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Komunikatë për media 
Komuna e Lipjanit pa përfaqësues të këshillave të 

fshatrave , qe një vit. 

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

 

17 Dhjetor 2014:  Organizata Joqeveritare YAHR nëpër mes kësaj komunikate për media shpreh shqetësim 

lidhur me vonesat e bëra nga ana e legjislativit dhe të ekzekutivit të Komunës së Lipjanit në zgjedhjen e 

përfaqësueseve të 62 fshatrave . Mos zgjedhja e këtyre këshillave të fshatrave do të ndikojë direkt edhe në 

përfaqësimin e interesave të këtyre fshatrave dhe me këtë  do të ndikon edhe në mirëqenien e qytetareve. 

Pas një bashkëpunimi në mes shoqërisë civile dhe institucioneve komunale në vitin 2011, ishin zgjedhur mbi 30 

këshilla të fshatrave, nëpër mes zgjedhjeve të organizuara në mënyrë demokratike, ku pjesëmarrës në ato zgjedhje 

ishin edhe partitë politike opozitare  në atë kohë. Por, pasi skadimit të mandatit të legjislativit të kaluar në vitin 2013, në 

mënyrë automatike ju pat skaduar mandati përfaqësuesve dhe këshillave të fshatrave. Legjislativi i tanishëm deri në 

tani me përjashtim të miratimit të një rregullore nuk ka marrë ndonjë veprim konkretë në zgjedhjen e përfaqësimit të 

fshatrave. Në tetor të këtij vit 2014, është miratuar rregullorja për bashkëpunimin e fshatrave me institucionet komunale 

me shumë kundërthënie në mes partive politike të koalicionit qeverisës, edhe pse rregullorja e tanishme është me një 

sistem krejt ndryshe nga rregullorja e kaluar, ku atëherë është dashur që të organizohen zgjedhjet në formën e 

votimeve të fshehta të qytetarëve, komuna e Lipjanit nuk ka ndërmarrë asnjë veprim konkret në zbatimin e rregullores 

në fjalë e cila e obligon komunën që të organizojë takime të hapura me qytetarë për zgjedhjen e këshillave të fshatrave.  
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