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Hyrje 
 

Organizata Joqeveritare YAHR- do të vazhdojë me 

monitorimin e aktiviteteve të legjislativit dhe të ekzekutivit të 

Komunës së Lipjanit ,gjatë periudhës katër vjeçare 2009/2013 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, Kuvendin e Komunës së Lipjanit. Në këtë drejtim, në formë të renditur nëpërmes 

këtij raporti ofrojmë të dhëna të cilat pasqyrojnë disa aspekte të punës së ekzekutivit. YAHR nëpërmjet 

monitorimit pro aktiv dhe por edhe në bashkëpunim me institucionin e Kuvendit si dhe palë të përfshira në 

këtë proces, YAHR ka arritur t’i siguroj këto informacione, të cilat do të mund të zhvilloheshin edhe më tej, 

në rast të një bashkëpunimi më cilësor nga ana e institucioneve, apo edhe në rast të organizimit dhe 

funksionimit të tyre më të mirëfilltë. Nëpërmes aktiviteteve monitoruese YAHR është përfshirë në këto drejtime 

si puna në seanca plenare dhe puna në Komitetet.  

 

Në hartimin e këtij raporti të shtatë monitorues për punën e ekzekutivit të Kuvendit komunal të 

Lipjanit, YAHR është mbështetur në shumë burime të informacionit: monitorimin e mbledhjeve të bordit të 

drejtorëve, monitorimi i seancave të Kuvendeve Komunale, Komiteteve për Politikë dhe Financa, analizimit të 

dokumenteve të ndryshme si procesverbale dhe rendet e ditës, analizimi i raporteve të medieve të shkruara dhe 

elektronike, debatet si dhe diskutimet e organizuara nga shoqëria civile.  

 

 

Bekim Krasniqi 

Drejtor ekzekutiv i YAHR-it 
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Përmbledhje ekzekutive 

 
 
Youth Association for Human Rights (YAHR) publikon raportin monitorues për ekzekutivin e komunës së 
Lipjanit bazuar në monitorimin e punës gjatë periudhës Janar – Qershor 2013. Monitorimi është fokusuar 
në ekzekutivin e Komunës duke përfshirë fushat: transparenca dhe llogaridhënia, demokratizimi dhe 
qeverisja e mirë, zhvillimi urban e ekonomik, arsimi dhe shëndetësia.  
 
 YAHR vlerëson se qeverisja në Komunën e Lipjanit ka pasur ngecje të ritmit të përparimit krahasuar me 
periudhat e njëjta me vitet e kaluara. Nga rrethi i përgjegjësive të cilin e ka, Komuna e Lipjanit është duke 
treguar pak rezultate të ndonjë progres në atë nivel sa të ndryshojë në mënyrë të dukshme në të mirë të 
qytetareve të komunës së Lipjanit.  
 
Ekzekutivit të Komunës së Lipjanit për dallim nga viti i kaluar ka marrë me seriozitet vërejtjet dhe 
mangësitë të evidentuara nga Raportet e auditorit të pavarur për vitin 2012. 
 
26 Shkurt 2013: Organizata Joqeveritare YAHR ka shprehur shqetësimi e qytetarëve të lagjes “Dr.Avdi 
Avdiu” në Lipjan lidhur me djegien e gomave dhe vajrave motorik nga ana e vullkanizorëve dhe 
autoservisve për ngrohje. Djegia e këtyre gomave dhe vajrave motorik nga pronarët e bizneseve për 
rregullimin e gomave të automjeteve, po shkaktojnë ndotje të ambientit dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë 
po ndikojnë në shëndetin e qytetareve të kësaj pjese të qytetit të Lipjanit. Edhe pse organizata 
vazhdimisht ka apeluar ekzekutivit të komunës së Lipjanit , gjegjësisht inspektoratit komunal për marrjen 
e masave parandaluese nuk kemi ndonjë veprim konkret. Me anë të kësaj komunikate organizata iu 
drejtohet Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit 
(AKMM) ,Inspektoratit komunal ,Policisë së Kosovës, që gjatë sezonës të dimrit në qytetin e Lipjanit që të 
inspektohen të gjitha vullkanizerët dhe autoserviset lidhur me djegien e materieve të rrezikshme 
kancerogjene si që janë: gomat dhe vajrat motorik dhe njëkohësisht të merren masat ndaj atyre 
personave të pandërgjegjshëm. 
 
8 Mars 2013: Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights ka reaguar për keqpërdorimin 
e gjuhës shqipe nëpër institucionet lokale në komunën e Lipjanit. Është për tu çuditur se si këto shkrime 
me gabime drejtshkrimore nuk i bijën askujt në sy dhe atë në institucionin me staf me përgatitje të lartë 
shkollore. Shembulli i fundit është në institucionin shëndetësor QKMF-ë (Qendra Komunale e Mjekësisë 
Familjare) në Lipjan, i cili menaxhohet nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Ku kemi fjalë 
të ndryshme të shkruar gabim si p.sh: fjala “Partimimi” në vend të shkruhej “Participimi” , pastaj fjala 
“bartnave” në vend që të shkruhej fjala “barnave” etj. Edhe pse ekzistojnë programe drejtshkrimore në 
gjuhen shqipe të Microsoft Office ato nuk përdoren nga nëpunësit nëpër institucione tona. Andaj, është 
për të ardhur keq se si tolerohen këto gabime nga këto institucione lokale në komunën e Lipjanit. Kësaj 
komunikate janë bashkangjitura edhe disa foto ilustruese të kësaj dukurie. 
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19 Mars 2013: Organizata Joqeveritare YAHR e  ka mbështetur ekzekutivin e komunës së Lipjanit në 
veprimet me qëllim të grumbullimit të borxhit nga kompanitë e ndryshme të bizneseve që veprojnë në 
komunën e Lipjanit. Veprimet e ekzekutivit të komunës së Lipjanit janë në përputhje me dispozitat ligjor 
mbi vetëqeverisjen lokale të ligjit nr. 03/L-040 të datës 20 shkurt 2008 dhe në bazë të ligjit për financat e 
pushtetit lokale nr.03/L-049 të datës 13.03.2008. Ku është në përputhje të plotë me neni 10 për taksa dhe 
për Lejen për Ushtrimin e Veprimtarisë Afariste, gjegjësisht në nenin 10.1 ku thuhet: “ Përmes një 
rregulloreje komunale, komuna mund të kërkojë nga shoqëritë tregtare (bizneset) të cilat tashmë janë të 
regjistruara në Regjistrin e Bizneseve të Kosovës që të marrin leje për ushtrimin e veprimtarisë afariste në 
lokalet të cilat ndodhen brenda komunës (“leja për ushtrimin e veprimtarisë afaristet”)”. Andaj, ne si 
shoqëri civile e përkrahim kreun e komunës së Lipjanit Z. Shukri Buja në marrjen e masave ndëshkuese 
për kompanitë dhe ndërmarrjet biznisore të cilët nuk i kanë paguar taksat dhe detyrimet tjera ndaj 
institucioneve lokale dhe komuna e Lipjanit ka të drejtën e zbatimit të ligjeve dhe nuk mban asnjë 
përgjegjësi për mos harmonizimin e ligjeve nga institucionet e nivelit qendror. Grumbullimi i këtyre të 
hyrave nga këto taksa të cilat janë të parapara në ligjin për vetëqeverisje lokale ndikojnë drejtpërdrejtë 
në mirëqenien e qytetarëve të komunës së Lipjanit. 
 
20 Mars 2013: Organizata Joqeveritare YAHR shpreh shqetësimi e qytetarëve të komunës së Lipjanit 
lidhur me pritjet e gjata që po ndodhin para Qendrës së Regjistrimit të Automjeteve (QRA) në Lipjan. 
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB-ja) ka dështuar në menaxhimin e situatës në Qendrën e 
Regjistrimit të Automjeteve në komunën e Lipjanit, pas vendosjes së taksë për regjistrim me vonesë të 
automjeteve, pritjet e qytetarëve janë të gjatë para dyerve të kësaj qendre. Po ashtu MPB-ja ka dështuar 
në trajnimin e stafit të kësaj qendre e cila për fat të keq të qytetarëve kjo qendër është hapur para disa 
ditësh para zbatimit të taksës për regjistrim me vonesë të automjeteve. Është interesante se në bazë të 
hulumtimeve tona mbi 50 % e strukturës së personave fizikë që nuk i kanë regjistruar automjetet dhe që 
tani po i regjistrojnë janë kryesisht zyrtarë të institucioneve të ndryshme duke filluar nga policët, 
punëtorët nëpër administratën publike deri tek politikanët dhe militantet e partive politike. 
 
7 maj 2013: Organizata Joqeveritare YAHR shpreh shqetësimi e saj lidhur me një dukurie shumë 
shqetësues që po ndodhë në sektorin shëndetësisë në komunën e Lipjanit. Ku individë të caktuar që 
punojnë në sektorin privatë dhe atë publikë të shëndetësisë në mënyrë direkte janë lidhur me kompanitë 
të caktuara farmaceutike me qëllim të promovimit dhe të shitjes të produkteve të tyre në dëm të 
qytetareve. Këto kompani farmaceutike kanë lidhur marrëveshje të fshehtë me individë të caktuar të 
sektorit shëndetësisë, të cilët po i detyrojnë pacientet që të blejnë barna nga këto kompani me çmime më 
të larta krahasuar me të njëjtin bar nga kompania tjetër dhe si rezultat i kësaj këta individë po marrin 
shpërblim nga këto kompani. Kjo dëshmohet me prezencën e fletushkave dhe posterve të ndryshëm nga 
këto kompani nëpër këto institucione shëndetësore. Andaj, kërkojmë nga organet përkatëse që të 
merren me këto problematike që është në dëm të qytetarëve të komunës së Lipjanit. 
 
10 Maj 2013: Organizata Joqeveritare YAHR reagon ndaj administratës komunale të Lipjanit për mos 
zbatimin Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pra për mos vendosjen e shenjave paralajmëruese 
për vëzhgim me kamerë në objektin e administratës komunale në Lipjan. Vendosja e shenjave 
paralajmëruese është rregulluar me nenin 61 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nr. 03/07 të 
datës 25.07.2012, me anë të cilit janë miratuar edhe format standarde të shenjës paralajmëruese për 
hapësirat e vëzhguara me kamerë. Ku në bazë të këtij ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të gjithë 
institucionet shtetërore dhe private të Republikës së Kosovës, obligohen që në hapësirat e vëzhguara me 
kamerë të vendosin shenjën paralajmëruese për vëzhgim me kamerë. 
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23 Maj 2013: Organizata Joqeveritare YAHR shpreh shqetësimi se si zyrtarët komunal përfitojnë benifite 
të ndryshme në kurriz të taksapagueseve të komunës së Lipjanit. Të enjten me 23 maj 2013 komuna e 
Lipjanit ka mbetur pa qeverisje lokale, kryetari i komunës, dy nënkryetarët dhe 2/3 e drejtorëve të 
drejtorive komunale nuk janë në vendet e tyre të punës, disa në udhëtime zyrtare e disa në pushime, 
andaj ka qenë e pa mundur që të kontaktohet me dikë që do të jetë përgjegjës për menaxhimin e 
institucionit ekzekutiv në komunën e Lipjanit dhe po ashtu një gjë të tillë pritet të përsëritet edhe të 
premten me 24 Maj 2013 . Përveç, mungesës së stafit politik të ekzekutivit është për të çuditur se të 
premten me 24 Maj do të mungojë edhe shërbyesit civil në administratën komunale të komunës së 
Lipjanit të cilët do të shkojnë për ekskursion në Shqipëri me parat e taksapaguesve të komunës së 
Lipjanit. Pra, të premten administrata komunale në Lipjan do të jetë e mbyllur për ofrimin e shërbimeve 
të qytetareve, Nëpunësit civil që punojnë në administratën komunale në Lipjan nuk është hera e parë që 
përfitojnë benifite të tilla, ata kanë përfituar edhe benifite në vlerë prej 100 euro për festën e vitit të ri . 
pra komunës së Lipjanit i ka kushtuar 30 mijë euro shpenzime në dëm të taksapaguesve, ku këto mjete 
prej 30 mijë euro kanë mundur që të investohen në projekte kapitale. 
 
30 Maj 2013: Organizata Joqeveritare YAHR shpreh shqetësimin lidhur me publikimin në ueb faqe zyrtare 
të komunës së Lipjanit ( http://kk.rks-gov.net/lipjan ) me datën 24 prill 2013 të një vendimi i cili nuk është 
i aprovuar nga Kuvendi komunal i Lipjanit, i cili ka të bëjë me dhënien e pëlqimit për këmbimin e pronës 
komunale me pronën private Zona, "Sheshi Adem Jashari", në Lipjan dhe ku në këtë “ vendim” shkruhet 
se ky vendim hyn në fuqi 8 ditë pas shpalljes në ueb faqen e komunës që do të thotë se ky vendim është 
publikuar me 24 prill 2013 dhe i bie se ka hyrë në fuqi me datën 2 maj 2013. I ashtu quajtur vendim i 
kuvendit komunal gjendet ende në linkun e vendimeve të kuvendit komunal të Lipjanit: http://kk.rks-
gov.net/lipjan/Komuna/Kuvendi/Vendimet-e-Kuvendit-sq.aspx  
 
 

 
 
Andaj ne si organizatë joqeveritare kemi reaguar për mos seriozitetin e treguar të zyrës për informimi e 
cila e ka publikuar një vendim të kuvendit komunal që në fakt nuk është i aprovuar dhe kemi kërkuar që 
të ardhmen që komuna të ketë kujdes në publikim dhe në informim të qytetareve. 

http://kk.rks-gov.net/lipjan/Komuna/Kuvendi/Vendimet-e-Kuvendit-sq.aspx
http://kk.rks-gov.net/lipjan/Komuna/Kuvendi/Vendimet-e-Kuvendit-sq.aspx
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Profili i Kryetarit Shukri Buja 
 
Shukri Buja u lind më 27.08.1966, në fshatin Bujan, komuna e 
Lipjanit, shkollën fillore e kreu në fshatrat Bujan dhe Kraishtë 
ndërsa shkollën e mesme në Lipjan. Është i diplomuar në 
gazetari dhe ka përfunduar provimet e magjistraturës në 
drejtimin e Shkencave Politike dhe Administratës Publike në 
Universitetin e Prishtinës. 
Në nëntor të vitit 1998 emërohet komandant i Zonës 
Operative të Nerodimes. Pas përfundimit të luftës emërohet 
Komandant i zonës së gjashtë të TMK-së me gradën 
Gjeneralmajor. Është dekoruar nga KPA ( Këshilli i Përkohshëm 
Administrativ me dekoratën Urdhër “ Adem Jashari” ) si dhe 
nga Gjenerali amerikan z. Kraedok etj. Nga viti 2007 kryetar i 

Komunës së Lipjanit në dy mandate. 

 
 
Premtimet e Kryetarit Shukri Buja 
 
Organizata Joqeveritare Youth Association For Human Rights – YAHR  kemi monitoruar aktivitetet dhe 
premtimet e kryetarit Shukri Buja, të dhëna gjatë fushatës zgjedhore në periudhën 15 tetor – 14 nëntor 
2009 dhe 7 – 12 dhjetor 2009. Si rezultat i monitorimit tonë të bërë në mediat e shkruara dhe elektronike, 
si dhe në debatin e organizuar nga ne dhe gjithashtu nga dy debatet të mbajtura në “Jeta në Kosovë”, në 
mes të tjerash Kryetari Buja ka premtuar: 
 
 

 
Premtimet 

 

 
vlerësimi 

Krijimi I zonës së re industriale në Kërqevë për 
akomodimin e 200 Bizneseve dhe punësimin e 
2000 personave 

pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Fillimin e ndërtimit të zonës industriale me 
sipërfaqe 20 ha afër QMI-së dhe punësimin e 
800 personave 

pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Krijimin e Lipjanit si qendër agrobiznese pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Renovimin e të gjitha shkollave dhe krijimin e 
kushteve hapësinore për zvogëlimin e numrit 
të nxënësve në klasë nga 37 në 25 

procesi ka  filluar në rrugë të mirë 

Zgjerimin e rrugëve kryesore të qytetit në 
katër korsi të qarkullimit 

ka hapa konkrete në realizimin e premtimeve 

Asfaltimin e rrugëve në të gjitha lagjet e 
qytetit 

ka hapa konkrete në realizimin e premtimeve 
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Krijimin e hapësirave të mjaftueshme të 
parqeve si dhe parkingjeve publike 

ka hapa konkrete në realizimin e premtimeve 

Futjen e rrjetit të kanalizimit në të gjitha 
fshatrave mbi 150 km 

procesi ka  filluar në rrugë të mirë 

Asfaltimin rrjetit rrugore mbi 70 km të realizuar plotësisht 

Sistemin e rrjetit të ujësjellësit mbi 100 km të realizuar plotësisht 

Ndërrimin e pllakave në dysheme, dyerve dhe 
dritareve në Q.K.M.F në Lipjan 

të realizuar plotësisht 

Zvogëlimin e papunësisë dhe të varfërisë pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Mbështetjen e ekonomive familjare pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Riaktivizimin dhe pasurimin e bibliotekave 
shkollore 

pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Hartimin e projekteve bujqësore ka shenja pozitive në realizimin e premtimit 

Rregullimin dhe zgjerimin e sheshit “Adem 
Jashari” 

ku procesi ka filluar në realizimin e premtimit por me 
ngecje 

Krijimin e lehtësirave administrative dhe 
teknike për nxitjen e investimeve të huaja 

pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Uljen e taksave mbi investimet që krijojnë 
vende pune 

pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Renovimin e të gjitha shkollave dhe 
kompletimin me infrastrukturë me qëllimtë 
krijimit të kushteve sipas standardeve 
evropiane 

ka shenja pozitive në realizimin e premtimit 

Rregullimin e nxehjes qendrore në të gjitha 
shkollat dhe rregullimin e rrethove të oborreve 
të shkollave sipas modelit të shkollës 
“Mehmet Akif” 

ka shenja pozitive në realizimin e premtimit 

Përmirësimin e infrastrukturës sportive pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Sinjalizimin horizontal dhe vertikalë të rrugëve pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, vazhdimisht ka pasur planifikim, por 

gjithmonë mjetet janë ridistinuar më vonë. 

Transporti publik urban dhe ndër urban me 
mjete transporti uniforme 

të realizuar plotësisht 

Furnizimi  të pandërprerë me ujë të pijshëm 
dhe trajtimin e ujërave të zeza 

ka hapa konkrete në realizimin e premtimeve 

Ndriçimin e të gjitha rrugëve të qytetit ku procesi ka filluar në realizimin e premtimit por me 
ngecje 

Zgjerimin e qytetit në drejtim të lumit sitnica, 
si dhe rregullimin e shtratit të lumit, parqeve 
dhe pushimoreve përgjatë lumit në sipërfaqe 
250 ha 

ku procesi ka filluar në realizimin e premtimit por me 
ngecje 

Implementimin e vendimit të KK Lipjanit për 
lagjen e kategorive të luftës së UQK-së 

ku procesi ka filluar në realizimin e premtimit por me 
ngecje 
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Përkrahje e vazhduar e familjeve të 
dëshmoreve dhe martirëve të luftës 

ka hapa konkrete në realizimin e premtimeve 

Punësimin e rasteve sociale; pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Sistemimin e veteranëve të luftës dhe 
kategorive të dala nga lufta; 

ku procesi ka filluar në realizimin e premtimit por me 
ngecje 

Krijimin e hapësirave ku rinia do të zhvillojë 
aktivitetet sportive dhe kulturore; 

ku procesi ka filluar në realizimin e premtimit por me 
ngecje 

Renovimin e shtëpisë së kulturës si dhe 
funksionimin e sferave të kulturës, si 
kinematografisë, artit skenik dhe të gjitha ato 
fusha që i kërkon rinia lipjanase; 

të realizuar plotësisht 

Digjitalizimin e bibliotekës së qytetit; pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Administratë digjitale; ka shenja pozitive në realizimin e premtimit 

Renovimin e stadiumit të qytetit; pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Ngrohjen qendrore me energji alternative për 
qytetin e Lipjanit ( me metan, drithëra dhe 
sillaxhë ku do të përfitojnë edhe bujqit, 
projekt ky me koncesion dhe investim i një 
firme nga Lozana, projekt i cili do të përfundoj 
brenda tre vjeçarit të qeverisjes); 

pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Për fshatin Smallushë: rregullimin e gjithë 
infrastrukturës; ndërtimin e një shkolle të re 
dhe një fushe të futbollit; 

pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Për banorët e Gadimes: ndërtimin e një objekti 
të ri shkollor me përmasa më të mëdha dhe 
me ambiente më moderne; asfaltimin e të 
gjitha rrugëve të brendshme; 

procesi ka  filluar në rrugë të mirë 

Arsim cilësor duke ndërtuar infrastrukturës të 
shkollës me pedagog, mjek dhe psikolog dhe 
me ngrohje qendrore; 

pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Krijimin e 5 mijë vendeve të reja të punës; pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Ndërtimin e dhjetë fabrikave; pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Zhvillimin e turizmit; pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

Përpunimin e plehrave të pulave në mënyrë që 
të largohet era nga ferma e pulave; 

pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin 
e premtimit, 

 
 

- 20 premtime ose 45.45% pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin e premtimit, 

- 4 premtime ose 9.09% ka shenja pozitive në realizimin e premtimit 

- 6 premtime ose 16.63% ku procesi ka filluar në realizimin e premtimit por me ngecje, 
- 3 premtime ose 6.81%  procesi ka  filluar në rrugë të mirë,  
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- 7 premtime ose 15.90% ka hapa konkrete në realizimin e premtimeve, 
- 4 premtime ose 9.09%   të realizuar plotësisht. 

 
 

të realizuar 

plotësisht

9% pa asnjë 

përpjekje ose 

angazhim konkret 

44%

ka hapa konkrete 

dhe kanë filluar të 

ndërmerren për 

realizimin e 

premtimit 

15%

procesi ka filluar 

në realizimin e 

premtimit por me 

ngecje

16%

procesi ka  filluar 

dhe në rrugë të 

mirë

7%

shenja pozitive 

në realizimin e 

premtimit

9%

 
Të arriturat e kryetarit Buja gjatë viteve 2008/12 
 
Kryetari i komunës së Lipjanit Z. Shukri Buja gjatë katër viteve 2008-2012 ka arritur që të investojë në 
komunën e Lipjanit në infrastrukturë (rrugë, kanalizim dhe ujësjellës) 33,821,716.70 €, nga të cilat 
18,444,294.05€ ose 54.53 % me buxhet komunale, 14,977,099.95€ ose 44.28% nga donatorët dhe qeveria 
dhe 400,322.70 € ose 1.18 % nga participimi i komunitetit lokal.  

 
 

Buxheti komunal

55%

komuniteti

1% Buxheti komunal

Donatoret dhe Qeveria

komuniteti

 
 



 Youth Association for Human Rights 

YAHR – Raporti monitorues 7, mbi punën e ekzekutivit të Komunës të Lipjanit 10 

 

Investimet Kapitale në infrastrukturën rrugore 
 

Viti 
 

Kostoja e 
projekteve 

Financuesit e projektit Gjatësia e 
rrjetit Ministritë dhe 

donatorët 
Komuna Komuniteti 

2008 10,807,148.60 
 

8,782,873.00 
 

1,859,378.72 
 

370,322.70 62,552 m’ 

2009 2.800.449,04€ 
 

715,000.00€ 2.085.449,04€ 
 

- 46,476 m’ 
 

2010 2,228,929.63 516,612.27 1,712,317.36 -  

2011 1,908,943.43  1,708.943.43€  17214.86 

2012 2,517,645.53 595,074.70 1,922,570.83  13,837.77 

Gjithsej 20,263,116.23 € 10,609,559.97 € 9,288,659.38 € 370,322.70 € 140,080.63 m’ 

 

Investimet Kapitale në rrjetin e ujësjellësit   
Viti 

 
Kostoja e 

projekteve 
Financuesit e projektit Gjatësia e 

rrjetit Ministritë dhe 
donatorët 

Komuna Komuniteti 

2008 308,000.00 € 305,500.00 € 2,500.00 €  11000 m’ 

2009 2,166,380.95 € 115.00.00 € 2,051,380.95 €   

2010 690,101.00  € 278,577.00 € 411,524.00 €  48150 m’ 

2011 932,060.60 € 810,909.42 € 121,151.18 €  16500 m’ 

2012 363,272.00 € 363,272.00 € -  5400.00m’ 

Gjithsej 4,459,814.55 € 1,873,258.42 € 2,586,556.13€  8,1050 m’ 

 
 

Investimet Kapitale në rrjetin e kanalizimit  
Viti 

 
Kostoja e 

projekteve 
Financuesit e projektit Gjatësia e 

rrjetit Ministritë dhe 
donatorët 

Komuna Komuniteti 

2008 869,227.56 € 555,524.56€ 287,133.00 € 30,000.00€ 
32792 m 

2009 779.296,85 €  779.296,85 €  31528 m’ 

2010 4,389,321.92 € 1,188.561 € 3,200.760.92 €  50045.15 m’ 

2011 2,115,528.52 € 853,696.00 € 1,261,832.52 €  73957.00 m’ 

2012 1,040,055.€  1,040,055.25 €  61,268.90 m' 

Gjithsej 9,193,429.85 € 2597781.56 € 6569078.54 €  249,591.05 m’ 

 
 

Investimet e përgjithshme Kapitale 2008/12 
Viti 

 
Kostoja e 

projekteve 
Financuesit e projektit 

Ministritë dhe Komuna Komuniteti 



 Youth Association for Human Rights 

YAHR – Raporti monitorues 7, mbi punën e ekzekutivit të Komunës të Lipjanit 11 

donatorët 

2008 
11,984,376.16 € 9,643,897.56 € 2,149,011.72 € 400,322.70 € 

2009 4,966,829.99 € 726,500.00 € 4,916,126.84 € -  

2010 7,308,352.55 € 1,983,750.27 € 5,324,602.28 €  - 

2011 4,956,532.55 € 1,664,605.42 € 3,091,927.13 € - 

2012 3,920,972.53  € 958,346.70 € 2,962,626.08 € - 

Gjithsej 33,137,063.78 € 14,977,099.95 € 18,444,294.05 € 400,322.70 € 

 
 
 
 
Problemet aktuale 

 
Edhe pse një komunë me një pozitë të përshtatshme gjeografike dhe me potenciale të mëdha për zhvillim 
ekonomik, qytetarët e Komunës së Lipjanit përballen me të njëjtat problema sikurse pjesa tjetër e 
Kosovës. Edhe në këtë komunë brenga më e madhe e qytetarëve mbetet papunësia dhe varfëria. 48.91% 
e qytetarëve në këtë komunë janë të papunë. 12.16% e qytetarëve janë të  varur nga ndihmat sociale. 
Përveç këtyre problemeve, probleme më specifike për komunën e Lipjanit janë: 
 
• Mungesa e ngrohtores së qytetit; 
• Kundërmimi nga ferma e pulave; 
• Mungesa e përkujdesjes ndaj vendeve turistike dhe historike. 
 
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 2007-ta dhe 2009-ta nga kryetari i komunës Z. Shukri Buja. 
 
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.  
 
Mungesa e përkujdesjes ndaj vendeve turistike dhe historike. Në këtë drejtim kemi një ndryshim nga 
raporti i kaluar, se kemi një iniciativë nga kryetarit të komunës me një projekt të turizmit për zhvillim rural 
në Komunën e Lipjanit, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe komuna e Lipjanit  implementim e së cilit 
do ta bëjë ISDY. 
 

Transparenca dhe llogaridhënia  
 
Në kuadër të transparencës dhe llogaridhënies, që paraqesin dy prej shtyllave kryesore të funksionimit të 
institucioneve publike, Komuna e Lipjanit gjatë gjashtë mujorit të dytë të këtij viti  2013 ka qenë e mbyllur 
për qytetarë dhe OJQ-të. Ndër premtimet kryesore të Kryetarit Shukri Buja ka qenë edhe transparenca 
dhe llogaridhënia si dhe bashkëpunimi shoqërinë civile.  
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Organizata joqeveritare YAHR ka shpreh shqetësimin e bllokimit të gjitha kërkesave të organizatës sonë 
në qasjen e dokumenteve zyrtare komunale. Vetëm gjatë muajve janar- qershor 2013 janë kërkuar një 
numër i madhe dokumentesh nga organizata jonë me qëllim të bërjes transparente disa aktiviteteve të 
institucioneve komunale , por që në këtë rast nuk kemi marrë kurrë farë përgjigje edhe pse ligji për qasje 
në dokumentet publike Nr. 03/L-215 të datës 07.10.2010 i obligon institucionet publike që brenda shtatë 
ditëve të jep një përgjigje ndaj parashtruesit të kërkesës. Ku po e citojmë neni 7 paragrafi 8 ku thuhet: 
Përpunimi i kërkesave për qasje në dokumente zyrtare Institucioni publik obligohet që brenda shtatë (7) 
ditëve, prej kohës së regjistrimit të kërkesës, të nxjerr vendim për lejimin e qasjes në dokumentin e 
kërkuar ose të japë përgjigje me shkrim për të arsyetuar refuzimin e plotë apo të pjesërishëm dhe 
informon kërkuesin për të drejtën që ai ka për parashtrimin e një kërkese për rishqyrtim. Refuzimi i 
kërkesës bëhet me aktvendim me shkrim për refuzim të saj.  
 
Faqja zyrtare ka informata bazike në lidhje me komunën dhe zhvillimet e përditshme, të cilat që nga momenti i 

lansimit të ueb faqes nuk janë ripërtërirë asnjëherë. Por, janë të pakta dokumente t zyrtare që mund të hasen 

në këtë ueb faqe, përjashtimisht pasqyrimit shumë të detajuar të aktiviteteve të Kryetarit të Komunës dhe 

agjendës së tij. 

 

vlerësim i përmbajtjes së ueb faqes së Komunës së Lipjanit 
http://kk.rks-gov.net/lipjan/ 

 

Dokumentet 2010 2011 2012 2013 

I II III IV I II III IV I II III IV I 
Raporti i Punës së Kryetarit              

Raporti financiar (buxhetor) i Komunës              

Raportet e Drejtorisë së Administratës              

Raportet e Drejtorisë së Arsimit              

Raportet e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe 
Mir.Sociale 

             

Raportet e Drejtorisë së Inspekcionit              

Ekonomi dhe Zhvillim               

Gjeodezi dhe Kadastër               

Buxhet dhe Financa              

Mbrojtje dhe Shpëtim              

Planifikim dhe Urbanizëm              

Shërbimet Publike              

Inspektoratit              

Kulturë, Rini dhe Sport              

Prokurim              

Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural              

Raportet dhe njoftimet e Zyrës së Prokurimit               

Raportet ë Njësisë së Auditimit të Brendshëm              

Procesverbalet e Kuvendit Komunal              

Rregulloret Komunale Të gjitha rregulloret janë të 
publikuara. 

 

Vendimet e Kuvendit Komunal  

Rregullorja e Punës së Kuvendit Komunal              

http://kk.rks-gov.net/lipjan/
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Procesverbalet e Komitetit për Politikë dhe Financa              

Planet dhe Strategjitë e Komunës  

X = mungon raporti. √= raporti është i publikuar në ueb faqe. 
 

 

Performanca buxhetore e komunës së Lipjanit 
 
Buxheti i përgjithshëm i komunës së Lipjanit për tremujorin e vitit 2013 ka arrit që të shpenzohet në 
masën 11.37 % ose 1,362,134.31 € nga buxheti i planifikuar 11,973,991.00 € për vitin 2013. Kjo shifër 
është shifra më e ultë që është arritur ndonjëherë në shpenzimin e buxhetit në këtë komunë. Mirëpo, 
pjesa më e madhe e pritet të shpenzohen gjatë tre mujorit të fundit të 2013.. 
 

Shpenzimet buxhetor gjatë periudhës tre mujorit të parë 2013 

Fondi Burimor Buxheti I 
planifikuar 

Shpenzimi Diferenca % 

PAGA DHE MEDITJE 7,299,321.00 1,122,680.88 6,176,640.12 15.38 

MALLRA DHE SHERBIME 857,009.00 102,090.82 754,918.18 11.91 

SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 83,000.00 52,935.00 30,065.00 63.78 

INVESTIME KAPITALE 3,586,883.00 45,574.34 3,541,308.66 1.27 

SHPENZIME KOMUNALE 147,778.00 38,853.27 108,924.73 26.29 

Gjithsej: 11,973,991.00 1,362,134.31 10,611,856.69 11.38 

 
 

 
Viti  
 

 
Rrogat dhe 
mëditjet 

 
Mallrat dhe 
shërbimet 
 

 
Shpenzimet 
komunale 
 

Subvencione
t 
dhe 
transfere 
 

 
Shpenzimet 
kapitale 

 
 
Gjithsej 

2013 6,780,898▲ 1,199,710▲ 256,600▲ 150,000▲ 3,586,883▲ 11,973,991▲ 

2013 6,730,900▲ 500,953▼ 120,000▼  2,608,361▼ 11,795,467▲ 

2011 6,502,293▲ 655,043.▲ 123,464. 85,202.▲ 3,951,609▲ 11.317.613▲ 

2010 4,758,026▲ 513,941▲ 118,443▼ 80,000 ■ 2,986,007▲ 8,456,417 ▲ 

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 
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Administrata komunale 
 
Në vitin 2013, në Komunën e Lipjanit kemi këtë numër të punëtorëve në tre sektorët publik: arsim 1,068, 
shëndetësi nga 233 , administratë nga 205 në vitin 2011 në 185 në vitin 2013 janë të punësuar gjithsej 
1,483 qytetarë. Vetëm në administratën komunale janë të punësuar momentalisht 185 shërbyes civil që 
do të thotë 20 shërbyes civilë më pak krahasuar me një vit më parë.. Sipas vendimit të Qeverisë së 
Kosovës nr. 10/46, ku sipas së cilit në komunat me popullsi nën 100,000 banorë administratat lokale 
duhet të kenë 1 shërbyes civil për 620 banorë, del se komuna e Lipjanit me rreth 60,000 banorë duhet të 
ketë më së shumti 97 shërbyes civil. Sipas kësaj, administrata komunale e Lipjanit është e tej ngarkuar me 
staf. Duke u bazuar në statistikat e strukturës kualifikuese të administratës së komunës së Lipjanit 
shumica e punëtorëve janë me shkollë të mesme, vetëm 35% prej tyre janë me përgatitje të lartë, 
gjegjësisht me fakultet. 

 
 

Investimet kapitale 
 
Në periudhën janar-mars 2013, buxheti i ndarë për investime kapitale 3,586,883.00 € është realizuar në 
masën 1.27 %. Nga të hyrat vetanake të planifikuara për vitin 2013 nga  1,700,000.00€ deri në fund të 
muajit mars janë realizuar 240,375.37 € ose 14.14 %. Kuvendi Komunal i Lipjanit ka miratuar edhe 
Buxhetin e Komunës për vitet 2013- 2015. Sipas vlerësimeve, në tri vitet në vazhdim, komuna e Lipjanit 
do të ketë në dispozicion 11,008,057.00 € për investime kapitale.  
 

  
Programi /përshkrimi 

 

Kostoja totale Transferet 
qeveritare 

Të hyrat 
vetanak

e 

Financimi 
i jashtëm 

1 Pagesa për vendime gjyqësore 30,000.00 30,000.00     

2 
Asfaltimi I Rrugës,,Hajredin Bajrami"ne 
Lipjan me kater korsi 500,000.00 500,000.00     

3 Kanalizimi fsh. Janjevë 150,000.00 100,000.00 50,000   

4 Asfaltimi I rrugës në fshatin-Gllanicë 150,000.00 150,000.00     

5 Kanalizimin fshatin-Rubovc 100,000.00 100,000.00     

6 
Ndërtimi i shtëpizës në oborrin e 
varrezave në fshatin-Grack e vjetër 30,000.00   30,000   

7 

Asfaltimi i rrugëve ne qytetin e Lipjani: 
Lagjeje e Varoshve,Mretresha Teut,2 
korriku,Shaqir Hoxha,Ulpiana,12 Qershori 100,000.00 100,000.00     

8 
Rregullimi I trotuareve ne qytetin e 
Lipjanit 70,000.00 70,000.00     

9 
Rregullimi I trotuareve ne fsh: Gadime e 
Eperme-Gadime e Ulet 125,705.00   125,705   

10 Asfaltimi në fsh-Poturovc 100,000.00 100,000.00     

11 Asfaltimi në fshatin-Dobraj e Vogël 100,000.00 100,000.00     

12 Asfaltimi në fshatin-Hallaq I Vogël 100,000.00 100,000.00     

13 Kanalizimi  në fshatin-Konjuh 110,000.00 110,000.00     

14 Kanalizimi në fshatin-Torinë 100,000.00 100,000.00     

15 Kanalizimi në fshatin-Gllavicë 60,000.00 60,000.00     
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16 Kanalizimi në fshatin-Hallaq i Madhë 100,000.00 100,000.00     

17 Kanalizimi në fshatin-Marevcë 60,000.00 60,000.00     

18 Kanalizimi në fshatin-Qallapek 100,000.00 100,000.00     

19 Kanalizimi në fshatin-Qylagë 100,000.00 100,000.00     

20 Kanalizimi në fshatin-Risinovc 100,000.00 100,000.00     

21 Kanalizimi në fshatin Blinajë 100,000.00 100,000.00     

22 Kanalizimi në fshatin Bregu I Zi 100,000.00 100,000.00     

23 
Kanalizimi në zonën e re te qytetit te 
Lipjanit Z1.3 dhe Z1.4 50,000.00   50,000   

24 
Asfaltimi I Rrugës zonën e re te qytetit te 
Lipjanit Z1.3 dhe Z1.4 60,000.00   60,000   

25 Kanalizimi në fshatin-Baicë 148,746.00 27,231.00 121,515   

26 

Ujësjellësi për 18 fshatrat: 
Leletiqi,Vershevc,Zllakuqan,Ribari I 
Madhë,Kraishtë,Varigoc,Bregu I 
Zi,Bujan,Grack e Vogël,Topliqani,Dobraj e 
Madhe,Dobraj e 
Vogël,Magure,Medvec,Llugë,Qylagë,Tori
në,Poturovc 200,000.00   200,000   

27 Mirëmbajtja e rrugëve te Asfaltuara 50,000.00   50,000   

28 Mirëmbajtja e Ndriçimi Publik 25,000.00   25,000   

29 Bashkëfinancim me donator 122,523.00   122,523   

30 Sinjalizim Horizontal dhe Vertikal 25,000.00 25,000.00     

31 Hartimi i projekteve detale 130,000.00 130,000.00     

32 Renovimi i ambulantëve 124,696.00 124,696.00     

33 
Ndërtimi I shkollës fillore në fshatin-
Bujari 165,213.00 165,213.00     

 TOTALE SHPENZIMET KAPITALE  3,586,883.00 2,752,140.00 
834,743

.00 0.00 

  
 

 
Drejtoria e prokurimit  
 
Pavarësia e drejtorisë së  prokurimit është më se e domosdoshme, por në realitet ajo nuk ekziston, 
Shpesh me letra duket çdo gjë në rregull, por realiteti ka vërtetuar se shumë procese tenderuese 
zhvillohen nën presione politike. Mbrojtja nga presionet politike të menaxherit të DP-së duhet të 
rregullohet  me ligj . 
Sfida e fillim vitit 2013 për komunën e Lipjanit  ka qenë vonesa e drejtorive të tjera si p.sh: drejtorisë të 
shërbimeve publike dhe drejtorisë për planifikimit dhe urbanizmit të cilat kanë ndikuar në drejtorinë e 
prokurimit publik në  realizimin e investimeve kapitale për një periudhë katër mujore  të cilat do të 
paraqesin problem në realizimin e proceduarave tenderuese për shkak të fluksit të madh të punëve të 
cilat  gjithashtu pengon  realizimin me kohë të investimeve kapitale të planifikuara për vitin 2013. 
YAHR-i gjatë muajit mars 2013 ka dal me një komunikatë për media ku ka pasqyruar mangësitë e 
drejtorisë së prokurimit publik në komunën e Lipjanit nga e cila  ka kërkuar që të përmirësohen dhe të 
cilat ishin: 
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- Hartimi i planit vjetor dhe mujor të aktiviteteve të Drejtorisë së prokurimit për vitin 2013 e cila 
është paraparë edhe me ligjin për prokurimin publik Nr. 04/L-042, KREU III KËRKESAT E PËRGJITHËSHME, 
neni 8 Planifikimi i Prokurimit. 
- Publikimi i aktiviteteve të Drejtorisë së prokurimit dhe të Drejtorisë së Shërbimeve publike lidhur 
me ecurinë e punës së realizimit të projektit të caktuar duke filluar nga shpallja e tenderit deri tek 
përfundimi i projektit në ueb faqen komunale të komunës së Lipjanit, 
- Informimi me kohë dhe lejimi i shoqërisë civile në të gjitha aktivitetet e Drejtorisë së prokurimit 
me qëllim të bërjes së punës transparente. 
Një episod tjetër tepër specifik dhe jo shumë i hulumtuar i keqpërdorimit të parasë publike dhe i 
anashkalimit të punës nga DP-së është rasti i linjës buxhetore “shërbime dhe mallra”, ku zakonisht 
tenderët jepen me kuotim të çmimeve të cilat janë pengesë për kryerjen e punëve në mënyrë të rregullt 
dhe në harmoni me ligjin, dhe në ato raste nën emrin e "tenderëve të vegjël” bëhen shkelje të mëdha .  
Mos respektimi i kohëzgjatjes së kontratës . 
Vonesat në realizim të kontratës dhe mosndëshkimi i operatorit ekonomik e shkaktuara janë dominonte 
në sektorin e prokurimit .  
Komuniteti i biznesit, fatkeqësisht ka reflektuar oportunitet në rastet e shkeljeve dhe keq menaxhimit. 
Ata, nën frikën se do të jenë të ndëshkuar, më shpesh kanë zgjedhur heshtjen se sa kundërshtimin për 
padrejtësitë, dhe në ndonjë reagim të rastit ato janë bërë pas një kohe të gjatë e jo në momentin e 
ndodhjes.  
 
Pikë e dobët e DP-ve janë edhe kriteret e vlerësimit, që do të thotë se vlerësimin e ndonjë oferte duhet ta 
bëjnë njohësit e asaj fushe. Më tutje mbledhjet e Komisionit vlerësuese janë të mbyllura për publikun. 
Ndonëse Drejtoria e Prokurimit është menaxhon kontratat publike, faji për shumë probleme nuk është 
vetëm tek kjo zyre por lidhet edhe me udhëheqësin e lartë të Ekzekutivit Komunal. Gjithashtu, veçohet 
se: 
-Nuk ka raport të rregullt dhe të detajuar për ta paraqitur para Kuvendit Komunal për tenderët, 
-Mënyra e raportimit shkarazi, tejet sipërfaqësor duke përshkruar numër lëndësh e projektesh, por jo 
edhe informata të tjera të nevojshme e më në detaje, 
- Mungon praktika e mbikëqyrjes kualitative të progresit të zhvillimit të punëve e veçanërisht procedura e 
pranimit teknik pas përfundimit të punëve. Komisionet mbikëqyrëse të një kontrate janë jo serioz në 
shumicën e rasteve ata as nuk dalin ti mbikëqyrin punët.   
-Një tjetër sfidë, që është mangësi e DP-së, është përcjellja e të gjitha kontratave të nënshkruara më 
herët se a po zbatohen, skadimin e afatit të tyre, vazhdimin e tyre me kohë dhe shpalljen e projekteve me 
kohë, sepse çdo problem, vonesë, shkelje i atribuohet DP-së. Ajo i harton, zhvillon procedurat për të 
gjitha vlerat e kontratave si: minimale, të vogla, të mesme dhe të mëdha për të gjitha i përpilon kontratat 
dhe i nënshkruan ato. 
Një pjesë e projekteve kapitale, përkatësisht të kontratave publike financohen edhe nga organet e 
Qeverisë Qendrore në territor të Komunës së Lipjanit. Ndër vërejtjet kryesore të paraqitura nga Drejtoria 
e Prokurimit por edhe qytetarët janë pikërisht këto lloje të kontratave, qoftë në aspektin procedural por 
edhe në kualitetin e projektit. 
Projektet e financuara nga organet e Qeverisë Qendrore nuk kanalizohen përmes Drejtorisë të Prokurimit 
por ato tenderohen dhe procedohen përmes Zyrave të Prokurimit të Ministrive përkatëse dhe në këtë 
kontekst komuna nuk kanë kurrfarë roli. Pikërisht këto projekte janë më të kritikuarat për kualitetin e tyre 
ngase mungon mbikëqyrja nga ana e Ministrive sponsorizuese. Ndërsa ka pasur raste kur Ministritë kanë 
kontraktuar kompani të cilat janë të pa-pëlqyeshme për komunat për shkak përvojës së hidhur në 
projekte të kaluara. Këto kontrata publike karakterizohen me vonesat më të mëdha në realizim sa i përket 
afateve kohore. 



 Youth Association for Human Rights 

YAHR – Raporti monitorues 7, mbi punën e ekzekutivit të Komunës të Lipjanit 17 

Prandaj është e një rëndësie të veçantë që komuna të ketë “pronësi” në projektet që zhvillohen në 
territorin e tyre, sepse kritikat, vërejtjet dhe kualiteti i dobët gjithmonë adresohen në emër të komunave 
nga qytetarët të cilët nuk kanë njohuri se komunat nuk kanë të bëjnë asgjë në aspektin procedural apo të 
mbikëqyrjes në këto projekte . 
 

 
KONTRATAT E NËNSHKRUARA  PUBLIKE NGA DREJTORIA E PROKURIMIT JANAR-MAJ 2013 

 

 
Titulli i aktivitetit të prokurimit Çmimi i 

kontratës 

Emri i OE të cilit i 
është dhënë 

kontrata Selia  e OE 

1 Sigurimi dhe mirëmbajtja e objekteve te institucioneve 
komunale ( Loti 2 ) 

32,188.80 NSH "Higjena" Lipjan 

2 Sigurimi dhe mirëmbajtja e objekteve te institucioneve 
komunale ( Loti 1 ) 

108,532.80 Syri I shqiponjës Lipjan 

3 Furnizim me material laboratorik 952.00 Sinorgu Prishtine 

4 Furnizim me goma dhe akumulatorë për automjete te 
institucioneve komunale 

32,916.13 Eurogoma Fushe Kosove 

5 Mirëmbajtja e objekteve te institucioneve komunale - 
shërbimet e furnizimit dhe montimit me xhama 

41,600.00 Al Plast  

6 Hartimi I raportit për vlerësimin strategjik mjedisor (VMS) 
për planin zhvillimor dhe urban  komunal  

27,300.00 INSI Prishtine 

7 Shërbimet e servisimit te fotokopjeve  952.49 Ace Office Obiliq 

8 Rregullimi I kanalizimit fekal ne Qallapek 58,744.22 Ferizi Lipjan 

9 Rregullimi I kanalizimit fekal ne Gllavice 39,861.79 Dimi Bau Lipjan 

10 Furnizimi dhe montimi I dyerve     

11 Mirëmbajtja e parqeve dhe parkingjeve 2,566.97 TE Muhameti Lipjan 

12 Rregullimi I kanalizimit fekal ne Konjuh 90,220.14 Ferizi Lipjan 

13 Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore Loti 1  95,521.60 Lavdimi Lipjan 

14 Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore Loti 2  31,918.00 Computers&Elting Prishtine 
15 Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore Loti 3  10,950.00 Graniti Suharekë 

 
 

Arsimi  
 

Para nisjes së mandatit të dytë nga kryetari aktual Shukri Buja sistemi arsimor në Lipjan është përballur 
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; 
 
Njëri prej këtyre problemeve tani është evituar, ndërsa dy tjera mbesin akoma problem dhe do të duhet 
të ishin prioritet për vitet në vazhdim. Kësisoj në vitin 2009 pjesa dërrmuese e shkollave në Komunën e 
Lipjanit kanë qenë në gjendje të keqe infrastrukturore dhe në këtë drejtim përgjithësisht është punuar 
duke shënuar kësisoj edhe një minimum të standardit të kërkuar arsimor. Problemet të cilët aktualisht 
hasën në sistemin arsimor në Lipjan janë ato në shkollat e mesme, përkatësisht me numrin e madh të 
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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. 
 

Arsimi Komunal Personeli 

 Nr. i 
institucioneve 
 

Nr. i nxënësve Nr. i 
Mësimdhënësve 

Nr. i 
personelit 
tjetër 

Institucione parashkollore 
publike 

1 114 8 9 

Shkolla fillore publike 51 11667 672 158 

Shkolla të mesme publike 3 3545 174 32 

Shkolla apo kolegje private 1 / / / 

Gjithsej 56    

 
 

 

 

 

Shëndetësia 
 
Në komunën e Lipjanit funksionon një Qendër Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF), katër Qendra të 
Mjekësisë Familjare (QMF) dhe gjashtë punkte shëndetësore apo ambulanca. QKMF gjendet në qendër të 
qytetit, ndërsa QMF janë të shpërndara, një e tillë gjendet në fshatin Gadime, pastaj në fshatin Magurë, 
Shalë dhe Janjevë. Punktet shëndetësore gjenden në Sllovi, Radavc, Kraishtë, Dobrajë, Banull dhe në 
fshatin Babush. Totali i të punësuarve në sektorin e shëndetësisë në komunën e Lipjanit është 231 të 
punësuar, pjesa më e madhe prej tyre në QKMF në Lipjan. 
 

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: 
 
Tarifat  aktuale e tatimit komunal në pronë 

 
Destinimi i objektit 

 
Zona I 

 
Zona II 

 
Zona III 

 
Zona IV 

Norma 
e tatimit 

Prona rezidenciale/shtëpi 400€ 300€ 200€ 150€ 0.12% 

Prona rezidenciale/banesë 400€ 300€ 200€ 150€ 0.12% 

Prona industriale 350€ 300€ 250€ 200€ 0.20% 

Pronat bujqësore 200€ 150€ 100€ 100€ 0.15% 

Garazhet 180€ 150€ 130€ 100€ 0.15% 

Pronat komerciale 600€ 400€ 300€ 200€ 0.30% 

Pronat të pa përfunduara 160€ 120€ 80€ 60€ 0.12% 

Fushat sportive dhe pishinat 80€ 80€ 80€ 80€ 0.30% 

Pronat e braktisura 400€ 300€ 200€ 150€ 0.05% 
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Pistat e aeroportit - 400€ - - 0.30% 

 
Tarifat e tatimit lëvizin brenda kategorive vijuese të pronës: pronë për banim, pronë komerciale, pronë 
industriale dhe pronë bujqësore. 
 
Baza e te dhënave të cilën e disponon Komuna e Lipjanit është me plotë gabime, dhe ndodhë për të 
njëjtën pronë ti shënohet pronarit dy fatura të tatimit të ndryshme. 
 
Në mbledhjen e 31-të të  Kuvendit të Komunës së Lipjanit të datës 28.09.2013 është propozuar nga 
drejtoria e financave një projekt rregullore e re mbi tatimin në pronë, por që nga kuvendarët e Kuvendit 
komunal nuk është aprovuar por është shtyrë për një mbledhje tjetër. 
 
Tarifat e propozuara për tatim në pronë nga ekzekutivi i komunës së Lipjanit: 

Kategoria e vlerësimit Zona I Zona 2 Zona 3 Zona 4 

APARTAMENT 400.00 € 300.00 € 200.00 € 150.00 € 

FUSHË SPORTIVE E HAPUR 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 

FUSHË SPORTIVE E MBYLLUR 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 

KOMERCIALE E PASHFRYTZUAR 420.00 € 280.00 € 210.00 € 140.00 € 

SHTËPI 400.00 € 300.00 € 200.00 € 150.00 € 

DYQAN 600.00 € 400.00 € 300.00 € 200.00 € 

ZYRE 600.00 € 400.00 € 300.00 € 200.00 € 

PUNISHTE 350.00 € 300.00 € 250.00 € 200.00 € 

FABRIKË 350.00 € 300.00 € 250.00 € 200.00 € 

DEPO/MAGAZINË 350.00 € 300.00 € 250.00 € 200.00 € 

GARAZHË/PARKING 180.00 € 150.00 € 130.00 € 100.00 € 

BUJQËSORE 200.00 € 150.00 € 100.00 € 100.00 € 

HOTEL 600.00 € 400.00 € 300.00 € 200.00 € 

RESTORANT 600.00 € 400.00 € 300.00 € 200.00 € 

PISHINË 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

E PAKLASIFIKUESHME 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

E BRAKTISUR 400.00 € 300.00 € 200.00 € 150.00 € 

E PAPËRFUNDUAR 160.00 € 120.00 € 80.00 € 60.00 € 

REZIDENCIALE/JOPRIMARE 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

FUSHË SPORTIVE 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

PISHINË DHE FUSHË SPORTIVE 80.00 € 80.00 € 80.00 € 80.00 € 

PASURITË E PËRJASHTUARA 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Pistat e Aeroportit Nderkombetar te Prishtinës 
 

400.00 € 
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Nr Lloji i pronës Norma e tatimit 

1 PËR BANIM 0.15% 

2 PËR AFARIZËM 0.30% 

3 SOCIAL/KULTUROR/INSTITUCIONAL 0.30% 

4 SHËRBIME 0.30% 

5 TRANSPORT 0.30% 

6 INDUSTRI 0.20% 

7 REKREACION 0.30% 

8 BUJQËSI 0.15% 

9 E PAKLASIFIKUESHME 0.00% 

10 E PAPËRFUNDUAR 0.15% 

11 E BRAKTISUR 0.15% 

12 E BANUAR 0.15% 

13 GARAZHË 0.15% 

14 E PERJASHTUAR 0.00% 

15 E LIRUAR NGA TATIMI 0.00% 

16 INDUSTRIA PËRPUNUESE 0.20% 

17 Pistat e Aeroportit Nderkombetar te Prishtinës                      0.15%    

 

 
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 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. Rifreskimi i kabinetit qeveritar i kryetarit të Komunës Shukri Buja me persona më energjik në disa 
drejtori në pjesën e dytë të këtij mandati;  
 
8. Në fillim të vitit të paraqitet në Kuvendin Komunal, Plani Dinamik i realizimit të projekteve nga Lista e 
Investimeve Kapitale;  
 
9. Mbikëqyrje më efikase e realizimit të punëve në projektet kapitale, veçanërisht në projektet 
infrastrukturore;  
 
10. Mbrojtje më e mirë e pronës publike mbi baza ligjore , 
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11. Përmirësimi i bazës të  dhënave mbi tatimin në pronë, 
 
12. Në bazë të ligjit për vetëqeverisje lokale Nr.03/L-040, Statutit komunal, Ligjit për transparencë dhe 
Rregullores komunale për transparencë të datës 20.03.2009. Duhet dhe është obliguar komuna të 
publikojë informacionet mbi aktivitet që është duke i zhvilluar. 
 
13. Kuvendi Komunal I Lipjanit është i obliguar nga vetë rregullorja që e ka miratuar të datës 20.03.2009. 
dhe nga  ligji për vetëqeverisje lokale,statuti komunal, Udhëzimi administrativë të MPL 2008/03. Që sa 
më shpejtë të hartojë një plan të veprimit për transparencë të aktiviteteve të saj karshi qytetarëve të saj. 
 
14. Racionalizimi i shpenzimeve të telefonisë mobile nga ana e ekzekutivit komunale  
 
15. Integrimin e një programi kompjuterikë kontabiliteti të brendshëm që do të siguronte informacione 
për qëllime raportimi në kohë, të plotë dhe të saktë, 
 
16. Automatizimi i sistemit të faturimit, 
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"Ky projekt u financua përmes grantit te Olof Palme International Center. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo 
rekomandimet e shprehura këtu janë te Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Olof Palme International 

Center 

 
 

 

 

 


