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1. PËRMBLEDHJE
Gjatë muajit qershor 2016, mbarëvajtja e punëve ishte në nivelin e duhur, me
përjashtime të emergjencave eventuale të paparashikuara, si dhe shtimit të dinamikës
së punës për shkak të fillimit të sezonit veror.
Kemi pasur një tragjedi me fatalitet, ku si rrjedhojë e saj jemi angazhuar në
bashkëpunim me Policinë hetimore të Kosovës.

2. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA
 Përpilimi dhe fuqizimi i rregulloreve të nevojshme, në bashkëpunim me
drejtoritë tjera komunale;
 Ristrukturimi;


Vizita në terren, në baza ditore, me qëllim:
 Parandalimin e uzurpimeve të hapësirave publike dhe komunale,
 Parandalimin e ndërtimeve pa leje,
 Parandalimin e ndotjes së ambientit,
 Mbikëqyrjen e transportit publik,
 Vendosjen e ligjshmërisë për shitësit ambulantë dhe parkingjet ilegale,
 Vendosjen e ligjshmërisë në fushën e lojërave të fatit,
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Parandalimin e keqpërdorimit dhe keqmenaxhimit të ujit të pijshëm,
Mbikëqyrjen e punës së subjekteve juridike dhe afariste, me qëllim përmbushjen e
ligjshmërisë,
Futjen në fuqi të projektvendimit për vendpunishte.

3. AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA

-

Largim të shitësve ambulantë......................................................................................................166
Gjoba......................................................................................................................................... .....14
Lëndë të iniciuara për Gjykatën Themelore nga Sektori i komunikacionit ............................ .... 80
Konfiskime të automjeteve ...................................................................................................... .... 45
Vendime për tarraca verore në hapësira publike pa leje nga DSHPMSH ........................ mbi 400
Konfiskimet e masës drusore...............................................................................................11.18 m3
Mbi 1280 kontrolle të përgjithshme subjekteve të inspektimit.

4. AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR
Përveç punëve dhe kontrolleve të përditshme të Drejtorisë:
-

Programi i digjitalizimit të drejtorisë;
Testimi i pjesës së digjitalizuar;
Punimi i doracakut të rendit komunal;

-

Ristrukturimi;
Shpallja e vendeve të lira të punës;

-

Punimi i protokolleve të veprimit etj.
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5. STATISTIKAT

5.1.1. Takimet me palë:
 Sektori i komunikacionit
 Sektori komunal
 Sektori i ndërtimit
 Sektori sanitar

– 20
- 102
- 125
- 22

5.1.2.
-

Takimet me institucione të tjera:
Drejtorinë e Urbanizmit – Legalizimit;
Kryetaren e komitetit lokal, siguria publike Qendra;
Kompaninë “Pastrimi”;
Policinë e Kosovës;
Ministrinë e Transportit etj.

5.1.3.
-

Lëndët e pranuara, të kryera dhe në përfundim e sipër:
Sektori i ndërtimit
Sektori komunal
Sektori i komunikacionit
Sektori sanitar
Sektori i pylltarisë

120
340
75
35
27

6. SFIDAT
-

Mungesa e drejtorit për nënshkrimin e dokumenteve nga më të ndryshmet;
Numri i vogël i punonjësve;
Mungesa e deponisë;
Mungesa e thertoreve;
Mungesa e tregut të druve/thëngjillit;
Mungesa e rregullores për ndotje akustike;
Mungesa e rregullores për vendpunishte;
Mungesa e udhëzuesit për tarraca;
Mungesa e shërbimit “Merimangë” veçmas për Drejtorinë;
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-

Mungesa e rregullores për parkingje private;
Mungesa e ligjit për Prishtinën etj.

7. REKOMANDIME
-

Shtimi i numrit të punonjësve;
Caktimi i lokacionit dhe krijimi i kushteve për një deponi legale;
Krijimi i një thertoreje;
Caktimi i lokacionit për tregun e druve dhe thëngjillit;
Takim me Ministrinë e Ambientit për sqarimin lidhur me inspektimin e ndotjes
akustike;
Caktimi i grupit punues lidhur me doracakun për shfrytëzimin e tarracave;
Shtimi i bashkëpunimit mes Drejtorisë së Inspekcionit dhe shërbimit “Merimangë”;
Caktimi i grupit punues për mbikëqyrjen e parkingjeve private;
Ligji për Prishtinën.

8. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR MUAJIN PASUES
-

Përpilimi dhe fuqizimi i rregulloreve të nevojshme, në bashkëpunim me
drejtoritë tjera komunale;
Ristrukturimi;
Vizita në terren, në baza ditore, me qëllim të:

Parandalimit të uzurpimeve të hapësirave publike dhe komunale;

Parandalimit të ndërtimeve pa leje;

Parandalimit të ndotjes së ambientit;

Mbikëqyrjes së transportit publik;

Vendosjes së ligjshmërisë për shitësit ambulantë dhe parkingjet ilegale;

Vendosjes së ligjshmërisë në fushën e lojërave të fatit;

Parandalimit të keqpërdorimit dhe keqmenaxhimit të ujit të pijshëm;

Mbikëqyrjes së punës së subjekteve juridike dhe afariste, me qëllim
përmbushjen e ligjshmërisë.
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