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Komunikatë për media 
Edhe një shkelje ligjore nga komuna e Lipjanit . 

 

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

 

28 Janar 2013:  Organizata Joqeveritare YAHR reagon ndaj shkeljeve ligjore që është bërë nga 

komuna e Lipjanit me rastin e mos daljes për shqyrtim publik të propozim rregullores për taksa dhe 

tarifa komunale, pastaj propozim rregullores për caktimin e qirasë për dhënien në shfrytëzim të tokës 

bujqësore, banesave dhe lokaleve afariste që janë në pronësi komunale. 

 Pra, komuna e Lipjanit nuk ka organizuar asnjë debat publik me qytetarët e saj ,ku këto rregullore 

kanë të bëj me interesin publik. Propozim rregulloret kanë shkuar drejtpërdrejtë kuvendarëve për 

miratim për seancën e 35-të e cila do të mbahet me 30 janar 2013. Andaj ,kërkojmë nga kuvendarët që 

mos ta miratojnë këto projekt rregullore dhe që ti kthehen prapë propozuesit për respektimin e 

proceseve ligjore. 

Pra, me këto akte kemi të bëj me shkeljet ligjore: 

Ligji për vetëqeverisjen lokale 2008 Nr.03-L040 Kreu IX i: Demokracia e drejtpërdrejtë dhe 

mekanizmat e pjesëmarrjes qytetarëve.  

Ku në  Neni 68.3 thuhet: Përveç takimeve publike të cekura më lartë, komunat janë të obliguara t’i 

informojnë qytetarët e komunës për çfarëdo planesh apo programesh të rëndësishme me interes 

publik, siç rregullohet me statutin e komunës. 

Pastaj, Udhëzimi administrativ 2008/9 për transparencën në komuna të MAPL-së:  

Neni 7.1 ku thuhet: Aktet normative të Kuvendit të Komunës ose organeve tjera komunale, 

përfshirë, rregulloret dhe vendimet, i nënshtrohen diskutimit publik para miratimit. 



Faqe 2   

 

Neni 7.2. Organet propozuesi përgatit tekstin e projekt-aktit dhe cakton mënyrën e zhvillimit të 

konsultimit, afatin e konsultimit duke përfshirë në mënyrë të detyrueshme konsultime me grupet e 

interesit, seancat dëgjimore me publikun dhe forma të tjera të pjesëmarrjes së publikut. 

Neni 7.3. zyra përgjegjëse për informim njofton publikun dy javë para seancës së konsultimit publik 

ndër të tjera përmes: Shpalljeve publike, mediave ,ueb faqes zyrtare komunale (* kjo nuk ka ndodhur) 

etj. 


