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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 2013/2017 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 nëntë 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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Hyrje 
 
 
 
OJQ Youth Association for Human Rights (YAHR) për gjatë pjesës së parë të vitit 2014 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. Gjatë procesit të monitorimit YAHR-i 
ka synuar të rrisë besueshmërinë e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes por edhe të sigurojë një 
prani të përhershme të një mbikëqyrje transparente të funksionimit të pushteteve me theks të veçantë të 
transparencës në raport me qytetarin. Duke u nisur nga bindja se procesi i monitorimit është i 
domosdoshëm për këtë shkallë të zhvillimit të demokracisë sonë, derisa ende institucionet tona përballen 
me ngërçe institucionale dhe me mos- transparencë, YAHR-i konsideron se me punën e monitorimit është 
mundësuar një dobi e dyfishtë edhe në raport me institucionet por edhe me qytetarin. Institucionet 
komunale kanë pasur mundësi të dëgjojnë një zë jo kundërshtues apo refuzues arbitrar, por një zë të 
këshillës dhe të sugjerimit për të avancuar proceset. Ndërkaq qytetari ka fituar një zë të sigurt, një 
vlerësim bindës për zhvillimet brenda institucioneve komunale duke mësuar kështu më mirë se kah dhe 
ku harxhohet paraja publike, apo si janë caktuar prioritetet e projekteve. Gjatë punës së tij YAHR-i ka 
hasur edhe në bashkëpunime të hapura të sinqerta dhe transparente dhe shih për këtë i falënderon të 
gjithë ata që kanë ofruar të dhëna dhe sqarime në çdo moment, për ne shumë të nevojshme dhe të 
domosdoshme për të kryer misionin tonë prej monitoruesi. 
Vendimmarrja e cila prekë interesat e qytetarëve duhet të merret sa më afër tyre, këtë e siguron parimi i 
subsidiaritetit. Kjo u mundëson qytetarëve që të përfitojnë shërbime publike më të mira dhe në mënyrë 
më efikase dhe transparente nga organet komunale.  
 
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;  
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- 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 2014. 
Monitorimi është fokusuar në Ekzekutivin e Komunës, dhe përfshinë fushat: transparenca dhe 
llogaridhënia, demokratizimi dhe qeverisja e mirë, zhvillimi urban e ekonomik, arsimi dhe shëndetësia.  
 
Raporti gjithashtu përmban analiza kualitative të legjislacionit në fuqi dhe praktikave më të mira mbi 
vetëqeverisjen lokale të cilat përdoren në lidhje me të gjeturat dhe përgjegjësitë e Komunës. Nga të 
gjeturat e monitorimit. 
 
 YAHR vlerëson se qeverisja në Komunën e Lipjanit gjatë periudhës Janar-Qershor 2014 është përballur 
me shumë vështirësi në realizimin e projekteve të planifikuar me buxhet për vitin 2014, kështu që deri në 
muajin maj 2014, nuk kemi pasur asnjë projekt kapital të filluar për realizim. Përveç këtyre  ekzekutivi i ri  
ka trashëguar projekte të pa përfunduara gjatë viteve të kaluara dhe më këtë edhe obligime ndaj 
kontrakturave në vlerë afër 7.2 milionë euro të cilat ja kanë vështirësuar punën në menaxhimin sa më të 
mirë të parasë publike. Por, me gjithë atë ekzekutivi i Komunës së Lipjanit ka pasur disa lëvizje pozitiv si 
që është heqja e taksave komunale për biznese, reduktimin e shpenzimeve të derivateve të naftës, 
reduktimin e shpenzimeve administrative dhe vendosjen e arkave fiskale nëpër punktet administrative. 
 
Në kuadër të transparencës dhe llogaridhënies, që paraqesin dy prej shtyllave kryesore të funksionimit të 
institucioneve publike, Komuna e Lipjanit mbetet përgjithësisht e hapur për qytetarë dhe OJQ-të. Por, ka 
pasur nw fillim të meta të  pajustifikueshëm të cilat do ti cekim me poshtë.  
 
Me 4 Prill 2014:  Organizata Joqeveritare YAHR nëpër mes një komunikate patë shprehur shqetësimin 
ndaj ekzekutivit të komunës së Lipjanit për mos transparencë dhe llogaridhënie ndaj kërkesave të 
shoqërisë civile. “Transparenca dhe llogaridhënia” kanë qenë fjalët kryesor të kryetarit të Komunës së 
Lipjanit z. Imri Ahmetit, gjatë fushatës zgjedhore dhe fjala e parë në rastin e dhënies së betimit për 
kryetar komune.  Ekzekutivi i komunës së Lipjanit i patë ndërprerë bërjen transparente e të gjitha 
raporteve javore dhe ato mujore të drejtorive komunale, këto raporte kanë qenë transparente deri në  
fund të vitit 2013 si pasojë e marrëveshjes së arritur me ekzekutivin e Komunës së Lipjanit në vitin 2011. 
Por, me angazhimin tonë që nga muaji maj 2014 kemi arritur marrëveshje që raportet mujore të 
drejtorive komunale të bëhen publike, që është një shenjë e përmirësimit të transparencës. 
  
Po ashtu, organizata jonë në vazhdimësi ju ka drejtuar organeve të ekzekutivit me kërkesa të ndryshme 
që kanë të bëjë me interes të përgjithshëm të qytetarëve, si p.sh: me heqjen taksave komunale për 
biznese i cili ishte premtimi kryesor i kryetarit gjatë fushatës së zgjedhjeve komunale 2013, e cila kërkesë 
është aprovuar nga ana e Kuvendit komunale dhe është bërë heqja e kësaj takse, pastaj kërkesat drejtuar 
ekzekutivit për organizim të debateve me grupet e interesit për shqyrtimin e propozim rregulloreve të 
ndryshme që janë miratuar nga Kuvendi. 
 
 
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 2014. 
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Probleme serioze ka edhe në fushën e zhvillimit urban në Komunën e Lipjanit. Në Lipjan ka ende disa zona 
për të cilat nuk është bërë planifikimi hapësinor/urban. Probleme janë evidentuar edhe në zonat ku 
planet rregulluese janë miratuar, probleme si rezultat i mos-planifikimit të mirë dhe mos-marrjes 
parasysh të kushteve në terren, dhe nevojave të zonës/qytetit.  
 
 

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 Lipjanit.  

 
 

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 15 tetor – 14 nëntor 
2013 dhe 7 – 12 dhjetor 2013. 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 Ahmet ka premtuar: 
 

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

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

 

 
 
 
 
 

vlerësimi 

Lipjan 

 Asfaltimi  dhe ndërtimi i trotuareve në të gjitha rrugët urbane; 0 

Rindërtimi i Sheshit Adem Jashari; O 
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 Shtimi i hapësirave gjelbëruese dhe mirëmbajtja e atyre ekzistuese;  0 

Fasadimi, izolimi dhe restaurimi i ndërtesave në qytet (bashkëfinancim); 0 

 Ndriçimi i të gjitha rrugëve, opsioni ndriçimi solar; 0 

Ndërtimi i hapësirave te hapura sportive si dhe rregullimi i Stadiumit te qytetit; 0 

Ndërtimi i impiantit të ujërave të zeza; 0 

Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve; 0 

Ndërtimi i objektit të ri të Komunës 0 

Ndërtimi i rrugës per në varrezat e qytetit  dhe mirëmbajtja  e tyre; 0 

Ndërtimin e qendrës zejtare përmes partneritetit publiko privat; 0 

Projektimi dhe ndërtimi i nxehjes qendrore  përmes partneritetit publiko privat; 0 

Dislokimi tregut të gjelbër dhe ndërtimi në një hapësirë të përshtatshme; 0 

Rregullimi i shtratit të lumit “Sitnica” dhe përroskës “Janjevka”. 0 

Funksionalizimi i rrjeteve ekzistuese dhe përfundimi ndërtimit të kanalizimit dhe ujësjellësit, 1 

Asfaltimi i rrugicave, 0 

Asfaltimi i rrugëve deri te varrezat, 0 

Ndërtimi i urës dhe asfaltimi i rrugicave ne lagjen e ashkalive në Gadime të Ulët, 0 

Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimi publik në rrugët qendrore, opsion ndriçimi solar. 0 

Funksionalizimi  dhe pajisja e ambulancës ekzistuese me laborator në Gadime të Epër, 0 

Rregullimi i shtratit të lumit dhe ndërtimi i shëtitores në Gadime të Epër dhe në Gadime të Ulët, 0 

Ndërtimi i rrugës Gadime- Smallushe- Sllovi, 0 

Ndërtimi i shkollës fillore  ne lagjen e “Ibrajve” në Gadime të Epër; 0 

Rregullimi i fushave  sportive, 0 

Ndërtimi i çerdhes se fëmijëve për regjionin e Gadimes, 0 

Gjetja e lokacionit dhe ndërtimi i shkollës fillore  në Gadime të Ulët 0 

Gjetja e lokacionit për ndërtimin e  fushës sportive në Gadime të Ulët, 0 

Rregullimi i stadiumit dhe i infrastrukturës përkatëse në Babush të Muhaxhirëve; 0 

Rregullimi i nxehjes qendrore dhe ndërtimi i sallës se sportit për shkollën “Ernest Koliqi” në Babush të 

Muhaxhirëve. 

0 

Asfaltimi i rrugës Babush – Cernille përmes bashkëpunimit ndër komunal; 0 

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

Ndërtimi i trotuareve, 0 

Përfundimi i objektit të  sporteve në Llugaxhi, 0 
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Mirëmbajtja dhe rregullimi i impiantit te ujerave te zeza për fshatrat Llugaxhi, Gumnasellë. Çallapek, 

Banullë, Rubovc dhe Kojskë; 

0 

Asfaltimi i rrugëve të fshatrave, 0 

Përfundimi dhe funksionalizimi i rrjetit te ujësjellësit dhe kanalizimit, 1 

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

Gllogovc; 

0 

Rregullimi i shtratit te lumenjve, 0 

Ndërtimi i fushave të sportit, 0 

Renovimi i i shkollës se vjetër te fshatit Banullë, 0 

Projektet në Sllovi dhe Smallushë 

Hapja dhe asfaltimi i rrugës ndërlidhëse ndërmjet dy rrugëve kryesore te fshatit Sllovi; 0 

Asfaltimi i rrugës ne lagjen e “Abazve” në Sllovi; 0 

Asfaltimi i rrugës ndërlidhëse Sllovi- Smallushe; 0 

Rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave te dëshmorëve dhe martireve ne Sllovi; 0 

Ndërtimi i trotuareve dhe i ndriçimit publik-opsion ndriçimi solar; 0 

Zgjerimi dhe përfundimi i rrjetit te kanalizimit; 0 

Rregullimi i fushës se sportit; 0 

Funksionalizimi i QMF. 0 

Rregullimi i sallës se sporteve ne shkollën e Sllovisë; 0 

Renovimi dhe funksionalizimi i shkollës se vjetër në Sllovi; 0 

Rregullimi i shtratit të lumenjve; 0 

Ndërtimi i rrugës Sllovi – Gjilan në bashkëpunim ndërkomunal; 0 

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

Asfaltimi dhe ndërtimi i rrugëve te brendshme  me kupëza në Janjevë, 0 

Përfundimi i asfaltimit te rrugëve ne Brus, 0 

Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik (opsion ndriçimi solar) në Janjevë, 0 

Rregullimi i shtratit të lumit dhe shëtitores në Janjevë, 0 

Funksionalizimi i ujësjellësit, 0 

Ndërtimi i kanalizimit, 0 

Ndërtimi i fushave të sportit, 0 

Rregullimi i rrethojës se oborrit te shkollës në Janjevë, 0 

Ndërtimi i shkollës në Teqe, 0 
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Renovimi i shkollës në Brus, 0 

Ndërtimi i dy urave në fshatin Akllap, 0 

Projektet në  Konjuh: 

Asfaltimit i rrugëve të fshatit; 0 

Ndërtimi i trotuareve; 0 

Ndërtimi i rrethojës se shkollës; 0 

Ndërtimi i fushës se sportit; 0 

Rregullimi i shtratit të lumit dhe ndërtimi i shëtitores. 0 

Projektet në  Jetën e Re dhe Grackë e Vjetër 0 

Zgjerimi dhe funksionalizimi i kanalizimit dhe ujësjellësit në të dy fshatrat; 0 

Asfaltimi i rrugëve  dhe ndërtimi i trotuareve  në Jetë të Re dhe  Grackë e Vjetër;  0 

Lidhja e ujërave të zeza të fshatit Jeta e Re dhe Grackë e Vjetër me impiantin  e qytetit të Lipjanit; 0 

Restaurimi dhe funksionalizimi i shtëpisë së kulturës në Grackë të Vjetër; 0 

Projektet në Topliçan, Grackë e Vogël dhe Bujan 

Përfundimi dhe funksionalizimi i kanalizimit. 0 

Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit, 0 

Asfaltimit  i rrugëve dhe ndërtimi i trotuareve. 0 

Asfaltimi i rrugës lidhëse ndërmjet Topliçanit dhe Grackës së Vogël; 0 

Ndërtimi i stadiumit dhe objekteve përcjellëse në Topliçan; 0 

Projektet në Bregu i Zi dhe Varigoc 

Ndërtimi i shkollës fillore ne Breg te Zi; 0 

Ndërtimi i fushës se sportit ne Breg te Zi; 0 

Asfaltimi i rrugicave në Breg te Zi; 0 

Ndërtimi i trotuareve ne Breg te Zi; 0 

Asfaltimi i rrugës ne Varigoc; 0 

Asfaltimi i rrugës Varigovc-Godanc 0 

Ndërtimi i ujësjellësit  dhe kanalizimit ; 0 

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

Funksionalizimi dhe ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit dhe kanalizimit, 1 

Asfaltimi i rrugicave, 1 

Ndërtimi i trotuareve, 0 

Ndërtimi i urës mbi lumin Sitnica, 0 

Rregullimi i fushave sportive. 0 
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Projektet në Kraishtë: 

Përfundimi i shkollës me objekte përcjellëse; 0 

Rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave te dëshmorëve dhe martireve; 0 

Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit; 0 

Përfundimi i asfaltimit të rrugicave; 0 

Rregullimi i shtratit te lumit dhe shëtitores në Kraishtë; 0 

Ndërtimi i trotuareve, 0 

Projektet në Ribari i Madh dhe Zllakuqan 

Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit, 0 

Asfaltimi i rrugëve, 0 

Ndërtimi i trotuareve, 0 

Rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave te dëshmorëve dhe martireve; 0 

Ndërtimi i  QMF-se në Ribar të Madh; 0 

Ndërtimi i fushës të sportit. 0 

Rregullimi i shtratit te lumit dhe shëtitores në Ribar të Madh. 0 

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

Ndërtimi dhe funksionalizimi i rrjetit te ujësjellësve dhe kanalizimit, 1 

Asfaltimi i rrugëve te fshatrave, 1 

Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik*opsion ndriçimi solar), 0 

Ndërtimi i stadiumit dhe objekteve përcjellëse në Dobrajë të Madhe, 0 

Asfaltimi i rrugëve deri te varrezat e fshatit, 0 

Rregullimi i ngrohjes qendrore ne objektin e shkollave. 0 

Rregullimi i shtratit te lumit dhe ndërtimi i shëtitores në Dobrajë të Madhe, 1 

Ndërtimi i rrugës Dobrajë e Madhe – Magure, 0 

Rregullimi i rrethojave dhe rregullimi i oborreve të shkollave, 0 

Ndërtimi i rrugës regjionale Lluge- Radeve, 0 

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

Asfaltim i rrugëve, 0 

Asfaltimi i rrugës Vërshec-Qylagë, 0 

Ndërtimi i stadiumit dhe objekteve përcjellëse ne Magure, 0 

Asfaltimi i rrugës se varrezave ne Medvec, 0 

Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik te rrugëve qendrore, 0 

Funksionalizimi dhe zgjerimi i rrjetit te ujësjellësve dhe kanalizimeve, 3 
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Ndërtimi i shkollës ne Magure dhe Mirenë, 0 

Ndërtimi i Qendrës Rinore në Magure, 0 

Renovimi i shtëpisë së kulturës në Vrellë, 0 

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

Magure, 

0 

Rregullimi i shtratit te lumenjve, 0 

Rregullimi i shtratit te lumit ne Magure dhe rregullimi i parkut-shëtitores,. 0 

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

Asfaltimi i rrugicave, 0 

Asfaltimi i rrugës Shalë-Baicë, 0 

Zgjerimi dhe riasfaltimi i rrugës në Resinoc, 0 

Funksionalizimi i rrjetit te ujësjellësit dhe kanalizimit, 0 

Ndriçimi publik i rrugëve qendrore, 0 

Rregullimi i shtratit te lumenjve, 0 

Ndërtimi i terreneve sportive, 0 

Përfundimi i sallës së sportit në Shalë, 0 

 

- 109 premtime ose 93.18 % pa asnjë përpjekje ose angazhim konkret në realizimin e premtimit, 
- 7 premtime ose 5.98 % ka shenja pozitive në realizimin e premtimit 

- 0 premtime ose 0.00% ku procesi ka filluar në realizimin e premtimit por me ngecje, 
- 0 premtime ose 0.00%  procesi ka  filluar në rrugë të mirë,  
- 1 premtime ose 0.85% ka hapa konkrete në realizimin e premtimeve, 
- 0 premtime ose 0.00%   të realizuar plotësisht. 

 
Vërejtje: Premtimet janë për periudhën katër vjeçare 2013/2017. Deri tani është shpenzuar 1/8 e 
kohës. 
 

 
 

Pa asnjë përpjekje 
ose angazhim 

konkret 
93%

Ka hapa konkrete 
dhe kanë filluar të 

ndërmerren për 
realizimin e 
premtimit 

1%

Shenja pozitive në 
realizimin e 
premtimit

6%
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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. 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.  
 
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. 

 
 

Performanca buxhetore e komunës së Lipjanit 
 
Buxheti i përgjithshëm i komunës së Lipjanit për tremujorin e parë të vitin 2014 ka arrit që të shpenzohet 
në masën 38,77 % ose 1.894.780,34 € nga buxheti i alokuar 4.887.218,25 €. Kjo shifër është shifra e mirë 
që është arritur ndonjëherë në shpenzimin e buxhetit në këtë komunë. Mirëpo, pjesa më e madhe e 
pritet të shpenzohen gjatë gjashtë mujorin e fundit të 2014.. 
 

Shpenzimet buxhetor gjatë periudhës tre mujore 2012 

Fondi Burimor Buxheti I 
planifikuar 

Shpenzimi Diferenca % 

GRANTI QEVERITAR  4.326.853,69 1.781.678,08 2.545.175,61 41,18 % 

TE HYRAT VETANAKE  159.447,60 27.780,91 131.666,69 17,42% 

TE HYRAT VETANAKE  395.068,67 85.321,35 309.747,32 21,60 % 

DONACIONET E BARTURA 5.848,29 0.00 5.848,29 0.00 % 

Gjithsej: 4.887.218,25 1.894.780,34 2.992.437,91 38,77 % 
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Meshkuj
76%

Femra
24%

 
Viti  
 

 
Rrogat dhe 
mëditjet 

 
Mallrat dhe 
shërbimet 
 

 
Shpenzimet 
komunale 
 

Subvencione
t 
dhe 
transfere 
 

 
Shpenzimet 
kapitale 

 
 
Gjithsej 

2014       

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

2012 6,730,900▲ 500,953▼ 120,000▼  2,608,361▼ 11,795,467.76▲ 

2011 6,502,293▲ 655,043.39▲ 123,464.73 85,202.65▲ 3,951,609.92▲ 11.317.613,69▲ 

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 

 
Administrata komunale 
 
Në vitin 2014, në Komunën e Lipjanit e kemi këtë gjendje të punësuarve  në tre sektorët publik: arsim 
1,068, shëndetësi nga 233 , administratë nga 205 në vitin 2011 në 185 në vitin 2012 janë të punësuar 
gjithsej 1,483 qytetarë. Vetëm në administratën komunale janë të punësuar momentalisht 185 shërbyes. 
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. 

 
Struktura kualifikuese e administratës komunale dhe gjinore 

 
 

Me fakultete
35%

Shkolla të larta
10%

Shkolla të 
mesme

54%

Shkolla fillore
1%
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Jo  

Jo  Të planifikuara Realizimi 

Asfaltimi I rrugës  Shqipëria dhe Hajredin Bajrami  450,000.00 Jo  

Asfaltimi I rrugëve  brenda ne fsh.Gadime 170,000.00 Jo  

Asfaltimi I rrugëve brenda fsh. Ribar I Madh 150,000.00 Ka filluar 

Asfaltimi I rrugëve ne qytetin e Lipjanit 100,000.00 Jo 

Asfaltimi I rrugëve ne fsh.Qylage 100,000.00 Jo 

Asfaltimi I rrugëve brenda fshatit Bujan 100,000.00 Jo 

Asfaltimi I rrugës ne fshatin Divjak 100,000.00 Jo 

Rregullimi I trotuareve ne qytetin e Lipjanit 70,000.00 Jo 

Rregullimi I kanalizimit fekal fsh.Kojske 100,000.00 Ka filluar 

Rregullimi I kanalizimit fekal ne fshatin Lluge 100,000.00 Jo 

Rregullimi I kanalizimit fekal ne fshatin Marevc 70,000.00 Ka filluar 

Asfaltimi I rrugës ne zonën e re te qytetit Z1.3dhe Z1.4 ne qytetin e Lipjanit 50,000.00 Jo 

Ndërtimi I rrjetit te  kanalizimit ne zonën e re te qytetit Z1.3dhe Z1.4 ne qytetin 
e Lipjanit 

50,000.00 Jo 

Mirëmbajtja e rrugëve te asfaltuara 10,000.00 Jo 

Bashkëfinancim me donator 120,582.00 Jo 

Zgjerimi I rrjetit te Kanalizimit ne qytet 100,000.00 Ka filluar 

Rregullimi I hapësirave për kontejner ne qytet 52,025.00 Jo 

Eliminimi I deponive te egra 50,000.00 Jo 

Rregullimi I urave ne Komunën e Lipjanit 70,000.00 Jo 

Asfaltimi I rrugëve brenda fshatit Dobraj e Madhe 100,000.00 Jo 

Asfaltimi I rrugëve brenda fshatit Rufc I Ri 100,000.00 Jo 

Rregullimi I kanalizimit fekal fsh.Ribar I Vogel 50,000.00 Jo 

Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal I rrugëve 20,000.00 Jo 

Rregullimi I stacioneve te autobusëve Lipjan 50,000.00 Jo 

Rrjeti I ujësjellësit për 20 fshatra 200,000.00 Jo 

Renovimi I Objekteve shëndetësore 27,000.00 Jo 

Furnizimi me pajisje tjera objekte shëndetësore 39,694.00 Jo 

Ndërtimi I sallës sportive pranë shkollës fillore ne fshatin Dobraj e Madhe 251,000.00 Jo 

Ndërtimi I qendrës rinore Magure 100,000.00 Jo 

 

 
Arsimi  
 

Me nisjes së mandatit të parë të kryetari aktual Imri Ahmeti, 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; 
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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 
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 funksionojnë një QKMF, 4 QMF dhe 6 ambulant të mjekësisë familjare. Vetëm në 
QKMF në qytetin e Lipjanit punohet me orar 24 orësh, kurse në QMF punohet pesë ditë në jave për 12 
orë në ditë. Tri ambulantë punojnë vetëm dy ditë në javë për tetë orë në ditë. Në shëndetësinë primare 
të Lipjanit janë të punësuar 234 punonjës, prej tyre 132 femra, ku vetëm një femër është në pozitë 
udhëheqëse.  
 
Me 3 Mars 2014, YAHR nëpër mes një komunikate patë shprehur shqetësimin mbi gjendjen në sektorin e 
shëndetësisë, për kundër angazhimeve të shumta të Drejtorisë Komunal për Shëndetësi në Komunën e 
Lipjanit, që të përmirësojë gjendjen ekzistuese në sektorin shëndetësor, prapë se prapë gjendja ka qenë 
katastrofale në këtë sektor, 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 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.  
 
Pas thirrjes së  organizatës sonë ndaj ekzekutivit të Komunës së Lipjanit që të angazhohet maksimalisht 
në kujdesin shëndetësor për qytetarët e vetë, drejtoria komunale e shëndetësisë është përgjigjur 
pozitivisht, duke ndarë mjete buxhetore për plotësimin e këtyre mungesave të medikamenteve e cila 
është si pasojë e një menaxhim të keq nga Ministria e Shëndetësisë. 
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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% 

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 € 
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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 € 
   

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 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;  
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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. Kuvendi Komunal I Lipjanit është i obliguar të hartojë një plan të veprimit për transparencë të 
aktiviteteve të saj karshi qytetarëve të saj. 
12. 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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