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Komunikatë për media 
Komuna e Lipjanit këto ditë do të jetë e mbyllur për 

ofrimin e shërbimeve për qytetaret e vetë , sepse do 

të jetë në ekskursion . 

 

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

 

23 Maj 2013:  Organizata Joqeveritare YAHR shpreh shqetësimi se si zyrtarët komunal përfitojnë 

benifite të ndryshme në kurriz të taksapagueseve të komunës së Lipjanit.  

Të enjten me 23 maj 2013 komuna e Lipjanit ka mbetur pa qeverisje lokale, kryetari i komunës, dy 

nënkryetarët dhe 2/3 e drejtorëve të drejtorive komunale nuk janë në vendet e tyre të punës, disa në 

udhëtime zyrtare e disa në pushime, andaj ka qenë e pa mundur që të kontaktohet me dikë që do të 

jetë përgjegjës për menaxhimin e institucionit ekzekutiv në komunën e Lipjanit dhe po ashtu një gjë të 

tillë pritet të përsëritet edhe të premten me 24 Maj 2013 .  

Përveç, mungesës së stafit politik të ekzekutivit është për të çuditur se të premten me 24 Maj do të 

mungojë edhe shërbyesit civil në administratën komunale të komunës së Lipjanit të cilët do të shkojnë 

për ekskursion në Shqipëri me parat e taksapaguesve të komunës së Lipjanit. Pra, të premten 

administrata komunale në Lipjan do të jetë e mbyllur për ofrimin e shërbimeve të qytetareve,  

Nëpunësit civil që punojnë në administratën komunale  në Lipjan nuk është hera e parë që 

përfitojnë benifite të tilla,  ata kanë përfituar  edhe benifite në vlerë prej 100 euro për festën e vitit të ri , 

pra  komunës së Lipjanit i ka kushtuar 30 mijë euro shpenzime në dëm të taksapaguesve, ku këto 

mjete prej 30 mijë euro kanë mundur që të investohen në projekte kapitale. 

 


