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Komunikatë për media 
Reagim ndaj iniciativës së Kuvendit Komunal në 

Komunën e Lipjanit për rritjen e pagave dhe 

privilegjeve tjera të deputeteve komunal për 

mbledhjen e ardhshme të datës 31 janar 2012. 

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

25 janar 2012:  Organizata Joqeveritare shpreh shqetësimin lidhur me iniciativën e Kuvendit 

Komunal të komunës së Lipjanit për rritjen e të ardhurave personale si deputet të kuvendit komunal e 

cila do të ndikonte drejtpërdrejtë në mirëqenien e qytetareve të Komunës së Lipjanit. Ku është 

propozuar që me një vendim të veçantë të rriten pagat e tyre në bazë të formulës me të cilën si paga 

bazë e anëtarit të Kuvendit Komunal të merret 30% -shi I pagës bazë të deputetit të Kuvendit të 

Republikës së Kosovës. Ku do të thotë  një deputet të këtë si bazë të rrogës së deputetit 500.00 €, plus 

për pjesëmarrje të anëtarit të KK-së  në seancat e kuvendit I jepen të ardhura shtesë  për çdo seancë 

në lartësi prej 130 euro dhe për pjesëmarrje në ndonjë komitet 70 €. Që në total në muaj i bëjnë që një 

deputet  ti marrë 700.00 €. Kuvendi Komunal në Lipjani i ka 31 deputet që do te thotë do të shpenzojë 

në muaj 21,700.00 € vetëm për paga, ndërsa në vit 260,400.00 €. 

Arsyeshmëria: 

Pse jemi kundër kësaj iniciative: 

1. Iniciativa për rritjen e pagës së deputetit komunal është në kundërshtim me udhëzimin 

administrativë nr.16/2008 për pagesën e stafit politikë në komuna dhe udhëzimin 

administrative 01/2010 mbi kufizimet e kompensimit dhe marrjes së pagës së zyrtareve 

komunal. 



Faqe 2   

 

2. Deputetet komunal nuk mund të krahasohen me deputetet e Kuvendit të Republikës së 

Kosovës mbi volumin e punës së tyre si deputet. Një deputet komunal (në bazë të monitorimit 

të punës së tyre nga organizata jonë) maksimumi i angazhimit gjatë një muaji është: një ditë 

pjesëmarrje në një seancë plenare dhe një ditë eventual pjesëmarrje një ndonjë komitet, ku do 

të thotë se ai është i angazhuar në maksimum vetëm dy ditë në muaj dhe ti merr 700.00 € 

është absurde. 

3. Kjo iniciativë do të ngarkonte buxhetin komunal të Komunës së Lipjanit dhe do ti ulte 

investimet kapitale në interes të qytetareve. 

4. Kuvendet komunale nuk kanë kompetenca për marrje të vendimeve për rritjen e pagave të 

deputeteve komunal në bazë të udhëzimeve administrative nr.16/2008 dhe nr. 01/2010   

5. Deputet komunal nuk e meritojnë një rritje të tillë të pagës për arsye të mos angazhimit të tyre 

në mbrojtje të interesit të qytetareve. Në bazë të raportit tonë monitorues të muajit tetor 2011, 

kemi një pasivitet të theksuar të deputeteve në pjesëmarrje në diskutime. Gjatë viteve 

2010/2011 nuk kemi asnjë iniciativë që do të përmirësonte jetën e qytetarëve të Komunës së 

Lipjanit. 


