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Letër e hapur 
 
 

 

 

Të nderuar delegatë të Kuvendit të komunës së Lipjanit, 

 

 

                       Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Right YAHR nëpër mes 

kësaj letre të hapur ju drejtohet juve delegatë të nderuar, përfaqësues të popullatës së komunës 

së Lipjanit që të mos aprovoni propozim vendimin për dhënien e pëlqimit për këmbimin e pronës 

së komunale me atë private në zonën e sheshit “Adem Jashari” në Lipjan. 

 

                       Ne si shoqëri civile e kundërshtojmë këtë iniciativë për ndërrimin e pronave nga ajo 

komunale me atë private për arsye se: 

 

1. Ky propozim vendim është shumë i paqartë dhe nuk ka një arsyetim dhe shpjegim të 

plotë lidhur me interesin publik.  

 

2. Propozim vendimi është i përbashkët për disa pronarë që po ashtu është në 

kundërshtim me ligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së 

paluajtshme komunale nr. 04/L-144 të datës 22 nëntor 2012. Neni 11.4. ku thuhet se: 

Kuvendi i Komunës, pas shqyrtimit të propozimit të Kryetarit të Komunës, vendos mbi 

ofrimin e secilës pronë të propozuar për këmbim, duke votuar për secilën pronë 

ndaras. Vendimi merret me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve 

të Kuvendit të Komunës; 

 

3. Në bazë të propozim vendimit të propozuar nga kryetari i komunës për ndërrimin e 

pronave në sheshin “Adem Jashari” në këtë rast përfitimi i pronareve private është 

shumë fishë më i lartë nga përfitimi publik dhe që është në kundërshtimi me interesin 

e qytetareve të komunës së Lipjanit. Pronareve private nga një parcelë e cila nuk ka 
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vlerën edhe aq të madhe ( që nuk i lejohet që të ndërtohet ndërtime të larta ) atyre i 

jepet hapësirë komunale dhe kushte për ndërtime të ndërtesave të larta dhe më këtë 

i shumë fishohet përfitimet e pronareve privatë në disa miliona euro. 

 

4. Në këtë rast kem edhe shkelje të ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e 

pronës së paluajtshme komunale nr. 04/L-144 të datës 22 nëntor 2012 , për arsye se 

komuna nuk ka siguruar një vlerësim të kualifikuar e të pavarur për vlerësimin e 

pronës komunale të planifikuar për këmbim, e cili rregullohet me nenit 11 për 

këmbimin e pronës komunale me persona fizik dhe juridik, pra pika 5. Ku thuhet: 

“Para shpalljes publike të kërkesës për këmbim , Komuna duhet të sigurojë një 

vlerësim të kualifikuar e të pavarur të vlerës së tregut të secilës pronë 

komunale të planifikuar për këmbim”. Pra, komuna një gjë të tillë nuk e ka bërë. 

 

 Organizata jonë edhe në qoftë së do të aprovoni propozim vendimin për dhënien e 

pëlqimit për këmbimin e pronës së komunale me atë private në zonën e sheshit “Adem Jashari” 

në Lipjan ne do të kërkojmë përgjegjësi nga ju lidhur me menaxhimin e pronës së qytetareve të 

komunës së Lipjanit dhe do të ankohemi tek institucionet përkatëse relevante si që janë: MAPL, 

Gjykata kushtetuese dhe EULEX-i etj.  

 

 

 

Sinqerisht, 

Youth Association For Human Rights – YAHR 

29 Prill 2013 


