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Komunikatë për media 
Kryetari i Komunës së Lipjanit bënë shkelje ligjore nuk raporton 

mbi punën e ekzekutivit para Kuvendit Komunal. 

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

23 Janar 2015 :  Organizata Joqeveritare YAHR nëpër mes kësaj komunikate për media shpreh shqetësimin e saj dhe 

reagon për mos raportim të kryetarit të Komunës së Lipjanit Z. Ahmeti mbi punën e tij para Kuvendit Komunal të Lipjanit.  

Në seancën e parë të këtij viti 2015 të Kuvendit Komunal të Lipjanit, e cila është paraparë që të mbahet me 30 Janar 2015, 

nuk figuron në asnjë  pikë të rendit të ditës raportimi i kryetarit të komunës së Lipjanit për periudhën një vjeçare të vitit 2014. 

Kryetari i Komunës së Lipjanit Z. Ahmeti deri me tani ka raportuar vetëm për 100 ditshin e parë të qeverisjes së tij dhe nuk 

ka bërë asnjë raportim tjetër deri më tani mbi punën e ekzekutivit, si për shembull që është dashur që të raportoj  për periudhën 

e gjashtë mujorit e parë të vitit 2014 dhe po ashtu edhe për periudhën e gjashtë mujorit të dytë të vitit 2014, para Kuvendit Komunal 

të Lipjanit.  

Për mos raportim kryetari  Z. Ahmeti bënë shkelje të ligjit për vetëqeverisje lokale  Nr. 03/L-040 të datës 20 shkurt 2008, ku 

në nenin 58 mbi  përgjegjësitë e kryetarit, pika “ j “, thuhet citojmë: “Kryetari raporton para kuvendit të komunës për situatën 

ekonomiko-financiare të komunës dhe për zbatimin e planeve investuese të komunës, së paku njëherë në gjashtë muaj 

apo kurdoherë që kërkohet nga kuvendi i komunës”, po ashtu kemi edhe shkelje të Statutit Komunal nr. 110-623 të datës 

26.09.2008, të nenit 40, mbi përgjegjësit e kryetari pika “J” dhe njëkohësisht kemi shkelje të planit orientues të Kuvendit Komunal 

për vitin 2015, ku parashihet që në muajin Janar 2015 të caktohet një pikë e rendit të ditës  për raportim të kryetarit para Kuvendit 

Komunal. 

Me këto veprim kryetari Z. Ahmeti shkel parimet kryesore të tij të proklamuara në zgjedhjet lokale të vitit 2013 të cilat ishin 

transparenca dhe llogaridhënie dhe me anë të cilën e fitoi mandatin qeverisës.  

Por, njëkohësisht edhe mos raportimi i institucioneve të ekzekutivit është një mos përgjegjësi dhe shkelje e principeve të 

transparencës dhe të llogaridhënies së institucioneve në një shoqëri demokratike karshi qytetarëve. 
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