
Lipjan, 1 Nëntor 2012 
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Youth Association For Human Rights 
Address: St.”Robert Gajdiku” Lipjan, Kosova 
Phone: +377 (0) 44 786 414;  +386 (0) 49 823 140  
E-mail: info.yahr@gmail.com & bekimi75@yahoo.com 
http://www.ngoyahr.weebly.com           

Komunikatë për media 
Komuna e Lipjanit nga një komunë transparente 

ngadalë po shndërrohet në një komunë jo 

transparente. 

 

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

 

1 Nëntor 2012:  Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights YAHR 

nëpër mes kësaj komunikate shpreh shqetësimin e bllokimit të gjitha kërkesave të 

organizatës sonë në qasjen e dokumenteve zyrtare komunale. Vetëm gjatë muajit tetor 2012 

janë kërkuar një numër i madhe dokumentesh nga organizata jonë me qëllim të bërjes 

transparente disa aktiviteteve të institucioneve komunale , por që në këtë rast kemi marrë 

përgjigje negative dhe në disa raste nuk na janë përgjigjur fare edhe pse ligji për qasje në 

dokumentet publike Nr. 03/L-215 të  datës 07.10.2010 i obligon institucionet publike që 

brenda shtatë ditëve të jep një përgjigje ndaj parashtruesit të kërkesës.  

 

Ku po e citojmë neni 7 paragrafi 8 ku thuhet: Përpunimi i kërkesave për qasje në 

dokumente zyrtare Institucioni publik obligohet që brenda shtatë (7) ditëve, prej kohës së 

regjistrimit të kërkesës, të nxjerr vendim për lejimin e qasjes në dokumentin e kërkuar ose të 

japë përgjigje me shkrim për të arsyetuar refuzimin e plotë apo të pjesërishëm dhe informon 

kërkuesin për të drejtën që ai ka për parashtrimin e një kërkese për rishqyrtim. Refuzimi i 

kërkesës bëhet me aktvendim me shkrim për refuzim të saj.  

 



Faqe 2   

 

 Ne kemi kërkuar nga zyrtari për informimi i komunës së Lipjanit që të na mundësoj 

qasjen në dokumentet që kanë të bëjë me: 

- Numrin e pjesëmarrësve të zyrtareve komunal në trajnime të ndryshme të organizuara 

jashtë dhe brenda shtetit ?, 

- Dokumentet që kanë të bëjë me marrjen e mëditjeve zyrtarët komunal dhe shuma e 

pagesave të mëditjeve, 

- Dokumentet që kanë të bëjë me  numrin e trajnimeve me pagesë, 

- Sa është siguruar infrastruktura përcjellëse në këto trajnime nga ana e komunës, si 

p.sh: transporti etj.? 

 


