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Projekti “Ndëritimi i Qendrës Informuese Turistike” i bashkëfinancuar nga Komuna, ASB dhe 

PREDA-Plus,  ka përfunduar. Në ditët në vijim pritet të bëhet pranimi teknik i priojektit dhe 

inagurimi zyrtar i kësaj qendre shumë të rëndësishme për promovimin e turizmit në Komunën e 

Lipjanit dhe informimin e turisteve.  

 

Jemi takuar me përfaqësuesit e Zyrës së EU-së, UNDP-së dhe Ministrisë së Kulturës dhe kemi 

diskutuar projektin i cili do të investohet në Janjevë për zhvillim të turizmit dhe ruajtjes së 

trashëgëmisë kulturore. Projekti është në vlerë prej 3.4 milion euro dhe nëse përzgjidhemi përfitues 

nga Zyra e EU-së do të filloj të implementohet në vitin 2020.  

 

Zhvillimi i broshurave për “Ekonominë Sociale” nga Drejtorati për Ekonomi dhe Zhvillim është 

duke ecur mirë. Është përzgjedhur dizajni i brushurës, janë identifikuar disa biznese të themeluara 

gratë dhe të rinjët ndërmarres. Jemi në proces të thyerjes së tekstit.  

 

Bazuar në informacionet e pranuara nga Shërbimet Publike, MTI ka shpallur për tenderim projektin  

”Ndërtimi i Zonës/Parku Industrial në Qylagë – Lipjan. Në projekt perfshihet asfaltimin e rrugës 

përgjatë zonës ekonomike me trotuare dhe infratruktura nëntokësore si: rryma, ujësjellësi, 

kanalizimi, ndriqimi publik, etj.   

 

Në kuadër të projektit “Përmirësimi i Klimës së Investimeve II përmes thjeshtëzimit të procedurave 

administrative”, i financuar nga Banka Botërore dhe impelmentuar nga IFC, procedurat janë 



finalizuar dhe jemi në proces të fillimit të rregullores për taksat dhe plotësimin e formularëve për 

procedurat të cilat do të pësojnë ndryshime.  

 

Gatë muajit Maj 2019, nga zyra për regjistrimin e bizneseve One Stop Shop jemi informuar se gjatë 

kësaj periudhe raportuese, janë kryer gjithsejt 111 lendë të cilat përfshijnë: biznese të reja të 

regjistruara, certifikata të reja me ndryshime, shtim të antiviteteve të biznesit, etj.  

 

Drejtorati për Ekonomi dhe Zhvillim ka dorëzuar raportin e rregullt mujor për pagesën e qerave dhe 

obligimet bazuar në kontratat e lidhura për lokalet dhe pronat tjera komunale te Sekori Pronësoro-

Juridik.  

 

 


