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14 shkurti i këtij viti, shënoi kapërcimin madhështor nga një mendësi 
keqqeverisjeje, në një etapë çlirimi e vlerash, trajtimi dinjitoz të shtetit 
dhe nevojave të qytetarëve. Është kjo etapë, e cila vendosë para së 
gjithash interesin e qytetarit.  
14 shkurti bëri historinë, të shkruar nga qytetarët e lodhur nga posh-
tërimi social e ekonomik, të katandisur nga qeveritë e kaluara, është e 
domosdoshme që të njëjtat vlera dhe të njëjtin përkushtim të sjellim 
edhe në komunë.
Është e nevojshme që dora e qeverisjes së drejtë, që garanton drejtësi e 
barazi për të gjithë e për secilin veç e veç, zhvillim e mirëqenie sociale, 
të shtrihet edhe në komunën tonë.  
Komuna e Lipjanit, ofron mundësi të jashtëzakonshme për zhvillim 
ekonomik lokal, aftësim profesional cilësor për të rinjtë dhe një orga-
nizim urban që mundëson mobilitet të lartë e jetë të qetë. Ndërkohë që 
përballemi me shërbime shëndetësore të mangëta, uji i pijshëm 
mungon në shumë pjesë të qytetit e në shumë fshatra, bujqësia e 
pambështetur dhe të rinjët që ndjehen pa perspektivë në qytetin e 
tyre.
Nevoja për punësim e bazuar në meritokraci të plotë dhe i përgatitur 
në mënyrë profesionale, do të jetë përkushtimi ynë i palëkundur kudo, 
si në arsim, shëndetësi e në të gjitha institucionet lokale. Punësimi 
është rruga që do të ndjekim në mbështetje të pakusht për të rinjtë të 
cilët kanë humbur shpresat për perspektivë. Nuk do të punësohet 
askush sipas bindjes politike, dhe nuk do të diskriminohet asnjë për 
shkak të bindjeve politike. Bindjet politike janë personale, kurse kualifi-
kimet profesionale janë arsye për punësim.17 tetori i këtij viti, nuk duhet 
të shihet si garë ndërmjet partive politike. Këto zgjedhje nuk janë aspak 
të zakonshme, sepse referendumi i 14 shkurtit ndërroi kahjen për të 
mirë.
Unë jam plotësisht i vetëdijshëm për nevojat dhe kërkesat e juaja. Kjo 
më bën të ndërgjegjshëm edhe për sfidat. Por, pa dyshim që me 17 
tetor e kemi një mundësi të madhe që komunës bashkërisht t’i japim 
një shtytje të madhe për zhvillim më të shpejtë, e shtresave në gjendje 
të rëndë t'u qëndrojmë në krah për t'u ngritur.Prandaj, këto zgjedhje 
nuk janë thjeshtë çështje e garës elektorale, por si njëpërballje e 
vlerave,ideve, strategjivedhe projekteve në përmirësimin e jetës përtë 
gjithë qytetarëtqë jetojnë në komunën e Lipjanit.  
Andaj, le të bashkohemi, pavarësisht bindjeve politike të shkuara, por 
për komunën tonë e për secilin nga ne, duke ia zbuluar kapacitetet e 
mundësitë për zhvillim ekonomik e social të cilat ajo i ka.



HYRJE
Progami ynë bazohet nga analizmi i gjendjes aktuale, skanimin e 
gjendjes në terren dhe vlerësimi i politikave të zbatuara deri më tani. 
Nga kjojanë identifikuar pesë prioritete kryesore, të cilat janë ngritur 
dhe janë shqetësime të shumicës sëqytetarëve të Lipjanit të shfaqura 
gjatë kontakteve dhe takimeve të realizuara, e të cilat do të rrisnin 
mirëqenien e qytetarëve, si dhe do të krijonin mundësi më të mëdha 
për zhvillim lokal e punësim. 

Pesë prioritetet e identifikuara janë:
1) Përmirësimi dhe rritja e shërbimeve shëndetësore;
2) Arsim cilësor, gjithëpërfshirës dhe konkurues;
3) Zhvillim lokal të qëndrueshëm, fuqizim të bujqësisë dhe punësimit;
4) Infrastrukturë funksionale, me cilësi të lartë e të qëndrueshme;
5) Ujë të pijes dhe menaxhim të ujërave të zeza.

Fokusi në shëndetësi do të jetë në përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e 
shërbimeve mjekësorenë të gjitha qendrat mjekësore: QKMF, QMF dhe 
AMF. Përmes sigurimit të mjekut familjar, furnizimit të qendrave 
mjekësore me barna dhe pajisje, riorganizimit dhe funksionalizimit-
tëshërbimeve stomatologjike, maternitetit dhe shërbimeve gjinekolog-
jike preventive, realizimin e vizitave sistematike në shkolla dhe zgjerimit 
të gamës së analizave. 
Arsimi, do tëdepolitizohet tërësisht, duke fuqizuar pjesëmarrjen e 
komunitetit e shoqërisë civile gjatë zgjedhjessë drejtorëve të shkollave 
e mësimdhënësve.Dixhitalizimi i sistemit edukativ-arsimor përmes 
platformave e-shkolla dhe e-biblioteka, rritja e qasjes në edukim të 
hershëm (me fokus në nivelin parashkollor dhe parafillor), pajisja e të 
gjitha shkollave me kabinete, dhe ridizajnimi i pakos së bursave, etj.
Në kuadër të zhvillimit ekonomik lokal, politikat tona qeverisëse do të 
orientohen në mbështetjen e bizneseveekzituese dhe fillestare/startup 
përmes krijimit të “Fondit për Ndërmarrësi dhe Inovacion” në vlerë 
pesëqind mijë (500,000.00) euro (nga komuna dhe donatorët), ndërsa 
për sektorin e bujqësisë është paraparë trefishimi i subvencioneve, ku 
në vitin e parë janë planifikuarpesëqind mijë (500,000.00)  euro. Një 
sektor që do të promovohet, e që mund të kontribuojë në zhvillim 
ekonomik lokal është edhe turizmi si: Shpella e Gadimes, Blinaja, Janje-
va, Gryka e Shalës, Vrella e Baincës etj.



HYRJE

POZITA GJEOGRAFIKE E LIPJANIT

Gjithashtu, si prioritet i qeverisjes sonë do të jetë investimi në infras-
trukturë funksionale dhe të qëndrueshme. Prirotet do të jetë furnizimi 
me ujë të pijës, menaxhimi i ujërave të zeza, dhe përmirësimi i infras-
trukturës së fshatrave dhe qytetit. Do të ndërtohet bulevardi i qytetiti 
cili lidh pjesët e qytetit në mënyrë integrale, ndërsa lokacioni i tregut të 
vjetër të gjelbërt do të shndërrohet në një hapësirë funksionale, 
rekretative dhe biznesore. 1/3 e lokacionit do të destinohet në një treg 
ditor për prodhuesit vendor. Nuk do të mungojnë organizimet e 
shumëta kulturore, ndërsa për tërinjtë do të investohet në fusha dhe-
terrene sportive erekreative, shtigje per çiklizëm, punë praktike me 
pagesë, aftësim profesional e fuqizim të tyre etj.
Bashkëpunimime nivelin qendror dhe donatorët potencial, do 
tëmundësojë që programi ynë katër vjeçar të jetë premtues dhe i 
realizueshëm.Parimi bazë i qeverisjes do të jetë gjithëpërfshirja, trans-
parenca dhe llogaridhënia, e sidomos trajtimi i barabartë i qytetarëve 
dhe i secilit vendbanim.

Komuna e Lipjanit ka pozitë të përshtatshme gjeografike sepse ndod-
het në pjesën qendrore të Republikës së Kosovës dhe në udhëkryqin e 
rrugëve më të rëndësishme të rajonit. Komuna e Lipjanit kufizohet me 
komunat: Ferizaj, Fushë Kosovë, Graçanicë, Prishtinë, Drenas, Suharekë, 
Malishevë, Shtime, Ferizaj, Gjilan dhe Artanë.
Komuna e Lipjanit ka mundësi të volitshme të shfrytëzimit të trafikut 
rrugor – hekurudhor dhe atij ajror, meqenëse aeroporti gjendet në 
territorin e komunës dhe nga qendra është në një distancë vetëm 15 
km. Kjo pozitë e territorit të komunës si dhe e vetë qytetit tëLipjanit, 
paraqet një rrethanë mjaft të përshtatshme për zhvillimin e mëtejmë 
të komunës. Përmes territorit të komunës së Lipjanit kalon hekurudha, 
e cila lidh këtë territor në të gjitha drejtimet me rajonin në tërësi. Krejt 
këto dëshmi konfimojnë se komuna e Lipjanit ka një potencial të madh 
të zhvillimit ekonomik.



POPULLSIA NË KOMUNËN E LIPJANIT
Sipas regjistrimit të vitit 2011, Lipjani ka një popullsi prej 57,314 banorë. 
Vlerësimete fundit (për vitin 2019) tregojnë një popullsi prej 57,707. Në 
Lipjan 95% e popullsisë është shqiptare, e ndjekur nga 3% Ashkali, dhe 
1% Serb dhe Romë. Shumica dërrmuese, 88% e popullsisë jeton në 
zonat rurale. Nga popullsia e përgjithshme, 33,040, ose 58% janë nën 29 
vjeç; ngatë cilët 5,253 janë mosha 0-4, 5,889 mosha 5-9 vjeç dhe 11,757 
janë në grupmoshën 10-19 vjeç.

DIASPORA
Komuna e Lipjanit ka më shumë votues se sa popullsi me banim të 
përhershëm për shkak të diasporës. Sipas Rezultateve Preliminare të 
Regjistrimit të Diasporës , nga 400,000 pjesëtarët e diasporës së regjis-
truar, 2.91% apo 11,640 persona kanë lindur në Komunën e Lipjanit.

Duke marrë parasysh numrin e popullsisë më 2019 dhe të dhënat e 
diasporës për vitin 2017, del se Komuna e Lipjanit ka një shkallë rreth 
20.3% të diasporës si përqindje e popullsisë.

PRIORITETET/OBJEKTIVAT EPROGRAMIT QEVERISËS
Për një komunë, rëndësi të madhe ka zhvillimi i një programi/strategjie 
cilësore, për të arritur qëllimet dhe objektivat zhvillimore. Programi 
qeverisës që ne ju ofrojmë qytetarëve të Lipjanit, përfshinë zotimet për 
katër vite dhe ofron politika të qarta zhvillimore, gjithëpërfshirëse dhe 
të qëndrueshme.   
Procesit të përgatitjes se programit i ka paraprirë organizimi i takimeve 
me qytetarë në të gjitha fshatrat, përfshirë edhe qytetin e Lipjanit, si 
dhe është skanuar gjendja aktuale, duke i identifikuar nevojat dhe 
prioritet e secilit lokalitet të Lipjanit.
Pesë prioritetet/objektivat tona janë:

1. Shërbime shnedetesore cilesore;
2. Arsim cilësor, gjithëpërfshirës dhe konkurues;
3. Zhvillimi lokal i qëndrueshëm, bujqësia dhe punësimi;
4. Infrastrukturë funksionale, e të qëndrueshme;
5. Ujë të pijës dhe menaxhim të ujërave të zeza.

Më poshtë do të përshkruajmë secilën prej këtyre prioriteteve, dukeof-
ruar zgjidhje përmes masave dhe projekteve konkrete,përmesofrimit 
tënjë qasje të integruar dhe të qëndrueshme.



PERFORMANCA BUXHETORE E 
KOMUNËS SË LIPJANIT, SIPAS VITEVE

BUXHETI VJETOR 2013-2021

Buxheti i planifikuar i Komunës së Lipjanit për vitin 2021 është rreth 17 
milionë euro. 

BUXHETI I SHPENZUAR SIPAS KATEGORIVE
Sa i përket kategorisë së shpenzimeve, pjesa më e madhe e buxhetit të 
Komunës së Lipjanit shpenzohet për paga dhe mëditje (58%), dhekjo 
dëshmon më së miri kahjen e shpenzimeve komunale që ndërlidhet 
më shpenzimet jo-produktive.

SHPENZIMET SIPAS SEKTORËVE EKONOMIK
Sa i përket nivelit të mbështetjes së sektorit të bujqësisë (kontribuesi 
kryesor i zhvillimit ekonomik nëKomunë), nuk ka pasur trajtim të merit-
uar, nëse analizohet buxheti i subvencioneve i ndarë për sektorin e 
bujqësisë (vit pas viti), është pothuajse simbolik: vetëm 200,000.00 €, 
dhe për zhvillim ekonomik është vetëm 52,000 euro, ndërsa për Zyrën 
e Kryetarit është ndarë me shumë se dyfishi i vlerës së sektorit të bujqë-
sisë:  401,000.00 €.

PRIORITETI I I-RË: PËRMIRËSIMI DHE 
RRITJA E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE
Shëndetësia është njëra nga sferat më të rëndësishme të shërbimeve 
publike që kujdeset për ruajtjen e shëndetit të qytetarëve, e që në 
Lipjan është në gjendje të rëndë. 
Fokusi në shëndetësi do të jetë në përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e 
shërbimeve mjekësore në të gjitha qendrat mjekësore: QKMF, QMF 
dhe AMF. Përmes, sigurimit të mjekut familjar, furnizimit të qendrave 
mjekësore me barna esenciale dhe pajisje, riorganizimit dhe funksion-
alizimit të shërbimeve stomatologjike, maternitetit dhe shërbimeve 
gjinekologjike preventive, realizimin e vizitave sistematike në shkolla 
dhe funksionalizimit të sistemit informativ shëndetësor. 
Shëndetësia në Lipjan është në gjendje të rëndë. Shërbimet shënde-
tësore janë të mangëta. Organizimi kaotik i brendshëm, humbja e besi-
mit të qytetarëve, mungesa e barnave esenciale dhe e pajisjeve, mos-
funksionimi i QMF-ve e AMF-ve e të shërbimeve të veçanta, janë vetëm 
disa nga shqetësimet e qytetarëve.



MASAT/VEPRIMET QË DO TË 
NDËRMIRREN GJATË QEVERISJES SONË:

1. Shërbime shëndetësore të plota e cilësore, është prioriteti ynë i 
parë. Të gjitha qendrat mjekësore: QKMF, QMF-t. e AMT-ë do t’i shndër-
rojmë në mjedise të vërteta të trajtimit të pacienteve. Do t’i transformo-
jmë rrënjësisht, që nga hapësirat e kushtet e punës, deri tek shërbimet, 
sjellja, zgjerimi i gamës së analizave, kujdesi i rregullt, e sistematik. 
Shtëpitë e shëndetit do të rikthehen në ambiente që vërtetë të japin 
ndjesinë e shërimit që kur të hysh brenda e deri tek shërbimi i fundit;
2. Në katër vitet e ardhëshme dotë rrisim ndjeshëm cilësinë e 
shërbimeve shëndetësore, do të promovojmë shërbimet preventive, do 
të funksionalizojmë shërbimet që janë jashtë funksionit dhe do të 
përmirësojmë kushtet e punës së punëtorëve shëndetësorë;
3. Rekrutimi i stafit vetëm mbi baza të profesionalizmit dhe meri-
tokracisë, pa asnjë favorizim apo diskriminim politik;
4. Sistematizimi dhe zonimi, si dhe organizimi i mirëfilltë i mjekë-
sisë familjare për të ofruar shërbime sipas legjislacionit, ku një mjek e 
dy infermierëofrojnë shërbime shëndetësore për mesatarisht 2000 
banorë (mungesa e ekipeve të mjekësisë familjare);
5. Ofrimi/sigurimi i mjekut personal familjarë;
6. Funksionalizimi i sistemit informativ shëndetësor, si dhe ofrimi i 
kartelave shëndetësore fizike dhe elektronike;
7. Fuqizimi i mekanizmit të raportimit dhe monitorimit, respek-
timi i orarit të punës dhe obligimeve tëtjera raportuese sikur se që janë 
raportimet e veçanta: sëmundjet ngjitëse, sëmundjet malinje, 
sëmundjet kronike dhe krijimi i databazës;
8. Planifikimi i duhur i listës së barnave esenciale në të gjitha qen-
drat mjeksore dhe ato për emergjencë, duke u bazuar në të dhënat e 
raportuara;
9. Ofrimi i shërbimeve me orar 8 orë në AMF me prezencë të dok-
torëve;
10. Ofrimi 24 orë i shërbimeve shëndetësore në fshatrat e rajonit të 
Shalës (Shalë, Krojmir, Baincë, Resinofc, Kleçkë dhe Divjakë), Gadimes 
dhe Janjevës;
11. Riorganizimi dhe funksionalizimi i shërbimeve të stomatologjisë 
në QKMF e QMF;
12. Riorganizimi dhe funksionalizimi i maternitetit dhe shërbimeve 
gjinekologjike preventive;
13. Do të krijojmë kushte për të bërë papa testin;
14. Do të krijojmë kushte për kryerjen e të gjitha kontrollave gjatë 
fazës së shtatzanisë;



MASAT/VEPRIMET QË DO TË 
NDËRMIRREN GJATË QEVERISJES SONË:

15. Do të krijojmë mundësi për të aplikuar mamografinë tek gratë 
mbi moshën 40 vjeçare sipas protokolleve të avancuara;
16. Fuqizimi i shërbimit të rregullt mobil (me ekip të kompletuar 
mjekësor);
17. Realizimi i vizitave sistematike në shkolla me qëllim të zbulimit 
të hershëm të veseve të zemrës, devijime të boshtit kurrizor, shputave 
të kembëve, pengesave në të pamur, në të dëgjuar, sëmundje të 
dhëmbëve, etj;
18. Fuqizimi i mekanizmave të informimit të qytetarëve lidhur me 
shërbimet shëndetësore që ofrohen në KPSH (Kujdesin Primar Shen-
detësor);
19. Përkrahjepërmes pagesave të kujdestarive dhe orëve të natës 
për të gjithë stafin;
20. Zhvillimi i planeve strategjike për menaxhimin e emergjencave, 
fatkeqësive natyrore, epidemive, pandemive e tjerë;
21. Rregullimi i pjesës hyrëse të oborrit të QKMF-së dhe riorga-
nizimi i brendshëm që mundëson pritje të shkurtëra të pacientëve;
22. Riorganizimi dhe funksionalizimi i QKMF-së;
23. Avancimi i statusit të AMF në Sllovi në atë të QMF-së;
24. Kompletimi i inventarit dhe pajisjeve mjekësore më të domos-
doshme për çdo ordinancë në KPSH për ofrimin e shërbimeve primare 
shëndetësore. Planifikimi dhe funksionimi i kujdesit parësor shëndetë-
sor (sigurimi i deflibratorit funksional në emergjencë, i autoambu-
lancës, i pajisjeve përoksigjen, i EKG-ve në të gjitha QMF-të, stetoskopi, 
tensiometri, otoskopi, oftalmoskopi, termometri dhe pulsoksimetri etj), 
si dhe në disa AMF, të cilat mbulojnë numër të madh të banorëve 
duhet teofrohet edhe një laborator për analiza bazike;
25. Vendosja e liftit në objektin qendror të QKMF-së dhe funksional-
izimii autoparkut me vetura të domosdoshme për autoambulancë për 
emergjencë e administratë.



MIRËQENIA SOCIALE

Bazuar në të dhënat e ASK-së për mirëqenien sociale në vitin 2020 janë 
5,804 anëtarë të familjeve të Komunës së Lipjanit në skemën e 
ndihmës sociale. Nëse e krahasojmë me të dhënat e vlerësimit të pop-
ullsisë në fund të vitit 2019 del se 10% e banorëve të Lipjanit janë në 
skemën e ndihmës sociale. 
Sa i përketë buxhetit në vitin 2020,ndarja buxhetorepër shërbime 
sociale ka qenë 226,817.00 euro kurse në vitin 2021 ka shënuarrritje 
263,000.00 euro, ku 67% e shpenzimeve janë shpenzime sociale 
rezidenciale dhe 33% janë shpenzimet sociale. 
Sa i përket shërbimeve sociale, ne do të rrisim cilësinë e shërbimeve 
sociale, duke përfshirë: shërbime këshillëdhënëse familjare, shërbime 
për mbrojtjen e fëmijëve, shërbimin për fëmijët e braktisur, shërbimin 
për personat me aftësi të kufizuar pa përkujdesje familjare dhe shërbi-
met për rastet e dhunës në familje. 
Qeverisja jonë do të ketë një përkushtim të madh për të gjitha katego-
ritë e popullatës që janë pjesë e skemave sociale, duke shfrytëzuar të 
gjitha mundësitë për tëbërë zgjidhje afatgjate, duke:
1) Mundësuar ndërtimin e 20 shtëpive për rastet sociale, përmes 
bashkëpunuar me organizata tendryshme;
2) Vlerësuar gjendjen aktuale në Komunën e Lipjanit lidhur me 
skema sociale dhe mundësitë e bashkëpunimit me donatorët, organi-
zata e ndryshme vendore si dhe bizneset vendore për tëofruar një 
zgjidhje më stabile dhe afatgjate;
3) Përkrahur familjet përmes granteve dhe subvencioneve me 
qëllim të krijimit të bizneseve familjare që do tëmundësojë zgjidhje 
afatgjate dhe dalje nga skema sociale;
4) Përkrahur  personat me aftësi të kufizuar përmes rritjes së 
qasjes së tyre në edukim, punësim, dhe riintegrim.Do te thellojmebash-
këpunimin me organizata për personat me aftësi të kufizuar.



PRIORITETI I II-TË. ARSIM CILËSOR, 
GJITHËPËRFSHIRËS DHE KONKURUES

Në qeverisjen tonë ne do të ofrojmë një arsim cilësor, gjithëpërfshirës 
dhe konkurues. Do të bëhet,depolitizimi i arsimit duke e fuqizuar 
pjesëmarrjen e komunitetit dhe shoqërisë civile gjatë zgjedhjes (punë-
simit) të drejtorëve të shkollave dhe mësimdhënësve.Dixhitalizimi i 
sistemit edukativ-arsimor përmes platformave e-shkolla dhe e-bibliote-
ka, rritjen e qasjes në edukimin e hershëm (me fokus në nivelin parash-
kollor dhe parafillor), ofrimi i trajnimeve të rregullta për mësimdhënës, 
pajisja e të gjitha shkollave me kabinete, dhe ridizajnimi i pakos së 
bursave etj.
- Sfidat dhe problemet në fushën e arsimit në Komunën e Lipjanit:

• Politizimi i skajshëm;
• Mungesë e investimit në teknologji dhe pajisje për kabinete;
• Mungesë e mbikëqyrjes, llogaridhënies dhe raportimit të rreg-
ullt;
• Pamjaftueshmëria e përfshirjes në shkollimin e hershëm;
• Mungesë e psikologëve në shkolla;
• Mungesë e programeve të këshillimit;
• Mungesë e programeve të prindërimit;
• Braktisja e shkollimit;
• Mungesë e biblotekave në shkolla;
• Mungesë e mbikëqyrjes së higjienës në shkolla;
• Pamjaftushmëria e mbulimit të shërbimeve të transportit;
• Mungesë e qasjes nëdisa shkolla për personat me aftësi të 
kufizuar;
• Mungesë e ujit në disa shkolla.



MASAT/VEPRIMET QË NE DO I 
MARRIM GJATË QEVERISJES SONË:

1. Depolitizim i tërësishëm i arsimit dhe pjesëmarrja e komunitetit 
gjatë zgjedhjes (punësimit) së drejtorëve të shkollave;
2. Rritja e qasjes në eduktimin e hershëm, duke bërë edhe hapjen 
e kopshteve të reja sipas 4 skenareve:
• Skenarit #1 Çerdhe publike;
• Skenarit #2 Çerdhe me bazë në komunitet;
• Skenarit #3 Një strategji e përzier publiko-private.
3. Rekrutimi i mësimdhënësve vetëm mbi bazën e profesional-
izmit dhe meritokracisë. Këshillat e prindërve do të marrin pjesë në 
procesin e përzgjedhjes së mësimdhënësve. Ky proces do të monitoro-
het nga shoqëria civile. Nuk do të ketë asnjë rast të punësimit mbi baza 
partiake ose familjare, siç ka ndodhur më herët;
4. Furnizimi i shkollave me kabinete dhe laboratore;
5. Zhvillimi i politikave për parandalimin e braktisjes së shkollës në 
arsimin parauniversitar; 
6. Zhvillimi i një sistemi funksional për sigurimin e cilësisë, që 
ndërlidhet me monitorimin e vijushmërisë së mësimëdhënësve, 
nxënësve dhe raportimin e rregullt mujor lidhur me mbarëvajtjen e 
mësimit në të gjitha nivelet e arsimit;
7. Dixhitalizimi i sistemit edukativ-arsimor përmes platformave 
e-shkolla dhe e-biblioteka dhe furnizimi i shkollave me tabela të 
mençura;
8. Pajisja e secilës klasë me lap-top dhe televizor ose projektorë;
9. Këshillim për orientim në karrierë. Që do të mundësoj ofrimin e 
vleresimit dhe këshillimit profesional për të rinjët në fushën e zgjedhjes 
së profesionit;
10. Rekrutimi i Psikologëve, Punëtorëve socialdheLogopedëve;
11. Ofrimi i programit të prindërimit;
12. Sigurimi i 150 bursave. Ridizajnimi i pakos së bursave si në vijim: 
a. Programi i bursave për studentët e suksesshëm,
b. Programi i bursave të profileve deficitare,
c. Programi i bursave për nxënësit e shkollave të mesme.
13. Zhvillimi i strategjisë për realizimin e testit të prirjes profesionale 
për të gjithë nxënësit e Komunës së Lipjanit;
14. Adresimi i sfidës së mbipopullimit në shkolla. Ndërtimi i një 
shkolle fillore në qytet do të lehtësojë këtë mbingarkesë, si dhe ndarja 
fizike e gjimnazit natyror dhe atij shoqëror në dy shkolla të ndryshme;



MASAT/VEPRIMET QË NE DO I 
MARRIM GJATË QEVERISJES SONË:

15.  Sigurimi i transportit të nxënësve. Në disa lokalitete transporti i 
nxënësve realizohet me një standard të dobët dhe pa involvimin e 
masave të sigurisë. Në kombibusët e kontraktuar shofim shpesh 
mbingarkim dhe trajtim jo njerëzorë;
16. Krijimi i qendrës për zhvillim profesional dhe inovativ në fushat 
e ndryshme specifike të kërkuara në treg(p.sh TIK-ut);
17. Zhvillimi i garave të dijes në mes shkollave fillore të Komunës së 
Lipjanit;
18. Ofrimi i kontrollave sistematike mjekësore në çdo institucion 
arsimor. Kjo do të bëhet në bashkëpunim me Drejtorin e Shëndetësisë, 
ku fëmijët do të kontrollohen me qëllim të zbulimit të hershëm të 
veseve të zemrës, devijimeve të boshtit kurrizor, shputave të këmbëve, 
problemeve në të pamur, në të dëgjuar, sëmundje të dhëmbëve, etj;
19. Krijimi i ligës së sporteve nëpër shkolla, me qëllimi të promovi-
mit të sportit dhe rritjes së bashkëpunimit ndërmjet shkollave që kjo do 
të promovojë edhe rritje të shëndoshë tek të rinjtë;
20. Rregullimi i infrastrukturës në shkolla. Këto janë disa nga inves-
timet e planfikuara:
• Në objektet ekzistuese të sigurohen daljet emergjente;
• Renovimi i objekteve ekzistuese;
• Krijimii ambienteve të gjelbërta(Çdo vit do të shpallen thirrje 
për: rregullimin e oborrit të shkollës);
• Sigurimi i ujit të pijshëm në të gjitha shkollat;
• Sigurimi i bufesë për staf.
21. Rritja e investimeve në siguri, në të gjitha nivelet e arsimit 
komunal do të jetë njëra nga prioritetet kryesore. Sigurimi i pajisjeve 
për ndaljen e zjarrit, trajnimet e vazhdueshme të mësimdhënësve 
lidhur me rastet emergjente, ofrimi i trajnimit për nxënësit lidhur me 
dhënien e ndihmës së parë, investimi në pajisjet e sigurisë në shkolla;
22. Zhvillimi i edukimit profesional, shkollat profesionale do të 
furnizohen me pajisje dhe punëtori për realizimin e punës praktike, si 
dhe do tëpunohet në promovimin e shkollave profesionale që garanto-
jnë qasje më të lehtë dhe më të shpejtë në tregun e punës;
23. Do të angazhohemi në rritjet e partneriteti në mes sektorit të 
industrisë dhe shkollave për krijimin e kushteve për zhvillimin e punës 
praktike profesionale(praktika në vendin e punës), si the angazhimin e 
nxënsëve të shkollës së mesme në punë sesonale (gjatë sezonit te 
verës);



MASAT/VEPRIMET QË NE DO I 
MARRIM GJATË QEVERISJES SONË:

PRIORITETI I III-TË. ZHVILLIMI LOKAL I 
QËNDRUESHËM, FUQIZIMI I BUJQËSISË DHE PUNËSIMIT

24. Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në edukimin inkluziv 
dhe sigurimi i asistentëve që do të ndihmonin integrimin dhe 
mësim-nxënien  përkëta  fëmijë. Përshtatja e ambienteve fizike brenda 
shkollave me standarde të kërkuara për fëmijët me aftësi të kufizuara;
25. Adresimi i dhunës dhe bullizmit në shkolla dhe krijimi i 
mekanizmave tëidentifikimit, raportimit dhe reagimit të shpejtë në 
adresimin e rasteve të dhunës. Ambientet e shkollave do të jenë të 
sigurta për nxënesit;
26. Përpilimi/zhvillimi i mekanizmave për identifikim dhe punë 
shtesëme fëmijët me intelegjencë të lartë;
27. Shujta për nxënësit deri në klasën e pestë;
28. Do të rrisim fondin e librave ne bibliotekat e shkollave,
29. Parashihet të mbahet të paktën një aktivitet brenda muajit në 
bibliotekë me figura letrare; shkrimtarë, përkthyes, dramaturg, botues, 
ku bisedohet rreth librit, rëndësisë së leximit, të kuptuarit, interpretimit;
30. Në dy shkollat e mesme parashihen të krijohen ambiente atrak-
tive për lexim në vendet më të qeta. Edhe kjo si arsye për tëtërhequr 
nxënësit drejt leximit.

Orientimi ynë është rritja e investimeve produktive dhe të qëndruesh-
menë përputhje me trendet aktuale ekonomike në vend, dhe 
shfrytëzimin e potencialeve të Lipjanit për zhvillim të komunës që 
siguron punësim e mirëqenie më të mirë për të gjithë qytetarët. Këtë 
do earrijmë nëpërmjet ridizajnimit të investimeve nga ato jo-produk-
tive në produktive dhe rritja e investimeve kapitale të qëndrueshme e 
që kanë impakt në zhvillim.
Për sigurimin e qëndrueshmërisë së financave, do të angazhohemi në 
rritjen e llogaridhënies dhe efikasitetit, nëpërmjet rritjes së transpar-
encës mbi burxhetin komunal, borxhin komunal, fuqizimin e prokurim-
it elektronik dhe ndërlidhjes me sistemin informativ, me qëllim të 
sigurimit të buxhetimit dhe shpenzimit të përgjegjshëm. 
Do të mbështesim të punësuarit e rinj për periudhën e rimëkëmbjes 
ekonomike si dhe do të krijojmë një skemë për punësimin e garantuar 
për të rinjtë. Do të punojmë për rritjen e punësimit të grave, me fokus 
në të bërit biznes, krijimin e kushteve të favorshme të të bërit biznes.
Në sektorin privat, në Komunën e Lipjanit janë të punësuar 4,245 perso-
na ku numri i binzeseve për momentin në këtë vit është 2611.



ZHVILLIMI I NDËRMARRËSISË 
DHE INOVACIONIT

Stimulimin e ndërmarrësisë dhe inovacionit si një prioritet i qeverisjes 
sonë, do ebëjmë nëpërmjet ristrukturimit të programit ekzistues për të 
krijuar “Fondin për Inovacion dhe Ndërmarrësi” me vlerë prej pesëqind 
mijë (500,000.00) euro, ky fond të realizohet duke pasur edhe 
mbështetjen e donatorëve/organizatave të ndryshme, ku do të 
mbështesim: 
1) Krijimin e një qendre për Ndërmarrësi dhe Inovacion, ku do të 
ofrohen këshilla, trajnime dhe takime në mes bizneseve të ndryshme. 
2) Rritjen e kapaciteteve të bizneseve ekzistuese dhe ofrimit të 
mundësive për krijimin e bizneseve të reja, me qëllim që tëmbështesim 
zhvillimin e ndërmarrjeve fillestare, të cilat do të tërheqin investitorët 
vendas dhe të huaj, duke rezultuar në krijimin e vendeve të punës dhe 
rritjen ekonomike. 
3) Do të ndajmë grante për ndërmarrjet me qëllim tërheqjen e 
ideve inovative, me potencial për prodhim,eksport dhe krijimin e punë-
simit. 
4) Për çdo biznes që punëson deri në 3 punëtorë gjatë vitit do të 
përkrahet me 2,000.00 -5,000.00 euro
5) Ofrimi i përkrahjes me grante për gratë që fillojnë apo zgjerojnë 
bizneset e tyre.
Njëkohësisht, do të shqyrtojmë mundësinë e fuqizimit dhe rritjes së 
vetëdijësimit lidhur me lëndët e ndërmarrësisë në arsimin e mesëm të 
ulët dhe ata te lartë.



RRITJA E TË HYRAVE NGA DONATORËT
Vëmendje e veçantë do t’i kushtojmë sfidave për realizimin e 
suksesshëm të projekteve dhe për këtë qëllim, do të fuqizojmë kapac-
itetet njerëzore të strukturave përgjegjëse në kuadër të Drejtorisë së 
Zhillim Ekonomik, më specifikisht fuqizimi i zyrës për integrim evropi-
an, që kanë për detyrë identifikimin, përgatitjen dhe aplikimin për 
projektet, sikurse dhe zbatimin dhe monitorimin e  tyre. Për periudhën 
2021-2027, Kosova do të përfitojë nga IPA III, që në total do të ofrojë mbi 
14 miliardë euro për tërë vendet e rajonit. Duke pasur parasysh se 
fondet e IPA III nuk do të alokohen të fiksuara për vendet e rajonit, por 
do të shpërndahen të bazuara në aplikimet e suksesshme të projek-
teve, do të intensifikojmë përgatitjen për të rritur përfitimet nga fondet 
e IPA III dhe në programet e BE-së, për të cilat Kosova do të ketë qasje 
në periudhën e ardhshme 2021- 2027. Do të hartojmë dhe miratojmë 
Listën Prioritare të Projekteve Infrastrukturore dhe projektet zhvilli-
more qëndërlidhen direkt me prodhim dhe punësim, e cila do të jetë 
një dokument gjithëpërfshirës, që do të identifikojë projektet kryesore 
të Komunës së Lipjanit për të përfituar nga fondet e BE-së dhe dona-
torëve tjerë potencial. Gjithashtu, me qëllim të harmonizimit të fondeve 
të jashtme dhe atyre të brendshme të ofruara për komunën, do të 
zhvillojmë dialog të strukturuar me partnerët tanë zhvillimorë, me 
organizata tjera ndërkombëtare dhe vendore si p.sh Agjencionet e 
UN-it, Ambasadat dhe organizatat vendore e të tjera.  

OFRIMI I KËSHILLAVE PËR INVESTIMET 
POTENCIALE NGA DIASPORA
Lipjani ka një përqindje të diasporës rreth 20.3% të popullsisë së përg-
jithshme, ku për fuqizimin e investimeve nga diaspora ne do të orga-
nizojmë Forumin e Investimeve dhe Rrjetëzimit. Ky Forum, do të orga-
nizohet nga Komuna e Lipjanit në partneritet me organizatat tjera 
ndërkombëtare dhe vendore, me qëllim të prezentimit të mundësive 
për investime në Lipjan dhe lidhjes së tregut në mes bizneseve nga 
diaspora dhe atyre vendore.
6.4 Subvencionimi i pjesëmarrjes së bizneseve në panaire ndërkom-
bëtare
Qeverisja jonë do tëpërkrah bizneset edhe në pjesëmarrjen e tyre në 
panairet ndërkombëtare duke i mbular shpenzimet e transportit dhe 
rezervimit të hapësirave në panaire më qëllim të rritjes së perfor-
mancës së bizneseve dhe rritjes së të hyrave duke rritur rrjetëzimin dhe 
bashkëpunimin e binzeseve të Komunës së Lipjanit me ato ndërkom-
bëtare. 



MASAT E PROPOZUARA:

ZHVILLIMI I BUJQËSISË

Bazuar në potencialin e madh zhvillimor: tokë e begatshme, kushte të 
mira agroklimatike, fermerë me aftësi të mira menaxhuese dhe tekni-
ke, pozitë të mirë gjeografike  (ndërlidhja me tëgjitha rajonet e 
Kosovës), e bënë Komunën e Lipjanit një vend tëpërshtatshëm për 
zhvillimin e bujqësisë.

Nëse i referohemi të dhënave nga regjistrimi bujqësorë/ASK, shihet se 
Lipjani ka një potencial te madh zhvillimor për sektorin e bujqësisë. 
Sipas regjistrimit bujqësor të vitit 2014, Lipjani posedon  6,215 ekonomi 
familjare bujqësore, me një sipërfaqe tëtokës: 21,549.90 ha.

Numri i personave të angazhuar nëbujqësi/fuqia punëtore në bujqësi 
është 14,338, grup mosha që dominon nëpunët e bujqësisë sillet nga 
44-55 vjeç. Toka nëKomunën e Lipjanit është mjaft humusore, bazuar 
në tëdhënat: 25.24 % e tokës është smonicë të cilat janë toka mjaft të 
mira, të thella dhe të pasura me humus. 

Aktualisht ky potencial nuk është shfrytëzuar sa duhet, për shkak 
tëpolitikave tëgabuara tëcilat janë ndërmarrë, ku bujqësia më shumë 
është trajtuar si problem social se sa si sektor ekonomik me potencial 
zhvillimor. Fakti që komuna në baza vjetore ka ndarë vetëm 200,000 € 
subvencione, është treguesi më i mirë, për trajtimin që iu është bërë 
këtij sektori.

1.Rritja e buxhetit për subvencionimin e bujqësisë, nga 200,000 € sa 
është aktualisht (2021) do të rritet në500,000 €/në baza vjetore(duke 
krijuar një fond të përbashkët me donatorë). Nga kjo shumë: 450,000€-
do tëndahet per subvencionimin e sektoritte bujqesisë, duke pershirë 
po thuajse te gjitha sektoret deri ne fund të mandatit (Perimtarinë/ser-
rat, Blegtorinë përfshirë bletarinë, Pemtarinë/pemët drufrutore/pemët 
e imëta)dhe 50.000 € do të ndahen për  kompenzimin e dëmeve në 
bujqësi, të shkaktuara nga fatkeqsit natyrore.Nga pakoja e subven-
cioneve do të mbështeten kryesisht fermat ekzistenciale, ndërsa 
fermat e mesme dhe të mëdha që prodhojne për treg, do të 
mbeshteten me masa tjera (2,3,4 dhe 5).
Procesi i aplikimit dhe përzgjedhjes se përfitueseve do tëjetë transpar-
entë, do të monitorohetnga OJQ-të kredibile.
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ZHVILLIMI I BUJQËSISË

Bazuar në potencialin e madh zhvillimor: tokë e begatshme, kushte të 
mira agroklimatike, fermerë me aftësi të mira menaxhuese dhe tekni-
ke, pozitë të mirë gjeografike  (ndërlidhja me tëgjitha rajonet e 
Kosovës), e bënë Komunën e Lipjanit një vend tëpërshtatshëm për 
zhvillimin e bujqësisë.

Nëse i referohemi të dhënave nga regjistrimi bujqësorë/ASK, shihet se 
Lipjani ka një potencial te madh zhvillimor për sektorin e bujqësisë. 
Sipas regjistrimit bujqësor të vitit 2014, Lipjani posedon  6,215 ekonomi 
familjare bujqësore, me një sipërfaqe tëtokës: 21,549.90 ha.

Numri i personave të angazhuar nëbujqësi/fuqia punëtore në bujqësi 
është 14,338, grup mosha që dominon nëpunët e bujqësisë sillet nga 
44-55 vjeç. Toka nëKomunën e Lipjanit është mjaft humusore, bazuar 
në tëdhënat: 25.24 % e tokës është smonicë të cilat janë toka mjaft të 
mira, të thella dhe të pasura me humus. 

Aktualisht ky potencial nuk është shfrytëzuar sa duhet, për shkak 
tëpolitikave tëgabuara tëcilat janë ndërmarrë, ku bujqësia më shumë 
është trajtuar si problem social se sa si sektor ekonomik me potencial 
zhvillimor. Fakti që komuna në baza vjetore ka ndarë vetëm 200,000 € 
subvencione, është treguesi më i mirë, për trajtimin që iu është bërë 
këtij sektori.

1.Rritja e buxhetit për subvencionimin e bujqësisë, nga 200,000 € sa 
është aktualisht (2021) do të rritet në500,000 €/në baza vjetore(duke 
krijuar një fond të përbashkët me donatorë). Nga kjo shumë: 450,000€-
do tëndahet per subvencionimin e sektoritte bujqesisë, duke pershirë 
po thuajse te gjitha sektoret deri ne fund të mandatit (Perimtarinë/ser-
rat, Blegtorinë përfshirë bletarinë, Pemtarinë/pemët drufrutore/pemët 
e imëta)dhe 50.000 € do të ndahen për  kompenzimin e dëmeve në 
bujqësi, të shkaktuara nga fatkeqsit natyrore.Nga pakoja e subven-
cioneve do të mbështeten kryesisht fermat ekzistenciale, ndërsa 
fermat e mesme dhe të mëdha që prodhojne për treg, do të 
mbeshteten me masa tjera (2,3,4 dhe 5).
Procesi i aplikimit dhe përzgjedhjes se përfitueseve do tëjetë transpar-
entë, do të monitorohetnga OJQ-të kredibile.



ZHVILLIMI I BUJQËSISË

2.Krijimi i tregut ditor për promovimin dhe shitjen e produkteve 
vendore. Sigurimi i tezgave, dhe vendosja e tyre në tregun aktual i cili 
do të ridizajnohet.

3.Mbështetja e projekteve për pika grumbulluese për prodhime 
vendore (pemë, perime, qumësht dhe fruta te malit). Do tëanalizohen 
mundësitë për mbështetje financiare dhe lehtësira administrative dhe 
do të negociohet me donatorë potencial, për mundësinë e 
mbështetjes së këtyre projekteve.

4.Ndarja e çmimit: “Fermer i vitit”. Çmimi do të jepet nga Zyra e Kryetar-
it, përmes organizimit të një eventi/ngjarje, ku do tëftohen fermerë, 
shoqata, donatorë dhe institucionet qendrore. Planifikohet të ndahen 
3çmime:  
• 1 çmim për prodhuesin më të mirë;
• 1 çmim për fermerin më të ri; dhe
• 1 çmim përfermeren grua.

5. Fuqizimi i Qendrës trajnuese këshilluese në Komunën eLipjanit - në 
nivel vendi, kjo qendër do tëshfrytëzohet për informimin, këshillimin 
dhe trajnimin falas për fermerë potencial tëcilët do të aplikojnë dhe 
përfitojnë subvencione dhe  grante nga Programi i MBPZHR. Qendra 
do teshfrytëzohet nga fermerët lipjanas;
5.1 Fermerëve aplikues do t’iu ofrohen këshilla dhe trajnime për 
procedurat e aplikimit, përzgjedhjes dhe të ankimimit;
5.2 Fermerëve përfitues do t’iu ofrohen këshilla dhe trajnime për 
procedurat e zbatimit dhe përgatitjen e kërkesës për pagesë. 

Informimi dhe këshillimi/trajnimi i fermerëve, do të ketë ndikim të 
madh në rritjen e mundësive për të përfituar mëshumë grante dhe 
subvencione nga Qeveria/Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural, si dhe donatorët. Bazuar nëvlerësimet e bëra, potenciali i 
fermerëve tëLipjanit për të përfituar nga kjo mbështetje arrin mbi 
2,000,000 € (në baza vjetore), shto kësaj edhe fondet e donatorëve, të 
cilat janë një mundësi e mirë për tëzhvilluar sektorin e bujqësisë në 
komunën tonë.
Përmes investimeve në bujqësi synohet të ndikohet në përmirësimin e 
gjendjes sociale dhe ekonomike të familjeve rurale.



PRIORITETI IV-TË.INFRASTRUKTURË 
FUNKSIONALE, ME CILËSI TË 
LARTË E TË QËNDRUESHME
Sa i përketë investimeve kapitale me theks të veçantë në infrastrukturë 
publike nëse referohemi në kornizën  afatmesme buxhetore, shihet se 
kemi rritje në këtë kategori buxhetore. Kjo nënkuptonse arsyeja e 
këtyre investimeve nuk ka të bëjë me përmirësimin e mirëqenies së 
qytetarëve, por kjo dëshmon kualitetetin e dobët të investimeve të 
realizuara, ku një pjesë e konsideruar e investimeve janë të shpenzuar 
dhe të planfikuara për renovimin dhe përmirësimin e projekteve të 
kryera. 
Me qeverisjen tonë, kahja e shpenzimeve kapitale do të ndryshojë, 
duke orientuar në investimet kapitale produktive dhe të qëndruesh-
me,qëndikojnë drejtëpërdrejtë në mirëqenien e qytetarëve dhe kon-
tribuojnë në zhvillimin ekonomik të komunës. Ndërsa në lokalitete të 
cilat janeanashkaluar nga qeverisja e kaluar do të investohet në kom-
pletimin e infrastrukturës.

Projektet e infrastrukturës:
Projektet infrastrukturore do të bëhen me transparencë të plotë ndaj 
qytetarëve dhe asesi në baza partiake por në bazë të nevojave dhe 
prioriteteve. Këtij procesi çdo herë do t’i prijë dëgjimi publik real me 
qytetar, i cili nuk do tëjetë formal, si deri me tani, por gjithëpërfshirës.
Investimet kapitale nëinfrastrukturë që do të realizohen gjatë 
qeverisjes sonë janë:
1) Projektimi dhe ndërtimi i bulevardit të qytetit në tri faza;
2) Investime në rrjetin e ujësjellësit, ndërtimin e rezervuarve aty ku 
është e nevojshme si dhe hulumtime ose studime për burime të reja 
për sigurimin e ujit;
3) Zevendesimi i gypave të mbetur të asbestit dhe ndërtimi i rrjetit 
të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve të ujit 
pasi që humbjet e ujit në Komunën tonë janë mbi 50%.
4) Do të realizohet studimi i fizibilitetit për ndërtimin e një akumu-
lacioni (pende) për shfrytëzimin e ujërave nga malet mbi fshatin 
Gadime;
5) Do të analizohet projekti i Lepencit si alternativë shtesë për 
sigurimin e ujit të pijes, projekt nga Qeveria e Kosovës dhe Banka 
Botërore.
6) Investime në trajtimin e ujërave të zeza për vendbanimet të cilat 
nuk e kanë sistemin e rrjetit të kanalizimit;
7) Për vendbanimet të cilat nuk e kanë sistemin e kanalizimit ose 
pjesërisht, do të bëhet përfundimi i tyre;



PRIORITETI IV-TË.INFRASTRUKTURË 
FUNKSIONALE, ME CILËSI TË 
LARTË E TË QËNDRUESHME
8) Do të përfundohen kolektoret kryesor për mbledhjen e ujërave të zeza 
deri tek impianti kryesor regjional i cili finacohet nga Qeveria e Republikës së 
Kosovës dhe Bashkimi Evropian. Ndërsa fshatrat Shalë, Krojmir, Baincë, 
Resinovc dhe fshatrat tjera të kësaj pjese, do të kenë lidhje tjetër për shkak të 
topografisë së terrenit;
9) Unaza e jashtme në zonën urbane, dhe rrugëve të reja lidhëse sipas 
planeve urbane;
10) Funksionalizimi i plotë i Shtëpisë së Kulturës dhe shndërrimi në një 
Qendër Multifunksionale për kulturë, art, dhe rini;
11) Ndërtimi i rrugës R120, segmenti në hyrje të Lipjani me trotuar dhe 
shtigje tëçiklizmit;
12) Ndërtim i rreth-rrotullimit me nënkalime për këmbësorë në udhëkry-
qin Lipjan-Suhadoll;
13) Asfaltimi i rrugëve lokale dhe rregullimi me zhavor i rrugëve bujqësore 
nëpër fshatra;
14) Ndërtimi i shtigjeve të çiklizmitbrenda qytetit si dhe lidhja e vendbani-
meve përreth me qytetin e Lipjanit;
15) Lokacioni i tregut të vjetër të gjelbërt dotë shndërrohet në një hapësirë 
funksionale rekretative dhe biznesore. 1/3 e lokacionit do të destinohet në një 
treg ditor për prodhuesit vendor, kurse pjesa tjetër hapësirë rekreative;
16) Vlerësimi i gjendjes ekzistuese të objektit të ish-shkollës së mesme të 
ulët “Emin Duraku” - Banullëme qëllim të shndërrimit në Qendër të Komunite-
tit, kurse hapësira përreth në kompleks sportiv multifunksional;
17) Ndërhyrje në rregullimin e shtratit të lumit “Sitnica”;
18) Ndriçimi publik në vendbanimet dhe lagjet e injoruara dhe vlerësimi i 
mundësisë së zëvendësimit me energji elektrike me sistem solar;
19) Dixhitalizimi i sistemit të informimit të shfrytëzuesve të transportit – 
autobusave;
20)  Hapësira publike të gjelbërta brenda lagjeve të qytetit dhe në secilin 
fshat që ka hapësira;
21) Pesë qendra rinore nëpër fshatra;
22) Hapja e pesë kopshteve (çerdheve) të reja;
23)  Vlerësimi i opcioneve për ndërtimin eZones ekonomike të industrisë së 
lehtë prodhuese dhe përpunuese;
24) Studim të fizibilitetit për ngrohje qendrore.
25) Investimi në e-kioska në5 lokalitete (Gadime, Sllovi, Dobrajë, Magure 
dhe Shalë)
Gjithashtu, do të punohet në legalizimin e ndërtesave kolektive dhe ndërtimin 
e ndërtesave të reja duke respektuar kriteret dhe procedurat e ndërtimit sipas 
legjislacionit në fuqi, ku pranimi teknik dhe legalizimi do të bëhet në kohë.



KULTURA, RINIA DHE SPORTI

Me qeverisjen tonë sektori i kulturës, rinisë dhe sportit do të ketë gjithashtu një 
trajtim më dinitozë dhe më meritor. Ku nuk do të mungojnërritja e investimev-
e,funksionalizimi i plotë i Shtëpisë së Kulturës dhe shndërrimi në një Qendër 
Multifunsionale për kulturë, art, dhe rini  dhe organzimet e shumta kulturë, për 
të rinjtë do të investohet në fusha/terrene sportive/rekreative, shtigjeve të 
çiklizmit etj.
9.1 Masat/veprimet që ne do i marrim në fushën e kulturës gjatë qeverisjes sonë:
1. Themelimi i Shoqërisë Multikulturore;
2. Festivali i fëmijëve ‘1 Qershori’;
3. Ditët e diasporës;
4. Organizimi i ekspozitës vjetore të arteve figurative;
5. Vlerësimi i mundësisë për themelimin e Teatrit tëQytetit;
6. Konkursi i poezisë;
7. Mbështetja e botimeve autoriale;
8. Mbështetja e organizimeve kulturore nëpër lokalitete;
9. Mbështetja e organizimeve tjera kulturore dhe të artistëve;
10. Shpërblimi i lexuesit/es së vitit për secilën shkollë fillore;
11. Nxitja dhe promovimi i leximit;
12. Krijimi i këndeve të leximit brenda shkollave dhe institucioneve 
publike;
13. Pasurimi i fondit të librave në Bibliotekën e Qytetit;
14. Zgjatja e orarit të punës në Bibliotekë deri në ora 20:00 si dhe puna në 
fundjavë;
15. Krijimi i kartelave dixhitale të lexuesve dhe shfrytëzueve të Bibliotekës.



MASAT/VEPRIMET QË NE DO I MARRIM 
NË FUSHËN E SPORTIT GJATË QEVERISJES SONË:

1) Modifikimi i fushave të betonuara sportive: Këto fusha janë tejet të 
rrezikshme dhe të ndaluara për zhvillimin e lojërave shkaku i shtresës së vrazh-
dë të betonit,këto ambiente sportive për t’i funksionalizuar do t’iu vendoset një 
shtresë nga goma,kërkesë kjo edhe nga organizatorët e turneve,turne në 
futboll të vogël që zhvillohen në disa fshatra. Poashtu me kërkesë të këtyre 
turneve,këtyre ambienteve sportive do t’iu rregullohen ulëset për publikun 
(tribunat);
2) Zhvillimi i sportit tek fëmijët, duke shfrytëzuar funcksionalizimin e 
Shtëpisë së Kulturës dhe Rinisë për ofrimin e sporteve të ndryshmë (si gjimnas-
tikë, ping -pong, shahë etj);
3) Ish shkolla e mesme e ulët "Emin Duraku"Banullë, do të rikthehet në 
park rekreativ dhe sportiv i disiplinave të ndryshme;
4) Ndërtimi i pishinës së mbyllur gjysmë olimpike;
5) Përmbyllja e investimeve në fushën e futbollit të Magurës;
6) Rregullimi i tribunave të fushave sportive;
7) Mbështetja e turneve tradicionale të futbollit;
8) Mbështetja e klubeve sportive të Lipjanit;
9) Salla të mbyllura sportive në fshatra të mëdha.

9.2 Masat/veprimet që ne do i marrim në fushën e rinisë gjatë qeverisjes sonë:

1) Angazhimi i 20 praktikantëve me pagesë për çdo vit;
2) Tri qendra rinore;
3) Mbështetje të iniciativave rinore;
4) Mbështetja e punës vullnetare të të rinjve
5) Mbështetja e OJQ-ve lokale në bazë të projekteve.



MENAXHIMI  DHE PROMOVIMI I 
RESURSEVE TURISTIKE NË KOMUNËN E LIPJANIT
Lipjani dallohet me vende shumë atraktive turistike të cilat, janë një mundesi e 
mirë për t’u vizituar jo vetëm nga banorët e Lipjanit, por edhe në nivel vendi dhe 
turistë të huaj. 
Vendet më të bukura, të cilat kanë potencial turistik janë:
1. Shpella e Mermerit në Gadime;
2. Parku i Blinajes;
3. Janjeva me lokalitetin e saj;
4. Malet e Berishes;
5. Lumi Sitnica.
1.Shpella e mermerit është një vend turistik atraktiv që tërheq shumë turistë, 
kurse qasje për tëvizituar turistët është e lehtë. Kristalet e rralla që gjenden në 
këtë shpellë janë vlera të rralla të cilat e bëjnë këtë vend joshës për t’u vizituar.
2.Blinaja: Natyra peisazhet, fauna e pasur. janē bukuritë e këtij vendi.Sipërfaqja e 
Blinajës është 5.500 ha. Lartësia mbidetare është prej 670 - 860 m. 33 liqene, livad-
het, pastaj fauna e pasur: drerë, lepuj dhe kafshë tjera të rralla, krijojnë peizazhe të 
bukura dhe të ndryshme, të cilat e bëjnë Blinajën shumë atraktive dhe tërheqëse 
për vizitorët. (https://upload.ëikimedia.org/ëikipedia/commons/a/a4/Blinaja_park).
3. Zonat malore (Gryka e Shalës, Kleçkës, Krojmirit, Vrella e nxehtë e Baincës, etj), 
shquhen me potencial të madh të zhvillimit te turizmit malor dhe turizmit rural. 
Në zonat e larta kemi edhe fermerë të zhvilluar, të cilët mund të ofrojnë produkte 
bujqesore dhe sherbime/bujtina per vizitioret/turistet.
4. Janjeva me lokalitetin
Janjeva është e vjetër mbi 700 vjet. Janjeva është qytezë e rrethuar në të trija anët 
me kodra dhe paraqet një mundësi të mirë për zhvillim të turizmit kulturor.
5. Lumi Sitnica:Ky lum dallohet jo vetëm për nga madhësia e pellgut (2.861 km2), 
por edhe me prurjet vjetore (16,6 m3/s). Shtrati i Sitnicës nuk është rregulluar në 
tërësi, ky lum kalon afër qytetit tëLipjanit dhe paraqetënjëatraksion për t’u vizitur 
dhe për të pushuar pranë tij.
Përfitimet dhe efektet e turizmit në ekonominë lokale, gjithnjë duke ndërvepruar 
ngushtë me sektorët tjerë, janë të rëndësishme, dhe duhet të shfrytëzohet një 
mundësi e tillë.Prandaj efektet e turizimit janë në zhvillim ekonomik dhe mirëqe-
nie sociale.
lipjani bazuar në bukuritë natyrore dhe trashëgiminë kulturore mundëson dhe ka 
potencial për të zhvilluar lloje tëndryshme të turizimit:
• Turizmi i Trashëgimisë Kulturore;
• Turizmi Malor;
• Turizmi Rural/Bujqësor;
• Turizmi Natyror;
• Turizmi për Vizita Familjare/Turistë të huaj;



MASAT E PROPOZUARA PËR TURIZËM:
1) Promovimi i turizmit: Përmes publikimit të broshurave dhe 
spoteve nëTV.
2) Analizimi dhe Monitorimi i kërkesave;
3) Identifikimi i zonave tjera turistike rekreative;
4) Ofrimin e informacioneve për palët e interesuara; Hartat rrugo-
re; 
5) Mirëmbajtja e zonave turistike;
6) Promovimi i praktikave temira turistike;
7) Krijimi i lehtësirave për të krijuar lidhjet e bashkëpunimit në 
mes shërbimeve turistike dhe produkteve lokale.

FUNKSIONALIZIMI I ADMINISTRATËS KOMUNALE
Kjo do të ndodhë duke bërë:
• Krijumi i platformës digjitale e-komuna:
- Qytetari pa praninë fizike në komunë do të mund të aplikoj për 
t’u pajisë me dokumentacion të gjendjes civile, si dhe shërbimeve tjera 
administrative, të cilat përmes sistemit postar do iu dorëzohet i kom-
pletuar shërbimi në shtëpi.
- Përveç shërbimeve administrative online, do të aplikohet edhe 
digjitalizimi i të gjitha planeve urbane dhe projekteve të infrastrukturës 
ekzistuese të rrjetit rrugor, kanalizimit, ujësjellësit,  rrjetit energjetik, 
kabllor, etj. Përmes platformës GIS (Geografical Infrormation System), 
secili qytetar përmes kësaj platforme do të mund të marr informatat 
online për planet urbane dhe rrjetin ekzistues të infrastrukturës rrugo-
re për parcelën e vet.
• Fuqizimin epozitave kyçe, p.sh drejtoria për urbanizëm, planifi-
kim dhe mbrojtje të mjedisit, prokurimit, inspektoriatit, arsimit, shërbi-
mit publik dhe zhvillimit ekonomik.
• Rritur investimin në e-kioska në 5 lokalitete (Gadime, Sllovi, 
Dobrajë, Magurë dhe Shalë)
• Depolitizimin e administratës;
• Riorganizimin dhe funksionalizimin e administratës.



RAPORTET E KOMUNËS SË LIPJANIT 
ME PUSHTETIN QENDROR

HARTA 1:RRUGA R120 LIPJAN-BANULLË

Gjatë qeverisjes sonë do të ketë një koordinim të mirë me qeverisjen 
qendrore, ku kjo do të na mundëson një rritje të investimeve të 
ndryshme në komunën tonë, që rritë edhe mirëqenien e qytetarëve.
Njëra ndër mundësitë është edhe përfitimi nga subvencionet në 
fushën e bujqësisë ku Komuna e Lipjanit ka mundësi mbi 2,000,000 
euro të përfitojë brenda një viti, që deri metani përfitimet nga subven-
cionet kanë qenë tejet të vogla ndoshta edhe zero përfitime, si rezultat 
i keqqeverisjes, mos informimit dhe koordinimit të mirë të bujqeve të 
Komunës së Lipjanit. 
Nje mundësi e mirë e përfitimeve financiare të komunës janë edhe 
pakot qeveritare: Pakot ekonomike dhe pakot sociale/familjare. Si dhe 
ralizimi i projekteve të përbashkëta me Ministrit relevante, si dhe duke 
zhfrytëzuar mundësin e aplikimit në fondet e ndryshme zhvillimore 
nga donatorët (IPA III, USAID, UN Agencit, Ambasadat, etj) 

Për realizimin e këtyre zotimeve – premtimeve, do të merret për bazë 
buxheti aktual, investimet e planifikuara/zotuara nëkornizën afat-
mesme buxhetore, programi qeveritar, donacionet  potenciale dhe 
buxheti shtesë që mund tëkemi, si rezultat i rritjes së të hyrave dhe 
donacioneve, si dhe nga kursimete investimeve kapitale jo-produktive 
dhe kursimet nga mallrat e shërbimet.
Ky Programdo të realizohet me stafin përgjegjës të komunës,në kon-
sultim me kuvendin komunal, në konsultim të vazhdueshëm me qytet-
arë (përmes dëgjimeve publike)dhe ekipen eekspertëve.



RRUGA R120 LIPJAN-BANULLË (PARAQITJA 3D)

RRETHRROTULLIMI LIPJAN-SUHADOLL

MODELI I PËRAFËRT SE SI MUND TË DUKET 
PROJEKTI PËRFUNDIMTAR



PARAQITJA E SHTEGUT TE BICIKLISTAVE

ZONA EKONOMIKE- SMALLUSH

NDRIÇIMI



DIXHITALIZIMI I TË GJITHA LINJAVE TË TRANSPORTIT

AMFITEATRI I HAPUR MBI NIVELIN E TOKËS


