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Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 
Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

 
 

KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT 

Komiteti për Komunitete  

Nr. 02-060/01-0024865/22-1 dt. 25.03.2022 

Mitrovicë 
 

 

P R O C E S V E R B A L 

Nga mbledhja e rregullt e Komitetit për Komunitete 

Seanca e 2-të 

 

 

Koha:    25.03.2022 ora 14:00
 

Vendi:   Salla e Mediave   

Të pranishëm:  Kryesuesi i Komitetit z. Jeton Rrahmani  

Anëtarët e Komitetit për Komunitete: Xhafer Preteni, Majlinda 

Kurti, Xhevrije Bahtiri Ademi, Elidiana Budini Haziri, Gazmend 

Asllani, Ardita Aliu, Agron Jashari dhe Esat Krasniqi 

Mungoi:   Nermina Mulliq Helshani 

 

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Kryesuesja e Kuvendit e cila fillimisht përshëndeti 

të pranishmit dhe theksoi se në zbatim të nenit 51, paragrafi 2, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për 

vetëqeverisje lokale; nenit 61, paragrafi 2, dhe nenit 62, të Statutit të Komunës; nenit 12, 

paragrafi 1, të Rregullores për punën e Kuvendit; nenit 14, paragrafi 3, të Rregullores për 

punën e komiteteve të Kuvendit; për sot kam thirrur mbledhjen konstituive të Komitetit 

për Komunitete me këtë: 

 

REND DITE: 

 

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar 

2. Diskutim, përfshirja e komuniteteve në ndarjen bursave për studentë  

3. Njoftim i gjendjes të përgjithshme të komuniteteve 

 

Rendi i ditës u miratua unanimisht 

 

Pika 1 

Procesverbali nga mbledhja e kaluar u miratua unanimisht.  
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Pika 2 

Komiteti për Komunitete konstatoi se me Rregulloren Komunale për ndarjen e 

bursave për studentë, të gjithë studentët janë të barabartë nuk ka dallime etnie apo ndonjë 

dallim tjetër.   

 

 

Pika 3 

Përfaqësuesi i ZLKK-së në Mitrovicë z. Enes Kacapor i njoftoi anëtarët e 

Komitetit për Komunitete në pika të shkurtra lidhur me Raportin e punës për vitin 2021, 

dhe u premtoi anëtarëve të Komitetit se këtë raport në formë të shkruar do ta dërgojë në 

Sekretarinë e Kuvendit dhe anëtarët e Komitetit do ta kenë të gatshëm për shqyrtim në 

mbledhjen e radhës.  

Anëtari i Komitetit z. Agron Jashari kërkoi nga Komiteti që të dalin me 

konkluzion që Qendra e komuniteteve mbrapa Restaurant “Vapiano” të bartet në 

kompetencë të Komunës së Mitrovicës, konkretisht të zgjidhet statusi i asaj Qendre dhe të 

rregullohet çështja e mirëmbajtjes së saj.  

Komiteti për Komunitete unanimisht doli me konkluzionin që: Qendra e 

komuniteteve mbrapa Restaurant “Vapiano” të bartet në kompetencë të Komunës 

së Mitrovicës, konkretisht të zgjidhet statusi i asaj Qendre dhe të rregullohet çështja 

e mirëmbajtjes së saj. Me këtë konkluzion të njoftohet Kryetari i Komunës dhe 

Kryesuesja e Kuvendit dhe kërkojmë që për këtë çështje të diskutohet në mbledhjen 

e radhës të Kuvendit. 

Kryesuesi i Komitetit për Komunitete z. Jeton Rrahmani e ngriti çështjen e 

përfaqësimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Zyrën lokale për komunitete 

dhe kthim në të cilën nuk kanë përfaqësim tash e sa vite.  

Anëtari i Komitetit z. Agron Jashari kërkoi nga Kryetari i Komunës të emëroj 

Nënkryetarin për Komunitete.  

Komiteti për Komunitete unanimisht doli me konkluzionin që: Kryetari i 

Komunës ta shqyrtoj mundësinë e emërimit të Nënkryetarit për Komunitete, si dhe 

përfaqësimin e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Zyrën lokale për 

komunitete dhe kthim në të cilën nuk kanë përfaqësim tash e sa vite. Me këtë 

konkluzion të njoftohet Kryetari i Komunës dhe Kryesuesja e Kuvendit dhe 

kërkojmë që për këtë çështje të diskutohet në mbledhjen e radhës të Kuvendit. 

 

 

 

Mbledhja përfundoj punimet në ora 14:50 min. 

 

 

 

Mitrovicë   Procesmbajtës:   Kryesuesi i Komitetit   

25.03.2022      _______________   ____________________ 

    Afërdita MAXHUNI   Jeton RRAHMANI 



 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM 

 

                                               

 

 Komuna: MITROVICË   

 Periudha e raportimit janar – dhjetor 2021  

 
 

 

 

HYRJA 

  

 
Pozita dhe mandati i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim në bazë të 

Rregullores 2010/02. 

  

 

 

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim (ZKKK) në Komunën e Mitrovicës, edhe pas 

miratimit të Rregullores 2010/02 nuk funksionon plotësisht në përputhje me Rregulloren e 

dhënë. Në fakt me aprovimin e kësaj rregulloreje është bërë edhe organogrami i ZKKK, i cili 

u miratua nga Komiteti për Komunitete dhe u firmos nga Kryetari i komunës. Gjithashtu, në 

bazë të udhëzimeve të dhëna,nga shefja e zyrës janë bërë përshkrimet e punës për të gjithë të 

punësuarit në ZKKK në bazë të këtij organogrami. Përshkrimet e detyrave janë përcjellë tek 

Shefi i Personelit për rishikim dhe korrigjim të mundshëm. ZKKK ka funksionua sipas 

skemës së re organizative dhe punonjësit e saj kanë marrë kontrata të reja. Në ndërkohë, para 

disa vitesh, është punësuar një zyrtare administrative, poztë kjo që nuk parashihet me 

organogram të ZKKK-së. Statusi i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim nuk ka ardhur 

në Kuvend për shqyrtim edhe sot e kësaj dite. ZKKK i ka dërguar një kërkesë zyrtare 

Komisionit Statutar të Kuvendit të Komunës së Mitrovicës për të përfshirë ZKKK-në 

zyrtarisht në Statutin e Kuvendit Komunal të Mitrovicës,vendimi ende nuk është marrë. 

 

 

  

 

 

Republika e Kosovës  

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

 Komuna e Mitrovicës 

Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica 

 



 

 

Të drejtat e komuniteteve dhe qasja në shërbime: 

 
       Të gjitha komunitetet jo-shumicë që jetojnë në komunën e Mitrovicës kanë qasje në të 

gjitha institucionet publike, varësisht nga nevojat dhe problemet me të cilat përballen. ZKKK 

mban takime të rregullta me përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve që jetojnë në komunë dhe 

në këtë mënyrë njihet me problemet me të cilat ato ballafaqohen dhe përpiqet për t'i ndihmuar 

ata. Përveç kësaj, zyrtarët e Zyrës krahas takimeve me përfaqësuesit e lagjeve të 

komuniteteve pakicë, vizitojnë rregullisht familjet më të rrezikuara për të pasur një pasqyrë 

më të qartë të asaj se me cilat probleme komunitetet përballen. Në rastet kur ZKKK nuk 

mund t’i ndihmojë ato, i orentojnë palët tek shërbimet e ndryshme komunale për t’i ndihmuar 

(në varësi të problemit), apo i referohemi OJQ-ve të ndryshme dhe organizatave 

ndërkombëtare që mund të ofrojnë mbështetjen e duhur. Përveç kësaj, ne koordinohemi me 

institucionet shtetërore, ministritë, SHPK-në, etj. në mënyrë që të arrihet zgjidhja më e mirë 

dhe të zgjidhen problemet e komunitetit në mënyrën më të mirë të mundshme. Gjatë 

periudhës së raportimit, këto aktivitete u zvogëluan ndjeshëm për shkak të pandemisë Covid 

19, kështu që e gjithë puna u reduktua në një minimum takimesh dhe vizitash. 

 

 

KTHIMI 
 

 Kthimi  i qëndrueshëm i personave të zhvendosur brenda vendit dhe shtete të regjionit 

Serbi,Mal të Zi,Maqedoni  

 

 Vizitat në kuadër"Shko-Shiqo" të pjesëtarëve të Komuniteteve të cilët kanë jetuar me 

parë dhe që kanë pronë në qytetin e Mitrovicës Jugore. 

 

 Procesi për regjistrimin e personave-familjeve në kuadër të aktiviteteve për 

riintegrimin e personave të riatedhesuar 

 

 Të ndryshme: trajnime,seminare,vizita të OJQ-ve vendore dhe ndërkombtare 

 

Sa i përket kthimit të qëndrueshëm të personave të zhvendosur (periudha ,viti 1998/99 

dhe 2004) brenda vendit dhe shtete të regjionit,kryesishte Serbi, Male të Zi dhe 

Maqedoni hynë në kuadër të detyrave dhe obligimeve primare të zyrës komunale për 

komunitete dhe kthim. 

Pjesa më e madhe e komunitetit romë,ashkalijë,egjiptianë janë të kthyere gjate viteve 

2007-2010,të cilëve u janë ndërtuar shtëpit me ndihmen e Komunës ,përmes alokimit 

te tokes(mbi 10 hektar toke) dhe mbeshtetje financiare te organizatave nderkombetare 

.Gjate vitit 2021 nuk kemi pasur të kthyer në mënyrë të organizuar.Mu për këtë fakt 

edhe  nuk kemi te dhëna e asë  kërkesa  për kthim te komuniteteve te lartecekura e të 

cilat kerkesa,sidomos të komunitetit romë, ashkalijë,egjiptian , personave të 

zhvendosur ne shtete te regjionit sidomos nga Mali i Zi dhe Serbi. 

Vetem 1(nje) raste te nje familjeje Rome cila eshte e zhvendosur ne Serbi eshte 

paraqitur permes UNHCR-it e qe na eshte derguar neve.  

Raste te evidentuara e te percjellura permes DRC-së të shtetit Serb ,ne bashkepunim 

me DRC-në qe punon dhe vepron ne Kosove per komunitetin rome,ashkalije,egjiptian 

gjate ketij viti  nuk ka pasur. 

Raste zyrtare te lajmruar nuk kemi gjate kesaj periudhe. 



 

 

Mund te kete ndonje raste,kthim spontan te paorganizuar i komunitetit 

Romë,Ashkalijë në lagjen e romëve dhe në lagjen 2 Korriku e të cilët nuk lajmërohen 

tek ne zyre per evidentim, ndërsa numri i të kthyerve të komunitetit shqiptar në pjesën 

veriore,sipas njohurive dhe shënimeve tona (tani është detyrë dhe punë e organeve të 

zyrës administrative të pjesës veriore të qytetit) në këtë periudhë raportuese është i 

vogël . 

 

   .   Vizitat në kuadër "Shko Shiqo" dhe " Shko - informohu" 

 

Në kuader të vizitave “Shko-Shiqo” dhe “Shko-informohu” me ç’rast  pjestarët e 

Komunitetit Romë,Ashkalijë,Egjiptiasë,të zhvendosur në Serbi, Mal te Zi,Maqedoni 

vizitojne ne mënyre spontane ,nganjeher jo të organizuar vazhdimisht pronat e veta në 

lagjen e Romëve,lagjen"2Korriku"dhe në lokalitetet tjera të qytetit ,gjatë kësaj 

periudhe raportuese Janar-Dhjetor 2021 nuk ka pasur. 

   .    Regjistrimi i rasteve ,riintegrimi i personave te riatdhesuar 

 

      Në periudhën kohore  Janar-Dhjetor  2021 në zyren e koordinatorit për kthim/ri-integ 

      rim /të personave të riatdhesuar e cila punon në kuadër të zyrës komunale për komuni 

      tete dhe kthim edhe këtë vitë si pasojë e pandemisë Covid-19 e cila ka kapluar vendin       

      tonë ka patur më pakë raste ,kerkesa të paraqitura per ndihma,me pak te riatdhesuar.                                                       

Nga dt.01 Janar 2021 deri 31 Dhjetor 2021 në zyrën tonë janë paraqitur gjithsëjt 63 

kërkesa, të individëve,kryefamiljarëve, personave të riatdhesuar me rrrethë 55 anëtar 

të familjes, të të gjitha komuniteteve ku pjesa dërmuese  janë Shqipëtar, me q'rast 

palët janë njoftuar me të drejtat e tyre si persona të riatdhesuar konform Rregullores 

së QRK-së 22/2020 per persona te riatdhesuar,kriteret.Poashtu u është ndihmuar në 

kompletimin e dokumentacionit,ku kërkesat me dokumentacionin e kompletuar u 

është përcjell për shqyrtim komisionit komunal për riintegrim. 

 

 -  Nga 63 kërkesa , 17 janë paraqitur për Akomodim,pagese qiraje, prej te cilave 15 

 jane të Miratuara,2 të Refuzuara 

-  12 Kërkesa për vazhdim të Akomodimit,Miratuara 

-    4  Kërkesa për Asistence dimërore janë në proces,pritje për vendim-marrje,ndersa 

4 jane te Refuzuara 

- 20 Kerkesa per Pako ushqimore , higjienike prej te cilave 15 te Miratuara,1 e 

Refuzuar,4 jane jane ne pritje,proces 

- 1 Kërkes per Medikamente e Miratuar 

- 1 Kërkese per Ndertim e Refuzuar 

 

 Komisioni Komunal për Ri-integrim/KKR/ gjatë periudhes viti 2021  ka mbajtur 

gjithësejte 13 takime për shqyrtimin e rasteve të paraqitura.Nga komuniteti Shqiptar 

janë shqyrtuar 60 kerkesa ,3 komunitetit Romë. 

Sa i përket procesit të riatdhesimit,respektivishtë kërkesave për tu pajisur me 

dokument,dëshmi, konfirmim per Qendrën Rajonale të punësimit prane Ministrise se 

punes dhe mireqenjes sociale,ne menyre te regjistrimit dhe evidentimit si te 

kthyere,nga zyra jone kane qene te evidentuar apo lëshuar 34 raste apo kërkesa të 

interesuarëve për kyqje në projektet e Zyrës së punësimit të cilët implemetojn së 



 

 

bashku me UNDP- ku u ndihmohet disa personave të aftë për punë.Me Rregulloren e 

QRK-së për persona të riatdhesuar 22/2020 ku u lejohet të gjithë personave të papunë 

,personave të riatdhesuar nën kushte dhe kritere të caktuara të konkurojnë për 

vetëpunsim,përfitim në mjete të punës dhe subvencione ne pagë. Une si Koordinator 

për kthim/riintegrim jamë i obliguar të bëjë verifikimin në sistemin e menaxhimit të 

rasteve(data-bazë)  se personi a është i kthyere , a është i regjistruar dhe a i plotëson 

kriteret për përfitim nga programi i riatdhesimit dhe ta njoftoj palën për kritere që 

implementohet nga UNDP-ja dhe Agjensioni i punesimit.   

Problem në vete në këtë drejtim paraqet mundësia shumë minimale për ndihmë nga 

niveli komunal,megjithë obligimet e saja si komune , sidomos pasë përfundimit te 12 

mujorshit te akomodimit te pageses se qirase nga MPB-ja (departamentitper te 

riatdhesuar) ne kete drejtim,sidomos ne aspektin e sistemimit te tyre ne aspektin e 

strehimit,akomodimit,vazhdimit te akomodimit pase kalimit te 12 muajeve dhe pakos 

ushqimore,higjienike.Drejtorija per mireqenje sociale dhe integrime evropiane ne kete 

drejtim ka bashkepunim shume te mire me zyren tone dhe u ndihmon personave te 

riatdhesuar me ato mjete sa ka ne disponim.Disa personave u ka skaduar afati ligjore 

per pagese te qirase dhe ne vitete vijuese do te jete problem per strehim.Komuna e 

Mitrovices ne kete periudhe ka marre persiper nja 1  raste te personave te riatdhesuar 

per pagese qiraje pase skadimit te 1 (njevjeqarit) e qe hyjne si raste te cenuesheme. 

Megjithate ne si zyre,ne kuader te komunes njerëzve-familjeve në fjale,varësisht nga 

nevojat e tyre dhe mundesit tona ju kemi dale ne ndihme per aqë sa kërkesat e tyre 

kane qene ne mundesin e zgjidhjes nga ana e jone e sidomos ne paisjen e tyre me 

dokumentacion te nevojshem personal,identifikues dhe sipas nevoje edhe ndihme ne 

trajtim mjekësor,apo disa raste i kemi derguar ne zyren per komunitete.Ne aspektin e 

përgaditjes sa më të mirë dhe me profesionale në drejtim të realizimit sa më me 

sukses të Strategjise për ri-integrimin e personave të riatdhesuar dhe Rregullores në 

fuqi, në këtë vite nuk kemi patur,nuk  janë mbajtur asnjë trajnim,takime apo seminar 

në nivelin qendror përkatesisht ne MPB- Departamenti e riatdhesimit apo ndonjë 

organizatë qeveritare vendore apo ndërkombetare sikurse vitet paraprake.Arsyeja 

kryesore me siguri qëndron në faktin se në këtë kohe të vështirë pandemie edhe nuk 

ka qenë e lejuar nga IPSHPK-ja. 

 

- Të Ndryshme 
           Zyra e Koordinatorit Komunal për Kthim te qendrueshem/Riintegrim kete vite ka 

pasur me pake ftesa  të Organizatave Joqeveritare vendore dhe nderkombetare rrethë 

aktiviteteve te ndryshme sidomos rreth procesit te kthimit te qendrueshem të 

komunitetit Romë,Ashkalijë,Egjiptiane,kane qene te organizuara punetori rrethe 

personave te rasteve sociale e shume te tjera.Ne kete vite vetem 2 (dy) here kemi 

patur Ftese si zyre nga OJQ-ja  OFAP dhe Departamenti per persona te riatdhesuar. . 

            Ne kete periudhe Janar-Dhjetor 2021 nuk kemi pasure aktivitete te shumeta te 

ndryshme me OJQ-te vendore apo nderkombetare,trajnime apo punetori te 

organizuara. Kuptohet per shkak te situates se krijuar ne vendin tone ,pandemise 

covid-19.Brenge te madhe paraqet  bugjeti shume i vogel i ndare per zyren tone apo 

me mire te themi se ky bugjet nuk mbulon ase nevojat elementare per disa raste,nuk 

kemi asnje cente te ndare per persona te riatdhesuar  sidomos per rastet pase kalimit te 

njevjeqarit per akomodim te personave te riatdhesuar e qe Komunen e obligon edhe 

Ligji për Veteqeverisje lokale dhe Ligji mbi financimin e veqant te banimit qe ketyre 

personave te cilet nuk kane ku te banojne tu ndihmohet me pagese te akomodimit. 

 

 



 

 

 

            Vështrim i përgjithshëm i Komunave 

 

 
Në të gjitha komunat në territorin e Kosovës, funksionojnë dhe punojnë Zyrat Komunale 

për Komunitete dhe Kthim (ZKKK). Në Komunën e Mitrovicës deri në formimin e Zyrës 

Administrative ka pasur dy Zyre të komuniteteve, një në pjesën veriore nën autoritetin e 

Administratës së UNMIK-ut dhe Zyra për kthim e pjesës jugore të Mitrovicës. Pas 

miratimit të Rregullores 2010/2 Zyrës së Komuniteteve iu bashkua dhe Zyra për Kthim 

për tu shëndrruar në Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim (ZKKK). Në pjesën 

veriore të qytetit gjithashtu vepron Zyra për Kthim dhe Komunitete në kuadër Zyrës 

administrative për pjesën veriore të Mitrovicës. 

 

 

 

Projektet  në terren për komunitetet dhe përfituesit dhe bashkëpunimi 

me grupet e interesit - Veprimtaria e rritjes së ndërgjegjësimit publik 

   
     

Për shkak të situatës së njohur përgjithësisht me COVID 19 në periudhën Janar - Qershor 

2021, ZKKK kryente punën e saj në kushte specifike, me takime online, me vellim te 

zvogluar te kryerjes klasike të punëve. Për më tepër, u kryen detyrat e përditshme, të cilat 

janë pjesë integrale e punës së zyrës. 

Në muajin Mars, kemi pasur një takim me OJQ-në "Pram" dhe kemi rënë dakord që së 

bashku të marrim pjesë së në projektin e shpërndarjes së laptopëve për studentët që janë 

pjesëtarë të komunitetit Rom dhe Ashkali. Kjo OJQ mori një donacion për këtë projekt dhe 

meqenëse ZKKK bashkëpunon me ta, është arritur një marrëveshje që përfituesit e 

mundshëm të mund të aplikojnë në ZKKK, dhe së bashku me OJQ "Pram" do të vendosim 

për zgjedhjen e fëmijëve që më së shumti kanë nevojë për ndihmë të tillë. 

Në bashkëpunim me UNMIK-un dhe zyrën tonë, u dhanë 21 epad tableta  për fëmijët e 

komunitetit Rom dhe Ashkali të cilët vijojnë mësimet në gjuhën shqipe. Pas kësaj, 14 të tillë 

u shpërndanë në mjediset e Komunës, dhe për shtatë tjerë që poashtiu janë planifikuar t'u 

jepen fëmijëve do të kujdeset UNMIK. 

 Organizata ndërkombëtare IOM është duke punuar në një projekt të stabilizimit të 

komuniteteve dhe që nga fillimi i punës së kësaj organizate, ajo bashkëpunon me ZKKK-në. 

Bazuar në këtë projekt, dhe në bashkëpunim me ne, pra ZKKK-në, kemi identifikuar një 

problem në shkollën fillore 'Fazli Grajcevci. Gjegjësisht, kësaj shkolle i mungojnë pajisjet për 

klasat e fizikës, kimisë dhe biologjisë. Vlera e projektit për të ndihmuar këtë shkollë është 

9,000 euro. 30 përqind e kësaj vlere u dhuruan nga Komuna, dhe fonde të tjera nga IOM, në 

këtë mënyrë projekti përfundoi me sukses, pasi pajisjet mbërritën në klasa.  Në bazë të të 

njëjtit projekt, është miratuar dhe nënshkruar projekti në lidhje me me qendrën për 

komunitete në vlerë prej 9000 eurosh ku komuna ka participuar me 2000 euro në buxhetin 

total. Megjithatë në mungesë të mjeteve financiare, ky projekt nuk u realizua por u transferua 

për vitin që vjenedhe pse është miratuar nga IOM dhe Kryetari i komunës, ku u nënshkrua 

edhe Mëmomrandumi i Bashkëpunimit. 

Përveç këtij projekti, u prezantua edhe projekti i forcimit të kapaciteteve të komuniteteve 

pakicë. Për atë qëllim, u shpall një konkurs nga IOM dhe Drejtoria për Mirëqenie Sociale për 

dhënien e granteve në vlerë prej 3,500 euro për fillimin e një biznesi. Pas aplikimit, ZKKK 

dhe IOM shkuan në terren për t'u siguruar për situatën reale të aplikantëve. U zgjodhën dy 



 

 

njerëz nga komuniteti boshnjak dhe turk, pasi të tjerët që aplikuan nuk i plotësuan kushtet, 

sipas procedurave nga IOM, i cili është donatori i këtij projekti. Në të njëjtën kohë, bazuar në 

të dhënat e Qendrës për Mirëqenie Sociale, IOM, si ndihmë urgjente për komunitetet Romë 

dhe Ashkalinj, miratoi për 6 muaj një ndihmë për 104 familje përfitues të ndihmës sociale në 

formën e kuponëve me vlerë 70 euro. Në 6 muajt e ardhshëm, çdo muaj, nga 70 euro mund të 

përdoren për të blerë ushqime dhe produkte higjienike. 

Me ftesë të Zyrës për Qeverisje të Mirë dhe Komunitete në Zyrën e Kryetarit, u mbajt takimi 

për Strategjinë për integrimin e komuniteteve rom dhe ashkali për periudhën 2022-2026. 

sukses dhe mundësimi i integrimit të komuniteteve rom dhe ashkali. Nga ne u kërkua 

mendim qeë kjo Strategji të implementohet në mënyrë sa më të suksesshme. 

 

Gjatë periudhës raportuese, ZKKK ndoqi një takim të organizuar nga OJQ "VORAE". Në 

takim morën pjesë edhe Nënkryetari i Komunës, Njësia për të Drejtat e Njeriut, Zyrtari i 

Drejtorisë për Çështje Sociale, Zyrtari për Barazi Gjinore. U vlerësua situata aktuale e 

ashkalive dhe romëve dhe u konkludua se të gjithë duhet të përkushtohen sa më shumë që të 

jetë e mundur për të luftuar diskriminimin në këto komunitete. 

 

OJQ lokale "ROGRAJEK" mbajti një takim përfundimtar në Prishtinë ku u prezantua një 

raport mbi projektin mbi martesën e parakohshme të komuniteteve Rom Ashkali Egjiptian. 

Përveç të tjerëve të pranishëm në takim, ZKKK-ja ka qenë e përfshirë në mënyrë aktive në 

këtë projekt që nga fillimi. U Konkludua se pas fushatës së zhvilluar nga të gjithë 

pjesëmarrësit, kjo dukuri dukshëm u reduktua. Raportimi i rasteve të tilla tek autoritetet 

kompetente është zvogëluar ndjeshëm. 

 

Vitin e kaluar, u nënshkrua nga OSBE dhe pikat e kontaktit komunale një deklaratë për 

promovimin e dialogut ndëretnik në komunat e Mitrovicë e Jugut, Vushtrri, Skenderaj dhe 

Podujevë. Për shkak të Pandemisë Covid 1 nuk janë mbajtur aktivitete  deri në maj të këtij 

viti kur u mbajt takimi i grupeve punuese për dialog ndëretnik dhe përfaqësuesve të rinisë. 

Takimi diskutoi hapat e ndërmarrë dhe identifikimin e aktiviteteve të përbashkëta rajonale që 

do të zbatohen në vitin 2021. U organizua një diskutim në grup dhe u formua një grup prej 

katër anëtarësh, i ngarkuar për të kryer aktivitetet përfundimtare.  

Më pas ky aktivitet vazhdoi edhe në tetor. OSBE organizoi një punëtori dyditore në Rugovë 

me të rinjtë nga komunat e lartpërmendura në formë të aktiviteteve sportive, të gjitha këto me 

qëllim të dialogut më të mirë ndëretnik të të gjitha komuniteteve që jetojnë në këto komuna. 

Kemi pasur disa takime me KFOR-in lidhur me situatën e sigurisë si dhe problemet me të 

cilat ballafaqohemi në punën tonë dhe problemet e popullatës joshumicë që jeton në territorin 

e Mitrovicës jugore. 

 

Gjithashtu kemi mbajtur dy takime me FSK-në për të punuar së bashku për të gjetur një 

mënyrë që sa më shumë pjesëtarë të komuniteteve jo-shumicë të aplikojnë në konkurset e 

shpallur nga FSK. E njëjta gjë vlen edhe për SHPK-në. 

  

 

           

Të dhënat statistikore dhe përfituesit 

 
Të dhënat nuk janë plotësisht të sakta për shkak të normës së lindshmërisë dhe vdekshmërisë 

dhe fluktuimit të popullsisë brenda dhe jashtë. 



 

 

Në pjesën jugore të Mitrovicës jetojnë anëtarë të komuniteteve të ndryshme pakicë. Nuk 

posedojmë statistika zyrtare për numrin, por të dhënat të cilat i posedon zyra jonë janë si më 

poshtë: 

Rreth 60 familje boshnjake (300 persona) 

Rreth 100 familje turke (rreth 500 njerëz) 

Rreth 75 familje ashkali (rreth 500 persona) në lagjen e Sitnicës, Urën e Gjakut dhe në qendër 

Rreth 276 familje nga komunitetet rom, ashkali, egjiptian në Mahallën e Romëve (rreth 1700 

persona) 

2 familje gorane (rreth 15 persona) 

3 familje serbe (rreth 10 persona) 

Dy familje gorane (rreth 15 persona) 

Tri familje serbe (10 persona) 

Ka disa banorë të komunitetit serb që jetojnë në martesa të përziera.  

 

ZKKK bashkëpunon me përfaqësuesit e komunitetit dhe mban takime me ta dhe në atë 

mënyrë ne marrim të dhënat më të mira dhe më të sakta për numrin, nevojat, problemet e 

pjesëtarëve të të gjitha bashkësive. Gjithashtu, ZKKK del në terren, nëpër vendbanimet ku 

jetojnë këta njerëz dhe në bazë të kësaj ne kemi edhe takime me përfaqësues, kemi bazën e të 

dhënave, e cila kërkohet për punën e ZKKK-së. 

 

      Planet e Zyrës dhe buxheti 
 
 

   Para buxhetimit për vitin 2021, kemi marrë udhëzime nga Drejtoria e Financave si të 

planifikojmë buxhetin dhe kemi vepruar sipas tyre. Buxheti i përgjithshëm i dedikuar për 

subvencione ishte 13 mijë euro. 

 

   Në kuartalin e parë tremujor nuk kemi bërë distribuimin e pakove ushqimore dhe të higjienës 

familjeve më të rrezikuara për arsye se situata me pandeminë ishte shumë e keqe. Në 

kuartalin e dytë kemi shpërndarë pako me mjete higjienike për familjet që kanë dorëzuar 

kërkesa sipas kritereve që duhet plotësuar në mënyrë që të ndihmohen. Janë alokuar fonde 

prej 3,000 eurosh nga subvencionet për një ndihmë të tillë. Për shkak të pandemisë, ne 

vendosëm të shpërndanim fondet nga tremujori i parë për pako higjienike. Ndërsa në 

tremujorin e dytë planifikojmë shpërndarjen e pakove ushqimore.Në tërësi janë shpërndarë 70 

pako, për 70 familjet më të rrezikuara në vlerë prej 42 eurosh. Ishte planifikuar që 10 mijë 

eurot e mbetura   të shpërndaheshin në tremujorin e tretë dhe të katërt në formën e paketave 

ushqimore dhe higjienike për familjet më në nevojë, por kjo nuk u miratua me arsyetimin se 

Komuna është në borxhe. Pavarësisht se Zyra e menaxhon buxhetin me shumë ndërgjegje pa 

asnjë cent borxh, është e pamundur të ndihmohen familjet, siç e kemi planifikuar në buxhet. 

 

    

 

 

 

             Çështje ose aktivitete të tjera 
 

Për këtë çështje, asgjë nuk ka ndryshuar jo vetëm që nga raporti i fundit, por që nga momenti 

kur kemi filluar të përballemi me problemet. 

 Një nga problemet më të mëdha me të cilat përballet ZKKK, është mungesa e hapësirës për 

funksionimin normal të punonjësve. Për shkak të hapësirës së pamjaftueshme dhe joadekuate, 



 

 

puna e punonjësve është e vështirë, veçanërisht tani në një kohë pandemie, kur masat 

themelore të përshkruara nga Qeveria e Kosovës nuk mund të respektohen. Një problem tjetër 

me të cilin përballemi, është edhe që shumë shpesh neve na përcillet materiali i papërkthyer, 

pyetësorët, vendimet, etj. Përveç kësaj, shumë Vendime, Rregullore të rëndësishme, etj. nuk i 

dorëzohen fare ZKKK-së. Problemi është se në takime të rëndësishme në lidhje me punën 

dhe aktivitetet e ZKKK-së, siç janë planifikimi i buxhetit, Bordi i Drejtorëve, etj., Kreu i 

ZKKK-së, i cili duhet të përfaqësojë zyrën, nuk është i ftuar, edhepse ai është më i informuar 

për punën dhe çështjet. E gjithë kjo sigurohet me Rregulloren 2010/2, sipas së cilës ZKKK 

është formuar dhe duhet të funksionojë si e tillë. 

            

Problemet me të cilat përballet ZKKK - janë buxheti i pamjaftueshëm i paraparë për ZKKK, 

sepse nevojat e popullatës për lloje të ndryshme të ndihmës janë shumë më të mëdha. Ky 

problem lidhet veçanërisht me fondet e destinuara për investime kapitale që ZKKK kishte në 

dispozicion në vitet e mëparshme. Edhe pse fondet nuk ishin të mëdha, ndihma u ofrua në 

formën e riparimeve të vogla në shtëpi, riparimin e kulmeve, banjove dhe të ngjashme, të 

cilat i ndihmuan shumë njerëzit.  

      Përkundër këtyre kushteve të punës, ZKKK përpiqet të përmbushë detyrat e saj të punës 

dhe të ndihmojë komunitetet në mënyrën më të mirë të mundshme, pavarësisht nga 

vështirësitë me të cilat përballet. 

 
                           

 

                                                                                                       Shef i ZKKK 

                                                                                                    Snezana Nestorovic 
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