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YAHR-i me raport gjashtë mujor për punën e ekzekutivit në 

Lipjan 

 

Lipjan, 24 Qershor 2018: Organizata e Shoqërisë Civile “Asociacioni i të Rinjve për të Drejtat e Njeriut” 

YAHR,  publikon raportin e monitorimit “Qeverisja Lokale në Lipjan” bazuar në monitorimin e punës 

së ekzekutivit të Komunës së Lipjan gjatë periudhës Janar – Qershor 2018.  

Monitorimi është fokusuar në punën e ekzekutivit të Komunës, dhe përfshinë fushat: e premtimeve 

të kryetarit të komunës, transparencës dhe llogaridhënies, demokratizimit dhe qeverisjes së mirë, 

zhvillimit urban e ekonomik, arsimit dhe shëndetësisë. YAHR-i gjatë përpilimit të këtij raporti është 

bazuar në informatat e  mbledhura në teren nga qytetarët, nga raportet mujore dhe vjetor të kryetarit 

për vitin 2018, nga monitorimi i drejtpërdrejtë të aktiviteteve të punës së ekzekutivit, nga mediat dhe 

nga shumë informacione të ndryshme. 

Ekzekutivi i Komunës së Lipjanit edhe gjatë kësaj periudhe Janar – Qershor 2018 është përballur me 

shumë sfida dhe vështirësi. Duke filluar që nga tri problemet kryesore që përballën sot qytetarët e 

komunës së Lipjanit: Problemin e trajtimit të ujërave të zeza, problemin me furnizim me ujë të pijshëm 

dhe ndotjen e lumit Sitnica dhe deri tek problemet në mes ekzekutivit të Komunës së Lipjanit dhe 

Ministrisë së infrastrukturës, ku kjo e fundit pa pëlqimin e Komunës së Lipjanit i heq tri projekte të 

planifikuar me buxhet të ministrisë për vitin 2018, si që ishte projektin i rrugës regjional Lipjan-Banullë, 

Llugë-Radevë dhe të rrugës “Sadik Shala” në Lipjan. 

Buxhet i Komunës së Lipjanit në vazhdimësi ka pasur rritje nëpër vite që nga viti 2003 dhe në këtë vit 

2018 e kap shifrën e 16,102,983.57 €. Por, shumica e buxhetit shkon në paga dhe mëditje për 

punëtoret në sferat e administratës komunale, shëndetësisë dhe arsimit. 

Buxheti i përgjithshëm i komunës së Lipjanit për periudhën 1 Janar-31 Maj 2018 ka arrit që të 

shpenzohet në masën 62.97 % ose 5,470,753.39 € nga mjetet e buxhetit të alokuar për këtë periudhë, 

e cila ishte në vlerën e 8,688,382.04 €. Ndërsa, kemi vetëm 33.97 % të buxhetit të shpenzuar nga 
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buxhet në tërësi për vitin  2018. Kjo shifër është e mirë duke u bazuar në faktin se kemi të bëjë me 

pesë mujorin e parë të vitit, ku pjesa më e madhe e pritet të shpenzohen në gjashtë mujorin e fundit 

të 2018.  

Po ashtu vazhdohet me një performancë të mirë edhe në inkasimin e të hyrave vetanake të komunës 

ku deri me 31 Maj 2018  janë realizuar në vlerë   546,153.28 €  ose 28.20 % nga planifikimi vjetor 

buxhetor që është në vlerën e 1,936,600.00 euro për vitin 2018. Krahasuar me të njëjtën periudhe të 

vitit 2017 kemi 113,724.15 euro të hyra me pakë të realizuara, ku në të njëjtën periudhe të vitit 2017, 

ishin realizuar 659,877.43 € ose 31.29 % nga buxheti i planifikuar.  Realizimi i të Hyrave nga Tatimi në 

Pronë deri me 31.05.2018, është realizuar në vlerën 234,512.67 €  ose 29.31% nga planifikimi i të 

hyrave për vitin 2018, që  është 800,000.00 €. Nëse e bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë me 

vitin 2017 kemi një ngritje të  hyrave nga tatimi në pronë në vlerën 31,482.74 €. 

Thesari –Ministria e Financave gjatë kësaj periudhe ka ekzekutuar 14 lëndë në bazë të vendimeve 

gjyqësore,  pa pëlqimin e ekzekutivit të Komunës së Lipjanit në favor të individëve dhe subjekteve 

tjera juridike, ku buxhetit komunal është dëmtuar në vlerën 237,219.77€. 

Drejtoria Komunale e Prokurimit në Komunën e Lipjanit, gjatë kësaj periudhe, ka pasur 151 shpallje 

për tenderim, nga të cilat kemi 111 tenderë janë me vlera të mesme ose 73.50 % prej tyre dhe 3 të ri-

tenderuara, ndërsa kemi vetëm 40 shpallje në vlerat të ulta dhe pa asnjë ri-tenderim.  

Komuna e Lipjanit ballafaqohet me një gjendje të rënd në sektorin shëndetësor, për kundër 

angazhimeve të shumta të Drejtorisë Komunal për Shëndetësi, që të përmirësojë gjendjen ekzistuese, 

por prapë se prapë gjendja mbetet e rënd, me fajin e Ministrisë së Shëndetësisë. Gjatë kësaj periudhe 

ka pasur mungesë të gjerave elementare duke filluar nga shiringat, gypin përcjellës për infuzione, 

dorëzat sterilizuese për personelin mjekësorë, fashat, cilindrin mbushës me oksigjen, mungesë të 

barnave nga lista esenciale dhe plotë gjëra të tjera që i duhen një pacienti për të marrë një intervenim 

emergjent. 

Po ashtu, probleme ka edhe në sferën e arsimit në Lipjan, në mungesë të infrastrukturës edhe me 

problemet e numrit të madh të nxënësve nëpër klasa në me shkollat e mesme, ku numri i nxënësve 

tejkalon mesataren e parashikuar. 

Rreth transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve lokale ka një gatishmëri për bashkëpunim 

me shoqërinë civile, por duhet punuar edhe më shumë. Gjatë kësaj periudhe kemi nënshkrimin e 

memorandumit të bashkëpunimit në mes të organizatës së shoqërisë civile YAHR dhe kryetarit të 

Komunës së Lipjanit, Z.Imri Ahmeti, 


