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Raport i Organizatës Joqeveritare YAHR: 
lidhur me takimet me qytetarë nga institucionet komunale të 

komunës së Lipjanit për draft projekt-buxhetin 2012 
 
 

 

Vendi i takimit: Shalë   

Data: 16.08.2011 

Ora e takimit: 14.15 

Pjesëmarrja e qytetareve: mbi 30 pjesëmarrës 

Pjesëmarrja nga institucionet e komunës së Lipjanit: 

- Shukri Buja, kryetar i komunës së Lipjanit, 

- Lulzim Rustemi, kryesues i Kuvendit komunal, 

- Florent Hoxha, nënkryetar i komunës së Lipjanit, 

- Petrit Kelmendi, Drejtor i financave dhe 

- Haqif Drenica drejtor DMSH-së 

Investimet e parapara nga ekzekutivi i komunës së Lipjanit për vitin 2012 për këtë 

lokacion: 

- Asfaltimi i rrugicave në brendi të fshatit Shalë. 

Kërkesat e qytetarëve: 

- Asfaltimi i rrugëve sekondare brenda fshatit, 

- Shtrirja e kanalizimit për çdo shtëpi , 

- Vërja e pengesave (“policeve të shtrirë”) nëpër rrugët brenda fshatit, 

- Renovimin e objektit të vjetër të  ambulantes shëndetësore, 

- Ri funksionalizimin e sistemit të ujësjellësit. 

 

Të tjera: Është për tu çuditur se në takim merr pjesë edhe pronari i kompanisë Eurokos. 

Që deklarohet para pjesëmarrësve që për hatër të kryetarit të komunës do të merr për 
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sipër që tri rregullojë pengesat (“policeve të shtrirë”)  në rrugë brenda fshatit falas pa 

asnjë kompensim. 

 

Vendi i takimit: Magure 

Data: 16.08.2011 

Ora e takimit: 16.00 

Pjesëmarrja e qytetareve: mbi 40 pjesëmarrës nga të cilët 10 pjesëmarrës nga 

komuniteti RAE. 

Pjesëmarrja nga institucionet e komunës së Lipjanit: 

- Shukri Buja, kryetar i komunës së Lipjanit, 

- Lulzim Rustemi, kryesues i Kuvendit komunal, 

- Petrit Kelmendi, Drejtor i financave dhe 

Investimet e parapara nga ekzekutivi i komunës së Lipjanit për vitin 2012 për këtë 

lokacion: 

- Kanalizimi në vlerë 200,000.00 €. 

- Renovimin e QKMF-së në Magure 

Kërkesat e qytetarëve: 

- Asfaltimi i rrugëve sekondare brenda fshatit, 

- kanalizimi, 

- Ri funksionalizimin e sistemit të ujësjellësit, 

- Fushë sportive, 

- Rregullimin e trotuareve në gjatës 230 metra, 

- Ndërtimin e   shkollës së mesme në këtë vendbanim, 

- Një objekt të ri për zyret e vendit 

- Ndërtimin e   shkollës së mesme në këtë vendbanim, 

 

Vendi i takimit: Gadime 

Data: 17.08.2011 
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Ora e takimit: 14.15  

Pjesëmarrja e qytetareve: afër 30 pjesëmarrës. 

Pjesëmarrja nga institucionet e komunës së Lipjanit: 

- Shukri Buja, kryetar i komunës së Lipjanit, 

- Lulzim Rustemi, kryesues i Kuvendit komunal, 

- Avni Limani, Drejtor i DSHP-së, 

- Petrit Kelmendi, Drejtor i financave, 

- Armend Agushi, drejtori Drejtoratit për Bujqësi dhe Pylltari, 

- Ilir Tasholli, deputet komunal dhe 

- Blerim Limani deputet komunal 

Investimet e parapara nga ekzekutivi i komunës së Lipjanit për vitin 2012 për këtë 

lokacion: 

- Kanalizimi në fshatin Gadime faza e II në vlerë 250,000.00 €. 

Kërkesat e qytetarëve: 

- Rregullimin e rrymës elektrike të tensionit të lartë dhe të ultë1, 

- Asfaltimin e disa rrugëve në brendi të fshatit dhe zgjerimin e rrugës ekzistuese 

brenda fshatit, 

- Zgjidhjen e problemit të mbeturinave në fshat, 

- Sanimin dhe pastrimin të shtratit të lumit në Gadime, 

- Fushë sportit, 

- Zgjidhjen e banimit të një familje si rasti i rëndë social në këtë fshat. 

 

Vendi i takimit: Sllovi 

Data: 17.08.2011 

Ora e takimit: 16.00 

Pjesëmarrja e qytetareve: më pak se 30 pjesëmarrës nga të cilët 1 pjesëmarrës nga 

komuniteti RAE. 

                                                        
1 Nuk është kompetencë e institucioneve lokale , por e kompanisë së KEK-ut 
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Pjesëmarrja nga institucionet e komunës së Lipjanit:  

- Shukri Buja, kryetar i komunës së Lipjanit, 

- Lulzim Rustemi, kryesues i Kuvendit komunal, 

- Petrit Kelmendi, Drejtor i financave dhe 

-           Banush Bytyqi nënkryetar i komunës. 

Investimet e parapara nga ekzekutivi i komunës së Lipjanit për vitin 2012 për këtë 

lokacion: 

- Asfaltimin e rrugës Sllovi- Dobratin në vlerë 100,000.00 €. 

Kërkesat e qytetarëve: 

- Rregullimin e urës kryesore në fshat2, 

- Ndriçimin publikë të rrugëve në fshat, 

- Fushë sportive, 

- Meremetimin e shkollës fillore, 

 

Vendi i takimit: Janjevë 

Data: 19.08.2011 

Ora e takimit: 14.00 

Pjesëmarrja e qytetareve: më tepër se 40 pjesëmarrës nga të cilët pat pjesëmarrës nga 

komuniteti kroate, boshnjak dhe RAE. 

Pjesëmarrja nga institucionet e komunës së Lipjanit: 

- Shukri Buja, kryetar i komunës së Lipjanit, 

- Lulzim Rustemi, kryesues i Kuvendit komunal, 

- Petrit Kelmendi, Drejtor i financave dhe 

-           Halit Gashi, drejtor i DGJK-së. 

Investimet e parapara nga ekzekutivi i komunës së Lipjanit për vitin 2012 për këtë 

lokacion: 

- Kanalizimi në vlerë 250,000.00 €, 

                                                        
2 Sipas kryetarit të Komunës Shukri Buja: kjo do të jetë në kuadër të asfaltimit të rrugës Sllovi-Dobratin. 



Youth Association For Human Rights 
Address: St.”Robert Gajdiku” Lipjan, Kosova 
Phone: +377 (0) 44 786 414;  +386 (0) 49 823 140  

E-mail: info.yahr@gmail.com & bekimi75@yahoo.com 
http://www.ngoyahr.weebly.com           
 

5 

 

-           Renovimi i QKFM-së 

Kërkesat e qytetarëve: 

- Rregullimi i ngrohjes qendrore në shkollën fillore , 

- Asfaltimi i rrugës Allap- Vukoqincë 950 m, 

- Zgjidhja e problemit me ujësjellësin në disa pjesë të Janjevës, 

- Zgjidhja e problemit me mbeturinat, 

  

 
  


