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Komunikatë për media 
Ekzekutivi i Lipjanit nuk i merr parasysh se çka ju ka premtuar 

qytetarëve në programin e tyre zgjedhor për tri vitet e ardhshme. 

Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights del me këtë 
komunikatë për media:  

19 Janar 2015 :  Organizata Joqeveritare YAHR nëpër mes kësaj komunikate për media njofton opinion publike, se edhe 

gjatë vitit 2015, do të vazhdojë në monitorimin e tri  institucioneve lokale në Komunën e Lipjanit, si që është ekzekutivi, legjislativi 

dhe gjyqësori.  

Në kuadër të monitorimit të premtimeve zgjedhore të kryetarit  të Lipjanit në zgjedhjet 2013 , YAHR-i shpreh shqetësim lidhur 

për mos  përfshirjen e premtimeve të kryetarit  Z. Imri Ahmeti në Korniza Afatmesme Buxhetore për tri vitet e ardhshme 2015-

2017,  

Kandidati për kryetar komune Z .Imri Ahmeti në zgjedhjet lokale 2013, ju pat premtuar qytetarëve 117 projekte konkrete për 

62 fshatra të komunës së Lipjanit, të cilat ishin prezantuar në formën e programit zgjedhor dhe të cilat ishin të publikuara në forma 

të ndryshme, si që ishin në formën e gazetës, fletushkave dhe të banerave të cilët ishin vendosur në çdo fshat dhe në çdo lagje 

të Komunës së Lipjanit. 

Është interesante se në mbledhjen e muajin shtator 2014, Kuvendi Komunal i Lipjanit kishte miratuar Korniza Afatmesme 

Buxhetore për vitet 2015-2017, ku nga 117 premtimeve të kryetarit,  në kornizë ishin të përfshira vetëm 44 projekte ose 36.70 % 

prej tyre. Me këtë do të thotë jashtë kësaj Kornize afatmesme buxhetore mbesin jashtë saj 73 projekte ose 64.30 % të premtimeve 

nga programi  zgjedhore i LDK-së në zgjedhjet lokale të 2013-tës 

Organizata Joqeveritare YAHR, kërkon nga ana ekzekutivit komunale të Lipjanit, që ta ndryshojë këtë Kornizë afat mesme 

buxhetore për tri vitet e ardhshme dhe që të mundohet që sa më shumë të përfshijë premtimet e dhëna në zgjedhjet lokale 2013. 

Kësaj komunikate janë bashkangjitur edhe dëshmitë dhe faktet që argumentojnë reagimin tonë: 

- Programi zgjedhor i LDK-së për zgjedhjet lokale 2013, 

- Korniza Afatmesme Buxhetore 2015/2017 dhe  

- Disa foto. 
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