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Komunikatë për media 
Ekzekutivi i komunës së Lipjanit largon 

përfaqësuesit e organizatave monitoruese nga 

mbledhje e Këshillit të Drejtorëve. 

 

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

 

7 Prill 2014:  Organizata Joqeveritare YAHR nëpër mes kësaj komunikate shpreh shqetësimin 

lidhur me vazhdimin veprimeve , gjithnjë e më shumë të izolimit të ekzekutivit të komunës së Lipjanit në  

transparencë dhe llogaridhënie ndaj shoqërisë civile, edhe pse “Transparenca dhe llogaridhënia” kanë 

qenë fjalët kryesor të kryetarit të Komunës së Lipjanit z. Imri Ahmetit, gjatë fushatës zgjedhore dhe fjala 

e parë në rastin e dhënies së betimit për kryetar komune. 

Ekzekutivi i komunës së Lipjanit është duke marrë hapa vepruese të cilët qojnë në vetë izolimi ndaj 

transparencës dhe llogaridhënies si që janë:: 

Ndërprerja e  bërjes transparente e të gjitha raporteve javore dhe ato mujore të drejtorive 

komunale, këto raporte kanë qenë transparente deri në fund të vitit 2013 si pasojë e marrëveshjes së 

arritur me ekzekutivin e Komunës së Lipjanit në vitin 2011. 

Pastaj, në mbledhjen e kaluar të datës 31 mars 2014 të Këshillit të Drejtorëve, ju ndalohet  e gjithë 

stafit të komunës në komunikim dhe dhënie të informacioneve për media pa pëlqimin paraprakë nga 

ana e Kryetarit të Komunës, 

Ndërsa, sot në fund të takimit të Këshillit të Drejtorëve, kryetari i komunës merr veprim për largimin 

e përfaqësuesve të organizatave të ndryshme monitoruese,  të cilët nuk janë staf i Komunës së Lipjanit 

( në takimi ishin OJQ YAHR dhe përfaqësuesit e  OSBE-së) dhe atë pa kurrfarë arsyetimi. Dhe tani ne 

si organizatë Joqeveritare monitoruese e punës së institucioneve lokale të komunës së Lipjanit jemi 



Faqe 2   

 

shumë kureshtarë që të dimë se çka u diskutua në ata takim pa prezencën e organizatave 

monitoruese, se ndoshta mos është biseduar për “ Sigurinë kombëtare të vendit”. 

Të gjitha këto veprime të ekzekutivit të Komunës së Lipjanit janë veprime në kundërshtime me 

ligjet aplikueshëm të Republikës së Kosovës, si që janë: Ligjin për vetëqeverisje lokale, Ligjin për 

transparencë të komunave, ligjin për qasje në dokumentet publike, statutin e Komunës së Lipjanit, 

rregulloret e ndryshme si produkte të ligjeve të lartpërmendura dhe me vetë rregulloren për 

transparencë të Kuvendit komunal të Komunës së Lipjanit.  

Me gjithë atë organizata jonë do të vazhdojë në monitorimin e institucioneve lokale të komunës së 

Lipjanit me qëllim të bërjes së aktiviteteve të këtyre institucione transparente dhe në dobi të qytetareve 

të Komunës së Lipjanit dhe që njëherit është edhe misioni i organizatës. 

 

 

 


