe 
industriale 

" BAU MARKET " 
SH.P.K. 

613-18-
3023-1-3-6 

4.899,38 
 

613-18-2987-
5-2-1/C103 

Renovimi i Lapidarit të 
Dëshmorit të Kombit Xhavit 
Kozhani 

N.N.SH: "Xhema 
Com" 

613-18-
2987-5-2-1 

18.700,00 14.06.2018  

613-18-2886-
5-2-1/C101 

Renovimi i nyjeve sanitare në 
shkollat :Topliqan,Grackë e 
Vjetër,Shalë dhe Baicë-projekt 
dy vjeqar 

N.N." GLOBAL - 
ING " 

613-18-
2886-5-2-1 

17.988,17 13.06.2018  

613-18-2817-
5-2-1/C100 

Ndërtimi i kanalizimit në Lagjen 
e Re në fshatin Babush 

N.P.T. "Mali Art" 613-18-
2817-5-2-1 

16.990,78 05.06.2018  

613-18-2623-
5-2-1/C97 

Blerja dhe instalimi i kaldajës 
në QKMF 

N.P.I.E " 
TERMOINSTALL " 

613-18-
2623-5-2-1 

14.830,00 05.06.2018  

613-18-2537-
1-2-1/C98 

Furnizimi me dru për shkollat 
dhe QKMF-në  

N.T.P." AGONITI " 613-18-
2537-1-2-1 

124.790,80 05.06.2018  

                                                 
2 Shënimet janë marrë nga ueb faqja zyrtare e KRPP-së (Komisionit Rregullator të Prokurimit Publik të Kosovës) deri në 
ora 01.11 të datës 23.06.2018. 
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613-18-2382-
1-3-6/C92 

Furnizimi i disa shkollave me 
gjenerator-Ritenderim 

N.T.P."ELEKTRO 
SISTEM" 

613-18-
2382-1-3-6 

4.676,00 17.05.2018  

613-18-2373-
5-3-6/C89 

Ndërtimi i bazamenteve për 
vendosjen e shtatoreve për 
Ismet Asllanin dhe Arsim 
Zeqirin 

"TRIANGLE" 
SH.P.K. 

613-18-
2373-5-3-6 

7.992,00 10.05.2018  

613-18-2160-
5-2-1/C93 

Hapja dhe zgjerimi i lumejve në 
fshatrat e komunës së Lipjanit 

N.N.P. "Ardi" 613-18-
2160-5-2-1 

28.155,25 25.05.2018  

613-18-2096-
5-2-1/C90 

Ndërtimi i murit mbrojtës në 
Lumin e Gadimes se Epërme 

Npsh Bageri 613-18-
2096-5-2-1 

39.852,41 11.05.2018  

613-18-1835-
2-3-6/C79 

Akomodimin ( fjetjen dhe 
ushqimi) e rezidentëve dhe 
punëtorve të Shtëpisë së 
Komunitetit 

N.T.H. "YJET E 
SHARRIT" 

613-18-
1835-2-3-6 

3.500,00 10.04.2018  

613-18-1831-
1-3-6/C82 

Furnizimi i shkollave me 
inventar të ndryshëm 

N.T.P. "METALI" 613-18-
1831-1-3-6 

7.673,00 20.04.2018  

613-18-1775-
5-2-1/C91 

Asfaltimi i rrugës Luftëtarët e 
Lirisë në Babush 

N.N.SH. " Urban " 613-18-
1775-5-2-1 

18.689,10 10.05.2018  

613-18-1467-
5-2-1/C86 

Renovimi i QKMF-së N.N." GLOBAL - 
ING " 

613-18-
1467-5-2-1 

24.220,38 30.04.2018  

613-18-1416-
1-2-1/C87 

furnizimi i disa shkollave me 
paisje për kabinetet efizikes, 
kimis, biologjis dhe TIK 

N.T.SH. " NORD " 613-18-
1416-1-2-1 

29.213,20 11.05.2018  

613-18-1242-
5-2-1/C81 

Asfaltimi i rrugës Babush-
Cërnillë 

N.T. "Rahovica 
Comerce" 

613-18-
1242-5-2-1 

46.353,15 19.04.2018  

613-18-1232-
5-2-1/C84 

Ndërtimi i trotuarëve me 
ndriqim publik në Banullë rruga 
Livadhet e thata deri te Kolegji 
Turk 

Grup i 
Operatorëve 
Ekonomik: 
N.P.P."KRYEZIU 
2"; N.N." GLOBAL 
- ING " 

613-18-
1232-5-2-1 

55.047,41 30.04.2018  

613-18-1208-
5-2-1/C80 

Asfaltimi i rrugëve në fshatin 
Sllovi 

Npsh Bageri 613-18-
1208-5-2-1 

43.748,31 18.04.2018  

613-18-1077-
5-2-1/C83 

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit 
në fshatin Leletiq 

N.N.SH: "Xhema 
Com" 

613-18-
1077-5-2-1 

68.151,15 17.04.2018  

613-18-1074-
1-3-6/C77 

Furnizimi me farëra, herbicide 
dhe material tjetër të 
nevojshëm për mbjellje 
pranverore dhe vjeshtore  

"SEMENARNA" 
SH.P.K. 

613-18-
1074-1-3-6 

4.102,00 20.03.2018  

 

Arsimi  
 

Edhe me vazhdimin e mandatit të dytë të kryetari aktual Imri Ahmeti, sistemi arsimor në Lipjan vazhdon të 
përballët ende me këto probleme kryesore: 
 
1. Gjendja jo e mirë e infrastrukturës shkollore; 
3. Numri i madh i nxënësve për paralele në shkollat e mesme; 
3. Mungesa e laboratorëve dhe hapësirave për mësim praktik; 
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Po ashtu, ndër  problemet tjera që janë evidentuara në këtë vit 2018,  janë se pjesa dërrmuese e shkollave 
në Komunën e Lipjanit janë në gjendje të keqe infrastrukturore . 
Problemet të cilët aktualisht hasën në sistemin arsimor në Lipjan janë ato në shkollat e mesme, përkatësisht 
me numrin e madh të nxënëseve në to që në shumicën e rasteve ky numër është afërsisht 40 nxënës për 
një klasë dhe po ashtu problem në vete paraqet mungesa e laboratorëve dhe hapësirave për mësim praktik. 
 
Tabela 7. Numri i nxënësve dhe i personelit arsimore në Komunën e Lipjanit3 
 

Arsimi Komunal Personeli  
 Nr. i 

institucioneve 
 

Nr. i nxënësve Nr. i 
Mësimdhënësve 

Nr. i personelit 
administrativ 

Nr. i 
personelit 
ndihmës 

Institucione parashkollore 
publike 

1 88 8 2 7 

Shkolla fillore, të mesme të 
ultë / publike 

51 9,581 668 44 113 

Shkolla të mesme publike 4 2,895 88 7 13 

Shkolla apo kolegje private 1 / / /  

Gjithsej 56     

 
 

Shëndetësia 
 
Komuna e Lipjanit ballafaqohet me një gjendje të rënd në sektorin shëndetësor, për kundër angazhimeve 
të shumta të Drejtorisë Komunal për Shëndetësi, që të përmirësojë gjendjen ekzistuese, por prapë se prapë 
gjendja ka qenë katastrofale, me fajin e Ministrisë së Shëndetësisë. Ka pasur mungesë të gjerave 
elementare duke filluar nga shiringat, gypin përcjellës për infuzione, dorëzat sterilizuese për personelin 
mjekësorë, fashat, cilindrin mbushës me oksigjen, mungesë të barnave nga lista esenciale dhe plotë gjëra 
të tjera që i duhen një pacienti për të marrë një intervenim emergjent. Me këtë përveç që pacient do të 
kishte shpenzime materiale , ata rrezikohen edhe me humbjen e kohës për të marrë ndonjë intervenim 
mjekësorë për shëndetin e tij dhe njëkohësisht me këtë i rrezikohet edhe jeta e tij në raste të rënda.  
 
Organizata YAHR, në bazë të hulumtimeve dhe analizave që ka bërë ka identifikuar një numër nevojash 
urgjente për ndryshim: 
 

- Ka nevojë për një reformim të shpejtë dhe një ri strukturimi të shërbimit primar në Qendrën 
Kryesore të Mjekësisë Familjare në Lipjan dhe në AMF-të nëpër vendbanimet tjera, 
 

- Ka një neglizhencë të stafit shëndetësor në Komunën e Lipjanit dhe mos respektim të orareve të 
punës, ku këtë e dëshmojnë një numër i ankesave të qytetarëve drejtuar organizatës sonë. Ku kemi 
në disa raste edhe mos respektim të orarit tetë orësh të punës nga stafi shëndetësor. Kemi pauza 
të pakuptimta nga dy herë nga gjysmë ore, ku gjatë këtyre pauzave nuk ofrohet asnjë shërbim dhe 
pacient duhet të pres deri sa të përfundoj pauza edhe nëse është në gjendje të rendë shëndetësore! 
Prandaj, lind nevoja për hartimin e rregulloreve të punës dhe rregulloreve etike brenda QKMF-së, 
nëse ato nuk ekzistojnë, 

 
- Ka një mos trajtim të barabartë të pacienteve nga stafi shëndetësor, 

 

                                                 
3 http://masht.rks-gov.net/uploads/2016/08/statistikat-e-arsimit-ne-kosove-shq.pdf  

http://masht.rks-gov.net/uploads/2016/08/statistikat-e-arsimit-ne-kosove-shq.pdf
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- Mungon shërbimi i shtëpiak ( i patronazhit) për pacientet në gjendje të rëndë shëndetësore. Ku 
urgjentisht duhet të punohet për të ofruar një zgjidhje sa më të shpejt që ky shërbim të jetë në 
funksion të qytetareve. Mungesa e këtij shërbim i dëmton shumë qytetarët në aspekt shëndetësor 
edhe material,  pasi që në mungesë të këtij shërbim duhet kërkuar ndihmë tek shërbimet private 
shëndetësore, ku shumica e qytetarëve nuk kanë mundësi për ti mbuluar në aspekt material këto 
shërbime.  

 
- Ka mungesë të hapësirave për trajtimin e pacienteve, e sidomos mungon hapësirat për ofrimin e 

shërbimit për infuzione në QKMF-ë në Lipjan. Andaj, drejtoria Komunale për Shëndetësi duhet të 
planifikojë gjatë periudhës katër vjeçare ndërtimin e një objekti të ri, i cili do të kishte mundësi dhe 
kushte më të mira për të ju ofruar qytetarëve një shërbim shëndetësor primar. 

  
- Në kuadër të objektit ekzistues të QKMF-së, ka mungesën e  një ashensori për bartjen e pacienteve 

nga kati përdhes deri në katet tjera brenda objektit të QKMF-së në Lipjan dhe është urgjente në 
kuadër të buxhetit për vitin 2018 të ndërtohet ky ashensor. 
 
 

Tabela 8. Struktura e punëtorëve në QKMF në muajin Maj te vitit 2018 
 

Totali  

Punëtor  

Shëndetësor  

Struktura   Kualifikuese  Struktura  Etnike  Struktura Gjinore  

Superiore  I/e 

lartë  

Sh. e  

Mesme  

Sh.  

Fillore  

Sh  S  B  Kro.  A  R  Te 

tjerë  

Meshkuj  Femra  

187  56  0  132  0  178  5  1  2  1  0  0  65  122  

Totali  

Punëtor  

Administrate  

Struktura   Kualifikuese  Struktura  Etnike  Struktura Gjinore  

Superiore  I 

lartë  

Sh. e  

Mesme  

Sh.  

Fillore  

Sh  S  B  Kro.  A  R  Te 

tjerë  

Meshkuj  Femra  

12  2  0  10  0  12  0  0  0  0  0  0  8  4  

Totali 
Punëtor 

Sh.  
Teknike  

Struktura   Kualifikuese  Struktura  Etnike  Struktura Gjinore  

Superiore  I 

lartë  

Sh. e  

Mesme  

Sh.  

Fillore  

Sh  S  B  Kro.  A  R  Te 

tjerë  

Meshkuj  Femra  

37  0  0  31  6  37  0  0  0  0  0  0  24  13  

-  
Totali i punëtorëve  236  Meshkuj  97  Femra  139  

 
 
 

Tatimi në pronë 
 

Bazat për vënien e tatimit në pronë në Komunën e Lipjanit përllogariten sipas Rregullores komunale  mbi 
pronën. Sipas kësaj rregulloreje, Kuvendi Komunal i ka caktuar tarifat tatimore mbi pronën në bazë vjetore. 
 
Realizimi i të Hyrave nga Tatimi në Pronë deri me 31.05.2018, është realizuar në vlerën 234,512.67 €  ose 
29.31% nga planifikimi i të Hyrave nga Tatimi në Pronë që është për vitin 2018 është 800,000.00 €. 
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Deri me 31 Maj 2018 janë  lëshuar 920 certifikata të tatimit në pronë me qëllim  të  regjistrimit  të  veturave 
nga ana e qytetarëve, ndërsa 481 certifikata janë lëshuar për kryerje ndonjë  shërbim  në kadastër dhe për 
humbje të nënshtetësisë. Janë  lidhur katër marrëveshje  për  pagesën  e  tatimit  ne  prone  me  këste dhe  
janë  regjistruar 46 kontrata të shitblerjes në  programin e tatimit në pronë. Në terren janë regjistruar 39 
objekte të reja , janë modifikuar 98 objekte tjera dhe janë verifikuar 79 objekte te cilat nuk kanë pasur 
ndryshim. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekomandimet:  
 
1. Angazhim më i madh i Kryetarit të Komunës në përmbushjen e premtimeve elektorale;  
2. Menaxhim më i mirë dhe transparencë më e madhe në shpenzimin e fondeve publike;  
3. Ofrim i qasjes në informacion dhe dokumentacion për të gjitha palët e interesuara;  
4. Komunikim më kualitativ me shoqërinë civile dhe media;  
5. Organizimi më i shpeshtë i takimeve publike me qytetarë veçanërisht në fazën e përpilimit të projekteve 
kapitale dhe buxhetit komunal;  
6. Marrja parasysh e propozimeve të qytetarëve për investime kapitale sipas mundësive buxhetore;  
7. Në fillim të vitit të paraqitet në Kuvendin Komunal, Plani Dinamik i realizimit të projekteve nga Lista e 
Investimeve Kapitale;  
8. Mbikëqyrje më efikase e realizimit të punëve në projektet kapitale, veçanërisht në projektet 
infrastrukturore;  
9. Mbrojtje më e mirë e pronës publike mbi baza ligjore , 
10. Përmirësimi i bazës të  dhënave mbi tatimin në pronë, 
11. Integrimin e një programi kompjuterikë kontabiliteti të brendshëm që do të siguronte informacione për 
qëllime raportimi në kohë, të plotë dhe të saktë, 
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