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kumtesë për media 
 

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

 

 

27 Prill 2014:  Organizata Joqeveritare YAHR nëpër mes kësaj kumtese për media përgëzon ekzekutivin dhe 

legjislativin e Komunës së Lipjanit me jetësimin e rekomandimit të organizatës sonë të datës 20 janar 2014 

drejtuar këtyre dy institucioneve në heqjen e taksës komunale për biznese, por që njëherit ishte edhe premtim i 

kryetarit të Komunës së Lipjanit në zgjedhjet lokale të vitit 2013.  

Kuvendi i Komunës së Lipjanit  në seancën e katërt të datës 28 mars 2014  merr vendim për heqjen e kësaj 

takse komunale për biznese. Me anë të heqjes së kësaj takse komunale iu ofrohen kushte dhe mundësi të mira 

bizneseve private në rritjen dhe zhvillimin e veprimtareve të tyre biznesore. 

Po ashtu nëpër mes të kësaj kumtese YAHR-i përkrah angazhimin dhe punën e bërë nga ana e Ekzekutivit  dhe 

në veçanti të Drejtorisë Komunale për Buxhet dhe Financa në angazhimin për rritjen e të hyrave në buxhetin e 

komunës së Lipjanit për tre mujorin e parë të këtij viti 2014. 

Gjatë kësaj periudhe tre mujore, të hyrat nga tatimi në pronë janë 154,941.25 € ose 67.65 % me shumë 

krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2013 që ishin 92,421.70 €.  

Po ashtu, kemi rritje edhe nga të hyrat e tatimit nga qiratë e objekteve afariste të komunës, ku për periudhën tre 

mujore të parë 2014 kemi të hyra në vlerën prej 11,959.17 €, apo dyfishi të hyrave krahasuar me periudhën e 

njëjtë të vitit 2013 ku ishin 5,654.83 €.  

Organizata YAHR kërkon që të vazhdohet ky angazhim nga ana e ekzekutivit të komunës së Lipjanit në rritjen e 

të hyrave vetanake me qëllim të rritjes së prosperitetit dhe mirëqenies së qytetarëve të komunës së Lipjanit 


