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Letër e hapur 
Kryesuesit të Kuvendit të Komunës së Lipjanit z. Lulëzim Rrustemi 

 

I nderuari z. Rrustemi, 

 

 

Vendimit të Kuvendit Komunal të Komunës së Lipjanit në seancën 26-të të datës 30 prill 2012 

lidhur me shndërrimin e aseteve komunale në këtë rast të llaptopeve në pronësi private të 

kuvendareve të Komunës së Lipjanit të këtij mandati është i kundërligjshëm së pari në 

kundërshtim me rregulloren komunale për funksionimin e punës së Kuvendit sepse seanca është 

shpallur e mbyllur pastaj është votuar për marrjen e një vendimit të tillë. 

 

 Por, ky vendim po ashtu është në kundërshtim me ligjin Nr. 04/L-051 për parandalimin e konfliktit 

të interesit në ushtrimin e funksionit publik neni 6,neni 7.1,neni 7.5, neni 7.7 dhe neni 7.8. dhe një 

veprim i tillë është i ndaluar për zyrtarët e lartë  në bazë të dispozitës ligjore të këtij ligji në fjalë në 

neni 9, ku thuhet: Gjatë ushtrimit të funksionit publik zyrtarit të lartë i ndalohen këto veprime: të 

ndikojë në vendimmarrje të organeve legjislative, gjyqësore apo ekzekutive duke shfrytëzuar 

pozitën e zyrtarit me qëllim të përfitimit personal apo të personave të afërt apo te besueshëm; 

 

Kërkojë nga ana juaj si kryesues i Kuvendit që të deklaron se ky vendim nuk është i plotfuqishëm 

se pari për shkak të shkeljes së rregullores komunale për funksionimin e punës së Kuvendit dhe 

pastaj edhe që është në kundërshtim me ligjin Nr. 04/L-051 për parandalimin e konfliktit të 

interesit në ushtrimin e funksionit publik. Në të kundërtën Organizata YAHR me qëllim të 

mbrojtjes së parasë publike të taksapaguesve të Komunës së Lipjanit do të ju drejtohet 

institucioneve përkatës që janë në funksion të mbrojtjes së ligjit. 

 

Sinqerisht, 

Youth Association For Human Rights – YAHR 

1 Maj 2012 
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