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YAHR-i me raport gjashtë mujor për punën e legjislativit në 

Lipjan 

 

Lipjan, 2 Qershor 2018: Organizata e Shoqërisë Civile “Asociacioni i të Rinjve për të Drejtat e Njeriut” 

YAHR,  publikon raportin e monitorimit “Qeverisja Lokale në Lipjan” bazuar në monitorimin e punës 

së Kuvendit komunal të Komunës së Lipjan gjatë periudhës Janar – Qershor 2018.  

Gjatë kësaj periudhe janë mbajtur katër seanca plenare nga ana e Kuvendit Komunal të Lipjanit. Ku 

kjo periudhë karakterizohet me një dinamikë të theksuar të marrjes së vendimeve dhe më pak 

shqyrtimesh të raportesh në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë kësaj periudhe 

janë aprovuar 26 vendime të propozuara nga ana e ekzekutivit komunal dhe janë shqyrtuar 8 raporte 

apo informata nga institucionet e ndryshme përfshirë edhe policin, gjegjësisht stacionin policor në 

Lipjan. 

Organizata YAHR gjatë kësaj periudhe po ashtu ka bërë notimin e angazhimeve të deputeteve dhe të 

subjekteve politike në fusha të ndryshme,  duke përfshirë: diskutimet gjatë seancave, propozime për 

rend dite, pjesëmarrjen e deputeteve në seanca, inicimin e çështjeve në interes të qytetareve dhe 

parashtrimin e pyetjeve të ndryshme nga ana e deputeteve drejtuar ekzekutivit. 

Si zakonisht subjektet politike nga opozita kanë qenë më të zëshëm në diskutime  gjatë kësaj periudhe. 

Ku prin subjekti politik PDK me 40,12 % me pjesëmarrje në diskutime, LVV me 23.35 %, LDK me 14.37 

%, AAK me 10.18 %, AKR  me 5.39 %, PD me 4.19 % dhe NISMA me 2.40%. 

Gjatë kësaj periudhe kemi mbi 66 pyetje apo çështje të ngritura për problemet të ndryshme që 

ballafaqohen qytetarët , ku po ashtu prin subjektet politike opozitare. Tri subjekte politik të para që 

më së shumti që kanë  bërë pyetje parlamentare janë PDK-ja me 52.17 %, LVV me 21.74%, LDK me 

8.70 % etj. Ndërsa me çështje të ngritura në interes të qytetareve janë PDK 40 %, LVV 40 % dhe LDK 

5%. 
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Ndërsa, me performancë më të mirë në diskutimet individuale janë shefat e grupeve parlamentare ku 

prin Lulzim Rrustemi PDK 132 pikë, Selatin Retkoceri nga  LVV me  112 pikë dhe Ramiz Qeriqi nga PDK 

me 109 pikë. 

Edhe gjatë kësaj periudhe kemi edhe 7 deputet memecë të cilët nuk kanë marrë fare pjesë në 

diskutime në këto katër seancat plenare. 

Është interesante krahasuar me legjislaturën e kaluar kemi një angazhim të theksuar dhe aktiv të 

pjesëmarrjes së deputeteve gra në diskutime për çështje të ndryshme. Ku më aktivja në diskutime 

është deputetja nga subjekti politik PDK Lumturije Bytyqi Hasani me 74 pikë, pasuar nga  Albulena 

Kelmendi LVV 74 pikë, Linda Shahini LDK 60 pikë, Hyra Bytyçi LDK 29 pikë, Anila Reçica Llugiqi LDK 14 

pikë, Ganimete Qeriqi AAK 14 pikë, Egzona Fazlija NISMA 14 pikë, Safete Amerllahu AKR 9 pikë dhe 

Majlinda Sylejmani LDK me 6 pikë. 

 

 


