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Komunikatë për media 
 

Raportim i YAHR-it mbi punën e ekzekutivit të Lipjanit për 

periudhën gjashtë mujorit 2015 

 

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

 

8 Qershor 2015 :  Youth Association for Human Rights (YAHR) publikon raportin e njëmbëdhjetë të monitorimit mbi punën 

e ekzekutivit të Komunës së Lipjanit. Raporti është bazuar në monitorimin e punës së Komunës së Lipjan gjatë periudhës Janar - 

Qershor 2015. Monitorimi është fokusuar në Ekzekutivin e Komunës, dhe përfshinë fushat: e premtimeve të kryetarit të komunës, 

transparencës dhe llogaridhënies, demokratizimit dhe qeverisjes së mirë, zhvillimit urban e ekonomik, arsimit dhe shëndetësisë. 

YAHR-i gjatë përpilimit të këtij raporti është bazuar në bazë të informatave të mbledhura në teren nga qytetarët, nga raportet vjetor 

i kryetarit për vitin 2014, nga monitorimi i drejtpërdrejtë të aktiviteteve të punës së ekzekutivit, nga mediat dhe nga shumë 

informacione të ndryshme. 

Ekzekutivi i Komunës së Lipjanit gjatë kësaj periudhe Janar-Qershor 2015 është duke u përballur me shumë vështirësi. 

Vështirësitë më të cilat po përballët ekzekutivi i Komunës së Lipjanit janë: obligimet e trashëguara nga ekzekutivi i kaluar i Komunës 

së Lipjanit, edhe pse YAHR-i si monitoruese e institucioneve lokale në Lipjan e kemi paralajmëruar të gjithë qytetarët dhe subjektet 

politike,  qysh në fillim të vitit 2013, se Komuna e Lipjanit është duke hyre në obligime kontraktuare në vlerë mbi 4 milion euro, po 

ashtu ekzekutivi i komunës së Lipjanit është duke u përballur edhe me ekzekutimin e lëndëve nga ana e gjykatës  dhe  thesarit 

qendrore për mos pagesën për  punët e kryera nga kompanitë e ndryshme nga ana e ekzekutivit,  dhe në fund ekzekutivi i tanishëm 

është duke u përballur edhe me një buxhet të ultë për investimet kapitale në vlerën prej 2.4 milionë euro për vitin 2015. 

 

Në këtë raport monitorues YAHR-it është paraqitur edhe përformanca e kryetarit të Komunës së Lipjanit Imri Ahmeti lidhur me 

përmbushjen e premtimeve gjatë fushatës zgjedhore për kryetar komune në vitin 2013 i cili kishte premtuar 132 projekte konkrete 
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për 62 vendbanime të Komunës së Lipjanit. Ku nga 132 premtime të premtuar me projekte konkrete gjatë fushatës në zgjedhjet 

lokale 2013 për kryetar të  komunës së Lipjanit, kemi vetëm 33 premtime / projekte ose 25.00 % që ka lëvizje për realizimin e tyre, 

ku nga këto 33  projekte, kemi vetëm 8 premtime të realizuara plotësisht ose 6.06 % , ndërsa 99 premtime ose 75.00 %  nuk kemi 

asnjë lëvizje konkrete në realizimin e tyre. 

 

Lidhur me transparencën dhe llogaridhënien e ekzekutivit ndaj qytetareve YAHR-i konstaton se kai një regres të theksuar gjatë 

kësaj periudhe kohore, pasi që kryetari Imri Ahmeti i ka mbyllur dyert për organizatat e shoqërisë civile në mbledhjet e Bordit të 

drejtorëve, ka ndërprerje të  dërgimit të materialeve të kuvendit për shoqërinë civile, ka po ashtu mos lejim në qasjen në dokumentet 

publike për organizatën e vetëm monitoruese YAHR, ka mos publikim të vendimeve për ndarje të subvencioneve nga zyra e 

kryetarit dhe mos publikimi i këtyre vendimeve lindin dyshime për keq përdorim të parasë publike, etj.  

 

Ndërsa, si shenja pozitive gjatë kësaj periudhe YAHR-i konstaton se ka një performancë të mirë në arkëtimin e të hyrave 

vetanake nga ana e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa, harmonizimin e numrit të punëtoreve me listat e pagave në sektorin e 

arsimit, zgjidhjen e problemit me ujërat e zeza në fshatin Gumnasellë nga  Drejtoria për Shërbime Publike. 

 

 

Me respekt 

Bekim Krasniqi 

Drejtor Ekzekutiv i YAHR 

 

Kësaj Komunikate i është bashkangjitur: 

- Raport Monitoruese, 

- Program zgjedhor i kandidatit për kryetar të Komunës së Lipjanit Imri Ahmetit në zgjedhjet 2013, 

- Një foto grafike lidhur me performancën 

 


