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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. 02-060/01-0048008/22-1 dt. 31.05.2022 

Mitrovicë 
 

 

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

Nga mbledhja e rregullt e Komitetit për Komunitete 

Seanca e 4-të 

 

 

Koha:    28.04.2022 ora 15:00
 

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, Nermina Mulliq Helshani dhe Agron Jashari. 

Mungoi:   Esat Krasniqi dhe Habib Hajdini 

 

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Kryesuesi i Komitetit  i cili 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 e rregullt të Komitetit për 

Komunitete me këtë: 

 

REND DITE: 

 

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar 

2. Rekomandim për DSHPI-në që të bëjë pastrimin e kanalizimit në lagjen “2 

Korriku”  

3. Të organizohet takim në mes të KpK me Kryetarin e Komunës së Mitrovicës z. 

Bedri Hamza për çështjen e emërimit të nënkryetarit te komuniteteve. 

 

 

Rendi i ditës u miratua unanimisht 
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Pika 1 

Procesverbali nga mbledhja e kaluar u miratua unanimisht.  

 

Pika 2 

Kryesuesi i Komitetit Jeton Rrahmani: Kanalizimi në lagjen “2 Korriku” duhet të 

pastrohet sepse pas të reshurave të shiut aty kundërmon, rruga bëhet e pakalueshme dhe 

është e domosdoshme të bëhet pastrimi i kanalizimit, prandaj t’i rekomandohet DSHPI-së 

që të kërkoj nga Ujësjellësi pastrimin e këtij kanalizimi. 

Xhafer Preteni: Ujësjellësi ka kapacitete për pastrimin e kanalizimit prandaj është 

e arsyeshme dhe e domosdoshme që të kërkojmë pastrimin e tij.  

Anëtarët e Komitetit për Komunitete unanimisht vendosën që t’i 

rekomandohet DSHPI-së që të kërkojnë nga ujësjellësi pastrimin e kanalizimit në 

lagjen “”2 Korriku”.  

 

Pika 3  

Kryesuesi i Komitetit Jeton Rrahmani: Çështja e emërimit të Nënkryetarit të 

Komunës për Komunitete është në vullnetin politik të Kryetarit të Komunës, me Ligjin 

për vetëqeverisje lokale është e definuar se “Komunat ku të paktën 10% e qytetarëve i 

përkasin komuniteteve jo shumicë do të kenë një nënkryetar për komunitete.” MAPL ka 

nxjerrë një rregullore ku këtë çështje e len në vullnetin politik të Kryetarit. Kuvendi i 

Komunës së Mitrovicës nuk e ka asnjë anëtar nga radhët e komuniteteve jo shumicë, në 

bazë të statistikave të fundit del se komuniteti ashkali është komuniteti më i madh jo 

shumicë në Komunën tonë, prandaj është mirë që ne si Komitet të kërkojmë një takim me 

Kryetarin e Komunës lidhur me emërimin e Nënkryetarit të Komunës për Komunitete.  

Agron Jashari: Këtë çështje e kam kërkuar në mbledhjen e 2 të Komitetit, prapë e 

mbështes këtë çështje, Gjilani veç e ka emëruar Nënkryetarin për Komunitete, e meta 

jonë është se në Kuvendin e Komunës nuk kemi asnjë anëtarë nga komunitetet jo 

shumicë. Prapë po e theksoj se kjo mbetet në vullnetin politik të Kryetarit, për ne është i 

mirëpritur Nënkryetari për Komunitete nga cilido komunitet të jetë.   

 

Anëtarët e Komitetit për Komunitete unanimisht vendosën që të organizohet 

takim në mes të anëtarëve Komitetit për Komunitete me Kryetarin e Komunës së 

Mitrovicës z. Bedri Hamza për çështjen e emërimit të Nënkryetarit të Komunës për 

Komunitete. Takimi mund të mbahet në kabinetin e Kryetarit ku do të marrin pjesë 

përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë ose Kryetari nëse ka mundësi të vijë në 

takim në Komitetin për Komunitete ku do t’i takojë të gjithë anëtarët e këtij 

komiteti.  

 

 

Mbledhja përfundoj punimet në ora 15:35 min. 

 

 

 

Mitrovicë   Procesmbajtës:   Kryesuesi i Komitetit   

31.05.2022      _______________   ____________________ 

    Merita Preteni   Jeton RRAHMANI 



 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës 
Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica 

 

 
 
 
 
 
 

PLANI I VEPRIMIT 
PËR INTEGRIMIN E KOMUNITETIT ROMË, ASHKALI dhe EGJIPTAS NË 

MITROVICË 
 

2016 – 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitrovicë, 2016 
 



 

 

Falenderimet 

 

Përpilimi i këtij Plani të Veprimit është bërë i mundur bazuar në mbështetjen e vazhdueshme 
të zyrtarëve komunal në drejtorate të ndryshme të Komunës së Mitrovicës, kontributin e 
çmueshëm të përfaqësuesve të komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptian (RAE), shoqërisë 
civile dhe individ në kapacitetin professional. 

Falenderime të veqanta për Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) për 
përkrahjen financiare dhe teknike në hartimin e këtij plani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Shkurtesat 
 
Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim (ZKKK) është mekanizmi me bazën më të 
detajuar ligjore të zhvilluar përmes bashkëpunimit ndërmjet organeve të nivelit qendror 
që kanë përgjegjësi të drejtëpërdrejtë, apo të tërthortë për çështjet e komuniteteve :  
Bugjeti i Konsoliduar i Kosovës BKK 
Kuvendi Komunal Mitrovicë KKM 
Drejtoria Komunale e Arsimit DKA 
Drejtoria e Administratës së Përgjithshme DA 
Drejtoria e Shendetësisë DSH 
Drejtoria e Integrimeve Evropiane dhe Mirëqenjes Sociale DIE dhe MS 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit DFEZH 
Drejtoria e Planifikimit Urbanizmit DPU 
Drejtoria e Sherbimeve Publike dhe Infrastrukturë DSHPI 
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport DKRS 
Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural DBZHR 
Drejtoria për Gjeodozi, Kadastër dhe pronës DGJKP 
Drejtoria e Prokurimit DP 
Policia e Kosovës PK 
Organizatat Jo-Qeveritare OJQ 
Organizatat Ndërkombëtare ON 
Këshilli Danez për Defugjat DRC 
Terres des Hommes TDH 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë MASHT, 
Ministria për Komunitete dhe Kthim MKK,  
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale MPMS, 
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal MAPL, 
Qendra Rome dhe e Ashkalinjëve për Dokumentim RADC 
Qendra e Mjeksisë Familjare QMF 
Qendra Kryesore e Mjeksisë Familjare QKMF 
Qendra Rajonale e Punësimit QRP 
Qendra për Mirëqenie Sociale QMS 
Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim ZKKK 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



PËRMBLEDHJE 
 

Qeveria e Kosovës është e përkushtuar të sigurojë e të garantojë të drejtat e të gjitha 
komuniteteve në Kosovë dhe  t'i përmbahet standarteve ndërkombëtare të të drejtave 
njerëzore, siç janë shkruar në konventa të ndryshme ndërkombëtare, në Kushtetutën e 
Kosovës dhe në legjislacionin e Kosovës. 

Qeveria e Republikës së Kosovës në parimin e saj për një shoqëri demokratike ku sundon 
ligji i së drejtës dhe tolerancës, një vend demokratik për të gjithë qytetarët me të drejta të 
barabarta, pa dallim etnie, gjuhe, feje, gjinie, moshe, a kulture, është e përkushtuar për 
zbatimin e politikave të hartuara për komunitetet, e në veçanti për komunitetet rom, ashkali 
dhe egjiptian. 

Për të përmbushur këtë qëllim ka krijuar politika të veçanta si Strategjia për Integrimin e 
Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian ne Republikën e Kosovës 2009-2015, e aprovuar 
nga Qeveria e Kosovës me 24 Dhjetor 2008, kurse për zbatimin e kësaj Strategjie është 
hartuar dhe Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Republikës së Kosovës për 
Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2009-2015 e aprovuar nga Qeveria e 
Kosovës me 23 dhjetor 2009. 

Duke e patur parasysh faktin se Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Republikës së 
Kosovës për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian përfundonte në fund të 
vitit 2015, institucionet e Kosovës (dmth Komitetit Drejtues Ndër-institucional) në vitin 2014  
pranuan nevojën për të pasur një dokument të ri  të politikës së rishikuar për integrimin e tri 
komuniteteve në përputhje me Kornizën e BE-së për Strategjitë Kombëtare për Integrimin e 
komuniteteve rom, ashkalinjdhe egjiptianderi në vitin 2020. Është shumë e rëndësishme që 
procesi ka  përfshirë konsultimet me palët e interesuara, dhe që bazohet  në mësimet e nxjerra 
nga zbatimi i S/PV 2009-2015. Gjithashtu është shumë e  rëndësishme  që me Strategjinë e re  
do të parashihet  koordinimi   institucional dhe forcimi  i  mekanizmave të mbikëqyrjes  i 
përmirsuar, pasi që një nga nevojat  e identifikuara  që për tu adresuar është  edhe 
metodologjia për raportimin e arritjeve, aktiviteteve, problemeve, sfidave, që komunat kanë 
për implementimin e PV lokale për integrimin e komuniteteve rom, ashkalinjdhe egjiptian në 
Kosovë. 

Për këtë arsye, Qeveria e Kosovëes është në fazën e hartimit të Strategjisë dhe Planit të 
Veprimit për  komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 2016-2020 e cila do të përfshijë çështjet 
e prioritizuara të cilat janë definuar në bashkëpunim dhe konsultime të shumta edhe me 
komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Sektorët e përfshira në dokumenete në fjalë janë si në 
vijim: 

PUNËSIMI 
MIRËQENIA SOCIALE 
SHËNDETËSIA dhe 
BANIMI 
 



Procesi i Hartimit të Planit të Veprimit të Komunës së Mitrovicës 

(Metodologjia) 

Pikënisja e hartimit të këtij plani ka qenë qasja e legjislacionit dhe e Qeverisë së Kosovës 
ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas  

Synim kryesor i këtij dokumenti është integrimi i komuniteteve Rom, Ashkali dhe 
Egjiptas në shoqërinë në Mitrovicë dhe në Kosovë në përgjithësi duke u mundësuar 
punësim, arsimim, vendbanime më të mira dhe qasje institucionale duke siguruar edhe 
mundësitë më të mira të pjesmarrjes së tyre në vendim-marrje. 

Sa i përket metodave dhe teknikave të përdorura për hartimin e planit, janë përdorur disa 
mënyra. 

Përveç të dhënave të ofruara nga Strategjia dhe Plani i Veprimit i Qeverisë së Kosovës, 
janë përdorur edhe të dhëna nga Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim e Komunës së 
Mitrovicës. 

Për hartimin e këtij Plani Lokali të Veprimit është themeluar grupi punues i përbërë nga 
përfaqësues të drejtorive përkatëse komunale, institucioneve, mekanizmave përkatëse, 
organizatave ndërkombëtare dhe vendore dhe përfaqësues të komuniteteve Romë, Ashkali 
dhe egjiptian.  

Janë organizuar tri mbledhje të grupeve punuese ndërmjet viteve 2013-2015 si dhe dy 
takime shtesë për promovimin e Planit Lokal të Veprimit. Grupet punuese kanë pasë 
qëllim nxjerrjen e nevojave immediate nga komunitetet duke ballafaquar mendimet e tyre. 
Kjo ka ndihmuar në përcaktimin e prioriteteve nga përfaqësues të ndryshëm qeveritar dhe 
jo-qeveritar.  

Duke i vizituar vendbanimet ku jetojnë këto komunitete dhe intervistat që kemi bërë me 
shumë prej tyre, për të gjitha fushat. Ajo që ishte më kryesorja tek ata, dhe shihet si 
shqetësim i madh është papunësia, dhe si pasojë e kushteve te rënda ekonomike ka ardhë 
edhe deri tek fenomeni i migrimit illegal me pretendim për një jëtë më të mirë. 

 

 

 

 

 

 



Komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptian në Mitrovicë  

Mitrovica është qytet në veri të Kosovës i populluar nga shqiptarët, serbët, boshnjakët, turqit 

romë/ashkali dhe egjiptas. Ndodhet afërsisht 40 km larg nga kryeqyteti, Prishtina. Sipas 

rëegjistrimit të fundit të popullsisë të bërë në vitin 2011, Mitrovica numëron 71909 banorë 

prej të cilëvë 528 janë të komunitetit ashkali, 647 janë nga komuniteti romë dhe 6 banorë janë 

deklaruar si pjestarë të komunitetit egjiptian.  Megjithatë, ky numër nuk llogaritet të jetë 

krejtësisht i saktë duke marrë parasysh se pas vitit 2011 është bërë një kthim masiv i 

familjeve rome, ashkali dhe egjiptiane nga kampet kolektive ne pjesen veriore të Mitrovicës 

të cilët nuk kanë marrë pjesë në regjistrimin e fundit civil. Sipas ZKKK, ky numër dallon 

afërsisht duke shtuar edhe 800 banorë të këtyre komuniteteve e që në total do të përbënin 

afersisht 2100 banorë.  

Komunitetet Rome, Ashkali dhe Egjiptase jetojnë në varfëri të skajshme dhe ndër 

komunitetet më të margjinalizuara në Kosovë.  

Përfaqësimi i tyre i varfër në bërjen e politikave institucionale ka zvogëluar efektin e 

komunitetit RAE në ndikmin e politikave dhe programeve relevante në lidhje me nevojat, 

prioritetet dhe integrimin e tyre.      

Megjithatë, komuna e Mitrovicës ka shprehur vullnetin për zbatimin e strategjisë së Qeverisë 

së Kosovës për integrimin e komunitetit RAE, duke filluar me hartimin e planit të veprimit  

 

Plani Lokal i Veprimit i komunës së Mitrovicës përbëht nga 5 sektorë si në vijim: 

• ARSIMI 

• SHËNDETËSIA 

• PUNËSIMI DHE MIRËQENIA SOCIALE (Punësimi dhe fuqizimi ekonomik, 

mirëqenia sociale) 

• BANIMI, INFRASTRUKTURA DHE SIGURIA 

• MEDIA, KULTURA, RINIA DHE SPORTI 

 

 

 

 



Plani i veprimit për integrimin e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjyptian të cilët jetojnë në komunën e Mitrovicës 

I. ARSIMI 

Objektiva: Rritja e pjesmarrjes së Romeve, Ashkalive dhe Egjiptianëve në sistemin shkollor si dhe përmirësimi i rezultateve (te ndryshohet) 

Aktivitetet/Masat Veprimet  Indikatorët Mjetet e verifikimit 
Institucioni 
përgjegjës 

Partneri/Instit
uctioni 
përkrahës 

Afati 
Buxheti i 
nevojshëm  

1. Të ofrohet përkrahje në 
edukim jo formal apo jashtë 
– kurikulës për fëmijët e 
komunitetit Romë, Ashkali 
dhe Egjiptian të cilët jetojnë 
në Roma Mahallë dhe 
lagjen 2 Korriku.  

1.1 Të bëhet identifikimi i 
mësimdhënësve 
profesional për të mbajtë 
mësim në Qendrën 
Arsimore në Roma 
Mahallë dhe ne 2 Korriku 

Në Shtator të vitit 2017, 
të zgjidhen tre arsimtarë 
dhe të përfshihen në 
listën e rrogave të 
Komunës.  

  Komuna, 
DKA 

MASHT 

OJQtë 
ndërkombëtare 

dhe lokale 

2017-2019 2160 €  

 

 1.2 Të ofroj kurse në 
Shqip dhe gjuhën Rome 
për të gjithë nxënësit e 
Qendrës Edukative në 
Roma  Mahallë 

Të gjithë nxënësit e 
Qendrës Edukative në 
Roma Mahallë marrin 
pjesë në kurset në Shqip 
dhe gjuhën Rome.  

   2017-2019 5400 €  

 

 1.3 Komuna alokon fond 
vjetor për të mbuluar (ose 
pjesërisht) shpenzimet për 
mirëmbajtje dhe shërbime 
të Qendrës Arsimore në 
Roma Mahallë. Në 
kordinim me DRCnë me 
qëllim të marrjes në 
përgjegjësi menagjimin e 
qendrës në Shtator te vitit 

Komuna ka alokuar 
fonde për përkrahjen e 
funkcionimit të Qendrës. 

Buxheti është alokuar me 
rritjen e vazhdueshme 
gjatë viteve 2017 deri 
2019 ne përpuethshmëri 
me Memorandumin e 
bashkepunimit te 

 

 

Kryetari, 
Kuvendi 
Komunal 
(KK) 

Drejtoria 
Komunale e 
Arsimit 

 

Komuna 

Ministria e 
Arsimit 

DRC 

2017-2019 14.400 € 

 



2018 nënshkruar te 
bashkangjitur si aneks 

 1.4 Komuna vazhdon të 
përkrahë me hapësirë të 
mjaftueshme për qëllime 
të  Qendrës Edukative në 
Roma Mahallë. 

Qendra Arsimore mbetet 
në vendin në posedim 
komunal në Roma 
Mahallë 

 Komuna  2017-2019  

 1.5 Komuna përkrah 
Qendrën Arsimore jo 
formale për  Kopsht 
fëmijesh dhe Para 
shkollorët në lagjen 2 
Korriku. 

  Komuna 

Departmenti i 
Katastrit 

Përfaqësuesit 
e komunitetit 

Sektori Jo-
Qeveritar 

Organizatat 
Ndërkombëtare 

2017-2019 6210 € 

 

 1.6 Komuna ofron hapsirë 
të mjaftueshme në lagjen 
2 Korriku për aktivitetete 
arsimore, kulturore dhe 
sociale  

Komuna ka vendosur dy 
kontejner në tokën 
komunale që të përdoret    
si Qendër e 
Komuniteteve dhe 
Arsimore. 

 Komuna 

Përfaqësuesit 
e komunitetit 

Sektori Jo-
Qeveritar 

2017-2019  

2. Stimulimi i përfshirjes 
dhe vijimit të komunitetit në 
arsimimin fillor, të mesëm 
dhe atë univerzitar  

2.1 Konkurse/ftesat për 
bursa të 
shpallen/lajmërohen së 
paku një herë në vit  

Konkursi të shpallet në 
vende publike në Roma  
Mahallë dhe 2 Korriku, 
mediume dhe gazeta 

   2017-2019  

 2.2 Bursa shkollore të 
dhurohen për nxënës 
Ashkali, Rom dhe 
Egjiptian, të cilët vijojnë 
shkollën e mesme dhe 

Në shtator 2018, së paku 
15 përqind të bursave 
ndahen  për komunitetet 
Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian 

  

 

 

MASHT 

DRC 

 

2017-2019 1350 € 

 



univerzitetin   

Opcioni: Të krijohet një 
kuotë për bursë për 
nxënësit Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian 

 

Komuna 

 

Organizatat 
ndërkombëtare 

Organizatat 
lokale dhe 
kolegjet private 

 2.3 Të organizohet një 
fushatë vetëdijesuese mbi 
vijimin e rregullt të 
shkollës  

Opcion: Para se te filloj 
regjistrimi per çdo vit 
shkollor, të organizohen 
vizita tek shkollat tjera ku 
fëmijët Romë dhe ashkali 
mund të kalojnë një ditë 
duke shkuar në mësime 
dhe në këtë mënyrë të 
provojnë shkollimin 

Opcion: Prindërit ftohen 
të shkojnë së bashku me 
fëmijët e tyre në shkolla të 
mesme si vizitë e hapur 
ditore 

Çdo vit, komuna 
organizon mbledhje 
publike dhe fton nxënësit 
dhe prindërit e 
komunitetit Rom, 
Ashkali dhe Egjyptian 
për t’i informuar ata mbi 
nevojat e shkollimit 

 Drejtoria e 
Arsimit 

 

Shkollat e 
mesme ne 
Mitrovicë 

Qendra 
edukative në 
Roma  Mahallë 
dhe 2 Korriku 

 

EU SIMRAE 2 

20 BURSA 

MASHT 

 

2017-2019 EUSIMRAE 
2  

30 euro ne 
muaj x 20 
bursa 

30 € x 20 
bursa x3 vite 
1800 € 

 

MASHT  

30 € x 20 
bursa x3 vite 
1800€ 

 

 

 2.4 Të organizohen 
mbledhje publike 
vetëdijsuese për prindër 
që të informohen për 

Çdo vit, komuna 
organizon mbledhje 
publike me nxënësit dhe 
prindërit e komunitetit 

 Drejtoria e 
Arsimit 

 

Qendra 
edukative në 
Lagjen e 
Romëve dhe 2 

2017-2019 EUSIMRAE 

600 € 



rëndësinë e shkollimit. 

Opcion: së bashku me 
Drejtorinë e Arsimit dhe 
mësuesit tw organizohet 
mbledhje publike 
prindërit Romë dhe 
Ashkali në mënyrë që të 
ipen informata dhe 
përgjigjen në pyetjet në 
lidhje me shkollomin e 
mesëm dhe arsimimin 

Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian duke i 
informuar ata mbi 
nevojat e vijimit të 
shkollimit  

Shkollat e 
mesme ne 
Mitrovicë 

Korriku 

 

RADC 

Terres dhe 
Hommes (TDH) 

RADC  

 

 2.5 Inkurajimi i 
komunitetit për të 
përfunduar shkollën e 
mesme si nxënës me 
orarë të shkurtuar. 
(Shkollë e pasditës) 

 

Organizimi i mbledhjeve 
publike (shih me lartë) 

 Komuna 

MASHT 

OJQ-te 

 2017-2019  

3. Ngritja e shkrim - leximit 
në mesin e antarëve të  
komuniteteve në fjalë  

3.1 Mbajtja e orëve për 
zhdukjen e analfabetizmit 
për antarët e 
komuniteteve (në veçanti 
gratë dhe vajzat e reja) e 
tri komuniteteve.  Në 
gjuhët: Shqip, Sërbisht 
dhe gjuhën Rome 

 

Së paku 30 burra dhe gra 
kanë përfunduar orët e 
aftësimit të shkrim 
leximit çdo vit.  

 

  Drejtoria e 
Arsimit 

Organizatat 
ndërkombëtare 

2017-2019  

 3.3 Te ofrohen bursa per 
te rriturit te cilet kane 

Deri ne Shtator te vitit 
2017, Komuna 

 Komuna Organizatat 2017-2019  



perfunduar shkollen 
fillore dhe deshirojne te 
vazhdojne shkollimin e 
mesem 

identifikon dhe regjistron 
se paku dhjete mashkuj 
dhe femra qe te 
perfundojne shkollimin e 
mesem (me 
korrespodence) 

 

MASHT 

nderkombetare 

4. Rritja e numrit të 
arsimtarëve  Rome, Ashkali 
dhe Egjiptian në shkollat e 
rregullta 

4.1 Te perkrahen dy 
pjestare te komuniteteve 
Rome, Ashkali dhe 
Egjiptian ne edukimin e e 
mesem ne menyre qe te 
perfundojne dhe te marrin 
diplome per trajnimin e 
metutjeshem te tjereve. 

    2017-2019  

 4.2 Identifikimi i 
shkollave fillore dhe të 
mesme për të ofruar të 
interesuarve të bëhen 
mësimdhënës duke iu 
ofruar atyre përvojë si 
asistent mësimdhënës 

    2017-2019  

2. Të sigurohet se fëmijët e 
familjeve të 
riatdhesuara/kthyera janë 
rregjistruar në shkolla dhe 
mund te fillojne apo 
vazhdojne shkollimin e tyre  

2.1 Kurse intensive të 
gjuhës për femijët të cilët 
nuk flasin gjuhët zyrtare  

Kurse të gjuhes 
organizohen në Qendren 
Arsimore në Roma 
Mahallë 

  MPB 

MASHT 

2017-2019  

 2.2. Regjistrimi i 
femijëve në shkollë 
menjëher pas 

Orët plotësuese 
organizohen nga shkolla 
ku fëmijet janë 

 Shkollat , 
MASHT, 
DKA 

MPB 

MASHT 

2017-2019  



riatëdhesimit/kthimit dhe 
ofrimi i orëve plotësuese.    

regjistruar menjëher pas 
kthimit.  

II. SHENDETESIA 

Objektiva: Përmirëson çasjen në shërbime shëndetësore për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjyptian (te ndryshohet) 

1. Vetëdijësim lidhur me 
shëndetin dhe higjienën për 
tri komunitetet dhe 
informim lidhur me 
shërbimet shëndetësore në 
dispozicion. 

1.1 Publikimi i analizave 
(rezultateve) më të reja 
lidhur me testet e dheut 
dhe plumbit në Roma 
Mahallë dhe 2 Korriku 

1.2 Vetëdijësimi i 
banorëve  Rome, Ashkali 
dhe Egiptian mbi 
trajtimin e plumbit të 
rritur në gjak.  

1.3 Organizimi i 
mbledhjeve publike në 
vendbanimet Roma 
Mahallë dhe 2 Korriku 
dhe diskutimi per brengat 
ne shendetesi ne 
pergjithesi e ne veqanti ne 
higjiene 

Analiza përplilohet dhe 
publikohet deri në fund 
të vitit 2018. 

 

Fletushkat te pregaditen 
dhe te vendosen ne 
Qendren Mjeksore ne 
Roma Mahalle si dhe te 
dergohen ne lagjen 2 
korriku perms 
perfaqesuesit. Dy 
mbledhje publike 
organizohen në fillim të 
çdo viti. 

 

Publikimi i dokumentit të 
analizes 

Drejtoria e 
Ambientit dhe 
Drejtoria e 
Shendetesise 

Qendra 
mjekësore, 
Inspektorati 
Komunal për 
Shëndëtësi, 
Drejtoria 
Komunale për 
Mjedis 

TDH 2017-2019 150 € 

 1.4 Trajnime 
vetëdijësuese të edukatës 
seksuale për pjestarët e 
komunitetit  

 

 

 QKMF QKMF dhe 
DRC 

2017-2019  

 1.5 Të siguroj se gratë   Qendra per TDH 2017-2019  



shtatëzëne marrin pako 
për shëndetin e fëmijëve 
të posalindur 

pune sociale 

 1.6 Organizimi i 
fushatave të rregullta mbi 
vakcinimin e fëmijëve të 
lindur të Romëve, 
Ashkalive dhe 
Egjiptianeve  

Qendra mjekësore 
organizon fushata në 
secilin vendbanim të 
komunitetit Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian për 
cdo vit 

 QKMF OJQtë, TDH 2017-2019  

III. PUNESIMI DHE MIREQENIA SOCIALE (Punesimi dhe fuqizimi ekonomik,mireqenia sociale) 

Objektiva: Stimulimi i punësimit të Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve dhe rritja e kapaciteteve të tyre profesionale si dhe përmirësimi i çasjes në shërbime sociale  

1. Prezentimi i politikës për 
rritjen e kapaciteteve  
profesionale për Romë, 
Ashkali dhe Egjiptian; dhe 
rritjen e kapaciteve të 
komunitetit për punësim 
apo vetëpunësim 

1.1 Pregaditja e  analizave 
lidhur me profesionet më 
të kërkuara në Mitrovicë. 
Të informojnë publikun 
për këtë 

1.2 Regjistrimi i gjithë 
personave Rom,  Ashkali 
dhe Egjiptian të aftë për 
punë në Zyrën Rajonale 
të Punësimit. 

1.3 Të konsiderohet 
mbajtja e mbledhjes se 
perbashket nje here ne vit 
ne Roma Mahalle dhe 2 
Korriku ku zyra rajonale 
e Punesimit do te ofroj 
informata te pergjithshme 

Analize e përpiluar.  

 

 

Romët, Ashkalinjët dhe 
Egjiptianët kanë 
dokumentacion të 
rregullt punesimi dhe 
janë të regjistruar.  

Një mbledhje në vit e 
organizuar nga Zyra 
Rajonale e Punësimit 

Dokumenti i analizes Zyra e 
punësimit, DK 
për  integrim 
dhe mirëqenie 
sociale. 

Qendra rajonsle 
per punesim 

 

2017-2019  



lidhur me regjistrimin, 
pergjigje ne pyetjet si dhe 
te kontrollon nese njerezit 
posedojne dokumentet e 
rregullta. 

 1.4 Pregaditja, miratimi 
dhe publikimi i 
Strategjisë  për Punësim 
të Romëve, Ashkalinjëve 
dhe Egjiptianëve  

Strategjia per Punesim të 
Romëve, Ashkalinjëve 
dhe Egjiptianëve e 
miratuar deri në Dhjetor 
të vitit 2018. 

 ZKKK, KK,  Qendrat 
trajnuese 

Organizatat 
nderkombetare 

2017-2019  

 1.5 Identifikimi i 
qendrave për aftësim 
professional të cilat do të 
ofrojnë aftësim 
professional pa pagesë 
për trajnimin e 
komunitetit Romë,  
Ashkali dhe Egjiptian. 

1.6 Përpilimi dhe 
nënshkrimi i 
kontratave/MiM për qasje 
pa /trajnim të 
komuniteteve  Romë, 
Ashkali dhe Egjiptian.  

Qendrat trajnuese të 
identifikuara nga ZKKK  

MiM për trajnim falas të 
personave të nënshkruar 
mes qendrave trajnuese 
dhe komunës.  

 Komuna Organizatat 
nderkombetare 
dhe lokale 

QRAP 

2017-2019  

 1.7 Organizimi i 
aktiviteteve promovuese 
për trajnimet profesionale 
pa pagesë në Roma 
Mahalle dhe 2 Korriku  

, aktivitetet e rregullta  
promovuese për 
trajnimet profesionale pa 
pagesë  organizohen në 
Roma Mahallë dhe 
lagjen 2 Korriku.  

 Komuna Organizatat 
nderkombetare 
dhe vendore 

2017-2019  



 1.8 Përkrahja /ndihma e 
regjistrimit të burrave dhe 
grave Rome, Ashkali dhe 
Egjiptiane në qendrat 
trajnuese Profesionale 
(Diakonie, te shkolla 
teknike, Inkubatori i 
biznesit soc ial). Ofrimi i 
transportit sipas nevojës. 

Rregullisht, së paku 20 
pjesetarë të komuniteteve 
Rome, Ashkali dhe 
Egjiptiane kanë 
përfunduar kurset 
trajnuese. 

  Qendra 
regjionale per 
punesim  

 

Organizatat 
nderkombetare 
dhe vendore 

MPMS 

 

 

2017-2019  

 1.9 Të ofrojnë punë 
praktike për të rinjët 
Romë, Ashkali dhe 
Egjiptian në institucionet 
publike 

    2017-2019  

2. Stimulimi i punësimit të  
Romeve, Ashkalinjeve dhe 
Egjiptianeve në sektorin 
privat dhe atë publik 

 

2.1 Përpilimi i 
dokumentit mbi politikat 
e punetoreve privat te 
cilet theksojne se komuna 
e Mitrovices perkrah 
punesimin e Romeve, 
Ashkalinjeve dhe 
Egjiptianeve si dhe eshte 
ne gjendje te ofroj 
sherbimet e zyres rajonale 
te punesimit per 
identifikimin e 

   Zyra Rajonale e 
Punesimit 

 

Drejtoria e 
Infrastruktures 

2017-2019  



punetoreve adekuat   

 2.2 Vendosja e bilbordëve 
në Roma Mahallë dhe 
lagjen 2 Korriku për 
shpalljen e vendeve 
sezonale të punës nga 
ndërmarrësit. 

2.3 Trajnimet të 
publikohen në bilborde 
nga ana e Zyres rajonale 
te Punesimit? 

Bilbordet janë vendosur 
në vende të dukshme 

  

 

 

 

 2017-2019 300 € 

 2.4 Ofrimi i hapsirës me 
çmim të ultë për biznese 
të vogla të themeluara 
nga pjesetarëët e tri 
komuniteteve. 

2.5 Mban funkcional 
Inkubatori e Biznesit 
Social në Roma Mahallë.  

Inkubatori i biznesit në 
Roma Mahallë ofron 
hapsirë në një shkallë 
subvencionuese në 
bashkëpunim me 
Komunën. 

Komuna merr përgjegjësi 
progresive ndaj 
inkubatorit Social të 
Biznesit gjatë 2017-2019   

  DRC ka për 
qëllim që 
Këndin Social të 
Biznesit t’ia 
dorëzoj 
autoriteve lokale 

2017-2019  

3. Ofrimi i masave pozitive 
për kompanitë private të 
cilat punësojnë pjestarët e 
komuniteteve Romë, 
Ashkali dhe Egjiptian. 

3.1 Gjatë procedurave të 
tenderimit për punë 
publike, komuna 
rekomandon pjesemarrjen 
e puntorëve Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian ne 
perpuethshmeri me 
dokumentet e 

Numri i puntorëve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian i 
punësuar për punë 
publike është rritur në 
fund të vitit 2019.  

 Komuna 

Qendra 
Rajonale e 
Punesimit 

Organizatat 
vendore dhe 
nderkombetare 

2017-2019  



siperpermendura ligjore .  

 3.3 Për projekte të 
infrastrukutures në vende 
të dominuara nga 
komuniteti Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian, 
procedurat publike të 
tenderimit kërkojnë që 
5% të punëtorëve të jenë 
nga këto komunitete. 

Gjate perpilimit te 
projekteve Komuna te 
kete parasysh 5%. 
Punekerkuesit te jene te 
regjistruar ne zyren e 
punesimit si pune 
kerkues 

 Drejtoria e 
Prokurimit 
dhe ministritë 
përkatëse 

 

 2017-2019  

4. Të sigurohemi për çasje 
proaktive të regjistrimit 
civil të Romëve, 
Ashkalinjëve dhe 
Egjiptianëve 

4.1 Përpilimi i një 
regjistri me të gjitha 
familjet/banorët Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian në 
komune. 

Ne vazhdimesi 

 

 Komuna 

ZKKK 

Organizatat 
nderkombetare 

2017-2019  

 4.2 Angazhimi i zyrtarëve 
të komunitetit që 
rregullisht të përtrijnë të 
dhenat e regjistrit, dhe 
identifikojnë personat që 
nuk kanë dokumente 
civile.  

Te organizohen 
rishqyrtimet ne baza 
kater mujore 

     

 4.3 Të sigurohemi që çdo 
vit është një muaj i lirë 
për rregjistrim të 
Romëve, Ashkalive dhe 
Egjiptianëve 

Te behet regjistrimi 
gratis nje here ne vit dhe 
informoj komunitetet 
lidhur me Kohen dhe 
rendesine e regjistrimit 

   2017-2019  

5. Te sigurohemi se i gjithë 
komuniteti është informuar 

5.1 Organizimi i 
mbledhjeve publike me 
përfaqësuesit e Qendrës 

 

Së paku një mbledhje në 

 QPS, ZKKK, 
Enti i 

 2017-2019  



për asistencë sociale.  për mirëqenie sociale.  vit e organizuar në 
secilin vendbanim 

punësimit 

6. Luftimi i punës së 
fëmijeve dhe atyre që 
kërkojnë lemoshë 

6.1 Forcimi dhe perkrahja 
e  grupit punues në 
komune mbi 
parandalimin e punës së 
fëmijeve dhe atyre që 
kërkojnë lemoshë me 
qellim qe komuna te merr 
persiper organizimin e 
mbledhjes deri me 2017- 
2019 

 

Mbledhjet publike 
organizohen lidhur me 
këtë temë. 

 

 

 Komuna QPS TDH 2017-2019 300 € 

7. Të përfshihen 
përfaqësuesit e komuntetit 
Romë dhe Ashkali në 
organet dhe forumet 
komunale që merren me të 
drejtat e komuniteteve 

7.1 Të sigurohet se 
Komiteti pë Komunitete 
gjithmone përfshinë 
përfaqësues të 
komuniteteve  Rom dhe 
Ashkali  

  Komuna 

Asambleja 
Komunale 

 2017-2019 3300 € 

 

 7.2 Të sigurohet se një 
përfaqësues i komunitetit 
Rome dhe Ashkali 
gjithmone eshte në 
Komitetin Komunal për 
Siguri në Bashkesi.   

7.3 Nese hapet ndonje 
pozite ne ZKKK, te 
inkurajohet dhe 
prioritizohet aplikimi i 
ndonje antari nga 
komuniteti Ashkali 

 KKSB përbëhet nga 
gjithë perfaqesuesit e 
komuniteteve.  

 DKA, Kryetari  2017-2019 900 € 

 

 



8. Ngritja e komunikimit ne 
mes komunes dhe 
komuniteteve Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian 

8.1 Të organizohen se 
paku 4 mbledhje publike 
në Roma Mahallë dhe 2 
Korriku per nje vit ne 
temat ne lidhje me Planin 
Lokal te Veprimit  

 

ZKKK organizon nga 
katër mbledhje çdo vit 

 

Mbledhje të rrëgullta 
mujore 

Procesverbali 

Web-faqja e komunës 

ZKKK 

Komuna 

Organizatat 
ndërkombëtare 

 2017-2019 600 € 

9. Të informohen 
komuniteti Rom, Ashkali 
dhe Egjiptas për zgjedhjet, 
procesin e votimit dhe  
mundësitë e kandidimit, (të 
zgjedhen). Të informohen 
me kohë dhe në përputhje 
me legjislacionin e Kosovës 

9.1 Të shpërndahen 
broshura informuese 

9.2 Të thirrën mbledhje 
publike.  

  ZKKK në 
nivel lokal dhe  

Komisioni 
Qendror i 
Zgjedhjeve 
(KQZ) ne 
nivel qendror 

 2017-2019  

10. Të inkurajohet  se çdo 
vendbanim i Romëve, 
Ashkalive dhe Egjiptianëve 
perzgjedhin udheheqesin e 
vet 

10.1 Komuna te ndihmoj 
ne organizohimin e 
zgjedhjeve per 
perfaqesuesin e Lagjes se 
Romeve  

Komuna ka organizuar 
zgjedhje për udheheqës 
(forumin udheheqës) në 
Roma Mahallë deri në ne 
fund të  2017.  

 Kryetari për 
komunitete, 
ZKKK 

Zyra Ligjore? 

OJQtë 2017-2019  

11. Të sigurohemi se Plani 
Lokal i Veprimit eshte 
rishqyrtuar si pjese e 
procesit te buxhetit komunal 
me qellim te alokoj fonde 
per integreimin e  
komuniteteve Rom, Ashkali 
dheEgyptian 

11.1. Gjatë planifikimit të 
buxhetit vjetor, komuna 
alokon fonde të posaqme 
për tri komunitetet. 

 

Buxheti komunal ka 
paraparë fonde të 
posaqme për 
implementimin e 
Strategjisë dhe Planit të 
Veprimit  

 Kryetari, 
ZKKK 
Komuna  

OJQ-të lokale 

 2017-2019  

12. Të ofrohen kushte të 
qëndrueshme për 

12.1 Te behet vleresimi i 
nevojave nje here ne vit 

  ZKKK  2017-2019  



reintegrimin e Romëve, 
Ashkalinjëve dhe 
Egjiptianëve të 
riatdhesuar/kthyerit ne 
perputhje me legjislacionin 
e Kosoves 

qe te identifikohen dhe 
zhvillohen mjete te 
qendrueshme qe te 
adresohen nevojat 
ekonomike, politike dhe 
sociale 

12.2 Bazuar ne 
vleresimin, te 
percaktohen aktivitetet 
me zero buxhet siq jane 
keshillim dhe avokim si 
dhe aktivitete te 
mundshme buxhetore te 
dorezohen ne fondin e 
reintegrimit 

12.3 
Me skadimin e afatit të 
fundit për 
akomodim, komuna 
përkatëse në përputhje 
me Ligjin për 
Vetëqeverisje Lokale dhe 
Ligjin për Financimin e 
Programeve të 
Veçanta të Banimit, është 
e obliguar të 
siguroj banim të 
qëndrushëm për personin 
e 

MPB 

MKK 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZKKK 

MPB 

MKK 



riatdhesuar.1 

IV. BANIMI, INFRASTRUKTURA DHE SIGURIA 

Objektiva: Rregulimi i të gjitha vendbanimeve jo formale dhe ofrimi i sherbimeve per familjet/vendbanimet e Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve. Sigurimi i kushteve efektive për 
reintegrimin e personave të kthyer dhe riatdhesuar. Rritja e pjesemarrjes së Romëve dhe Ashkalive në forumet komunale relevante  të sigurisë, dhe në polici (te ndryshohet) 

1. Rregullimi i 
vendbanimeve jo formale të 
banuara nga komuniteti 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian 

1.1 Përpilimi i regjistrave 
të lagjeve dhe shtëpive të 
banimit jo formal në 
komunë dhe te behen 
publike 

1.2 Perpilimi i bazes se te 
dhenave te familjeve qe 
jetojne ne kushte te 
veshtira ne 2 Korriku dhe 
Roma Mahalle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZKKK,  

 

Drejtoria per 
Planifikim dhe 
Urbanizem 
(Sektori I 
banimit) 

Drejtoria e 
Qeshtjeve 
Sociale 

Perfaqësues të 
komunitetit 

2017-2019  

2. Përmirësimi i 
infrastrukturës në Roma 
Mahallë dhe 2 Korriku 

2.1 Asfaltimi i rrugëve të 
2 Korrikut, ku jetojnë 
komuniteti Ashkali.  

  Komuna  2017-2019  

 2.2 Instalimi dhe 
mirembajtja e ndriqimit 
funksional në rrugët e  
Roma Mahallës (qështje 

  Komuna  2017-2019  

                                                           
1 RREGULLORE (QRK) NR. 04/2016 PËR RIINTEGRIMIN E PERSONAVE TË RIATDHESUAR DHE 
MENAXHIMIN E PROGRAMIT TË RIINTEGRIMIT 



që lidhet me siguri) 

 3.Mbledhja e mbeturinave  3.1 Komuna të 
subvencionoje pagesat e 
mbeturinave në Lagjen e 
Romeve 

 

  Drejtoria e 
Ambientit 

DRC 2017-2019  

4. Vazhdim i ofrimit të 
kushteve për kthim të 
rehatshem të personave 
Rome, Ashkali dhe 
Egjiptian të zhvendosur në 
rajon ne perputhje me 
regulloret ne Kosove 

4.1 Alokimi i tokës 
komunale dhe ofrimi i 
njësive banesore për të 
kthyerit e ri  

Toka komunale është 
alokuar dhe shtëpitë janë 
ndërtuar për familjet  

  Komuna, 
OJQtë, BE 

2017-2019  

5. Te sigurohet se nje antar i 
komuniteteve Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian jane 
te perfaqesuar ne KLSB e 
themeluara 

5.1 Nje antar nga secili 
komunitet te marr pjese 
rregullisht in ndonjere 
prej KLSB-ve te 
themeluar 

    2017-2019  

6. Të vazhdohet 
bashkëpunimi dhe besimi 
mes banorëve të Roma 
Mahallës, 2 Korrikut  dhe 
policisë.  

6.1 Permes perfaqesuesit 
te KKSBse të 
organizohen dy  mbledhje 
publike në vit për tu 
diskutuar çështjet 
perkatese me banoret e 
Roma Mahalles dhe 2 
korrikut. Te sigurohet se 
nje pjestar i Policise se 
kosoves te jete present ne 
ato takime  

    2017-2019  



7. Te ngrit vetedijen e 
komuniteteve dhe OJQ-ve 
per diskriminimin dhe 
bisedat urrejtese dhe krimet 
urrejtese 

7.1 Te perfshihen keto si 
tema ne mbledhjet 
publike te permendura me 
larte 

7.2 Policia e Kosoves te 
ofroj informata specifike 
ne raportimin e ketyre 
rasteve 

    2017-2019  

9. Te ngris vetedijen e 
komunes dhe komuniteteve 
tjera (duke perfshire 
komunitetin shumice) 
kunder diskriminimit ndaj 
Romeve, Ashkalinjeve dhe 
Egjiptianeve, bisedat 
urrejtese dhe krimet 
urrejtese 

9.1 Komuna te 
distancohet publikisht nga 
incidented nga 
diskriminimi, bisedat 
urrejtese dhe krimet 
urrejtese 

    2017-2019  

10.  Luftimi i Dhunës në 
Familje 

10.1 Organizimi i 
mbledhjeve mes zyrtarëve 
për punë sociale, policise 
dhe burrave dhe grave 
pjestarë të komuniteteve. 

Mbahen së paku dy 
mbledhje në vit në 
secilin vendabanim 
Rome, Ashkalive dhe 
Egjiptianeve  

     

V. MEDIA, KULTURA, RINIA DHE SPORTI 

Objektiva: Promovimi i kultures dhe traditave dhe përmiresimi i çasjes në informim për Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianet në Mitrovicë. (te ndryshohet) 

1. Rritja e pjesemarrjes të 
komunitetit Rome, Ashkali 
dhe Egjiptian, Mediat 
publike (TV, RADIO, 

1.1 Identifikimi i një  
radio lokale që do te mbaj 
pregrame te rregullta qe 
perfaqëson tri 

Nje radio lokale eshte 
identifikuar dhe deshiron 
te perkrah komunitetet qe 
te leshojne programet e 

 Komuna 

Përkrahjet e 
donatorëve 

 2017-2019 3600 € 

 



gazeta) komunitetet dhe diskutoj 
qështje lidhur me këto 
komunitete  

1.2 Perdorimi i programit 
te radios qe te reklamoj 
(ngrite vetedijen) e 
kampanjave nga komuna 
qe do te ishte ne interest e 
tri komuniteteve 

tyre fillimisht per nje 
periudhe 6 mujore 

 

 1.3 Te bisedohet me RTK 
2 ose nje TV lokale qe te 
mbaj program qe ka per 
qellim te ngritjen e 
vetedijes si dhe the 
perfaqeson interesat e te 
tri komuniteteve 

TV stacion  lokal‘??’ 
mban 6 programe ne 
2017 fillimisht me 
mundesi te vazhdimit  

 

   2017-2019  

 1.4 Te identifikoj nje 
gazete ose media tjera qe 
do te deshironin to japing 
mundesi per stash per te 
interesuarit ng ate tri 
komunitetet 

1.5 Te ofroj burse per 2 
persona per çdo vit nga 
komunitetet  Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian te 
studiojne gazetarine, per 
ata qe kane perfunduar 
me sukses shkollen e 
mesme 

Së paku pesë Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian 
fillojnë praktikën (tre 
muaj) mediat lokale nga 
Maj 2018. 

   2017-2019  



2. Promovimi  kultures dhe 
traditës së komuniteteve 

2.1 Të mundësohet  çasje 
e lirë në qendrat 
komunale kulturore dhe 
sportive për organizimin e 
shfaqjeve dhe ngjarjeve 
kulturore  

Komunitetet perdorin 
qendren kulturore ne 
Mitrovice pa pagese 

 Komuna 

RADC 

Organizatat 
vendore dhe 
nderkombetare 

 2017-2019 2400  € 

 

 

 2.2 Komuna ofron hapsirë 
(komunale) (pa pagesë 
ose me çmim më të ult) 
per shoqatat kulturore. 

Shoqatat kulturore të 
Romeve, Ashkalive dhe 
Egjiptianeve shfrytezojnë 
hapsirën komunale 
komerciale pa pagesë 
(ose me çmim më të 
ulët). 

   2017-2019  

 2.3 Të ofrohet përkrahje 
financiale nga komuna 
për festimin e ditës së 
Romëve dhe Ashkalive.  

Komuna 
lehtëson/përkrahë 
kremtimin e 15 Shkurtit 
dhe 8 Prillit për çdo vit.  

   2017-2019 600 € 

 

2 x100 x3 
vite 600 

 2.4 Të perfshihen shfaqjet 
e kulturës Rome, Ashkali 
dhe Egjiptian ne 
kremtimet e organizuara 
në qytet  

    2017-2019  
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1. Hyrje 

 Synimi i këtij udhëzuesi është të ofrojë një 

orientim më të mirë për komitetet e komuniteteve 

komunale, që të kuptojnë më mirë mandatin e tyre, 

bashkë me shembuj konkret se çka mund të bëhet që të 

zbatohet më mirë mandati i tyre. Në kontekst të Termave 

të reja të Referencës (ToR), ky udhëzues kërkon të sjell 

sqarime të mëtejshme në disa fusha shqetësuese që kanë një 

ndikim negativ në funksionimin e drejtë të KK-ve, dhe një 

listë të një grupi rekomandimesh dhe zgjidhjesh praktike. 

Duhet të theksohet se ky udhëzues nuk është domosdo 

përfundimtar dhe mund të zgjerohet në të ardhmen për të 

përfshirë edhe çështje të tjera. 
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2. Procesi i nominimit dhe përzgjedhjes së 
pjesëtarëve të komunitetit nëpër Komitete të 
Komuniteteve 

 
 KK përbëhet nga anëtarë të Kuvendit Komunal si 

dhe përfaqësues të komuniteteve. Cilido komunitet që 

jeton në komunë duhet të jetë i përfaqësuar nga së paku 

një përfaqësues në KK. Procesi është më tepër i hapur 

(drejtpërdrejtë) për nominim dhe përzgjedhje të 

anëtarëve nga Kuvendi Komunal, përderisa nuk është i 

identifikuar qartë për anëtarët e komunitetit në ToR e re. 

Dokumenti parasheh të ofrojë fleksibilitet për secilën 

komunë që të zbatojë qasjen më të mirë praktike”: 

“Komunitetet propozojnë përfaqësuesit e vet në komitet të 

cilët nuk janë anëtar të kuvendit komunal. Propozimet duhet 

paraqiten për shqyrtim para kuvendit komunal”
 1.   

Duke pasur parasysh nevojën për një proces 

vendimmarrës gjithëpërfshirës- i cili është paraparë të 

përfshijë të gjitha komunitetet dhe pjesëtarët e tyre si dhe 

përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile – kryesuesi i 

Kuvendit Komunal duhet të publikojë dhe njoftojë 

                                                 
1 Termat e Referencës për Komitetin e Komuniteteve, Neni 4 “përbërja dhe 
procesi i përzgjedhjes së anëtarëve të komitetit të komuniteteve”, paragrafi 
2. 
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komunitetet për procesin e zgjedhjes për KK, dhe të 

inkurajojë ata të angazhohen në këtë proces.  

Mund të merren në konsideratë kriteret në vijim nga praktikat 

më të mira:  

• Të paktën të mbahet një takim publik, në një vend ku 
komunitetet mund të kenë qasje me lehtësi, në të cilin 
do të ftohen komunitetet dhe të njoftohen për detyrat 
dhe përgjegjësitë e KK-së si dhe për procedurat e 
nominimit të anëtarëve të komitetit.  

• Shpalljet për mbajtjen e takimeve publike postohen 
nëpër tërë lagjet dhe fshatrat e banuara nga 
komunitetet. Kryesuesi i Kuvendit Komunal 
organizon takimin dhe e shpall atë 14 ditë më përpara. 

• Nominimet për komitet nisin posa të mbahet takimi 
publik. 

• Kryesuesi i Kuvendit Komunal emëron pjesëtarët e 
komunitetit që nuk janë anëtarë të Kuvendit Komunal, 
në pajtim me nominimet e bëra nga komunitetet që 
banojnë në komunë.  

• Secili kandidat për një ulëse në komitet duhet të 
dorëzojë një listë me emra dhe nënshkrime të 
pjesëtarëve të komunitetit të vet që dëshmon se këta 
pjesëtarë e miratojnë atë. Një listë e tillë dorëzohet me 
shkrim. 

• Pjesëtarët e komunitetit që e miratojnë një kandidat 
duhet të vërtetojnë përkrahjen e tyre në listë me 
informatat në vijim: emrin e plotë; moshën; adresën; 
gjininë; numrin identifikues personal; dhe numrin e 
telefonit. Një pjesëtar i komunitetit që miraton një 
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kandidat duhet të jetë i moshës 18 vjeç e më lartë dhe 
të jetë banor i komunës.  

• Kryesuesi i Kuvendit Komunal duhet të vërtetojë 
listat dhe të përzgjedh kandidatin që ka marr numrin 
më të madh të nënshkrimeve. 

• Nëse dy ose më shumë kandidatë kanë marr numrin e 
njëjtë të nominimeve, atëherë duhet të merren 
parasysh kriteret në vijim për përzgjedhjen 
përfundimtare:  

- Shpërndarja sa më e gjerë e mundshme 
gjeografike2; 

- Përgatitja/kualifikimi shkollor;  

- Drejtpeshimi gjinor;  

- Përvoja adekuate; ose,  

Kur të dy kandidatët janë njëjtë të përshtatshëm në raport me 

të gjitha kriteret e mësipërme, atëherë përzgjedhja bëhet me 

short3;  

Nëse nuk ka nominime atëherë Kryesuesi i Kuvendit 

Komunal kërkon sugjerime nga anëtarët e atij komuniteti. 

Anëtarët e një komuniteti të caktuar në harmoni me kriteret e 

mësipërme, dorëzojnë një listë. 

 

                                                 
2 Shembull: Nëse kandidati A ka marr nominime nga 6 fshatra, ndërsa 
kandidati B ka nominime nga 4 fshatra atëherë përzgjidhet kandidati A për 
shkak se ka një përkrahje më të gjerë. 
3 Shembull: Emrat e kandidatëve vendosen në të njëjtin vend dhe 
përzgjedhen me short nga një person i jashtëm.  
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Këshilla të dobishme: Komunat mund të shpërndajnë një 

‘mostër për nominimet’ në takimet publike me komunitetet 

dhe/ose të vendosin kopje të lira të këtij dokumenti nëpër 

zonat e pritjes të komunës, One-Stop-Shops dhe Zyret 

Komunale për Komunitete dhe Kthim (shih Shtojcën A). 

 

 

3. Çështjet për referim 
Siç është përshkruar në Ligjin për vetëqeverisje 

lokale4, KK-ja është përgjegjës për të trajtuar çfarëdo çështje 

që ka të bëjë me diskriminimin e një personi mbi çfarëdo 

baze, siç është gjuha, religjioni, prejardhja etnike, apo që 

është paragjykuese në lidhje me interesin e një komuniteti.  

Për nga definicioni, KK-ja përveç tjerash ka të drejtën që të 

diskutojë dhe rekomandojë veprime mbi temat në vijim: 

3.1. Çështjet në lidhje me sigurinë 

KK-të kohë pas kohe raportojnë për të trajtuar çështje të tilla 
si: 
 

• çështjet në lidhje me qentë endacak; 

• çështjet në lidhje me kontrollin e komunikacionit; 
nevoja për të vendosur pengesa të shpejtësisë etj.; 

                                                 
4 Ligji nr. 03/L-040 për vetëqeverisje lokale, neni 53 “Komiteti i 
komuniteteve”, paragrafi 2. 
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• si dhe çështje të tjera që nuk kategorizohen si 
probleme serioze të sigurisë.  

Këto çështje nuk kanë një ndërlidhje me punën e KK-ve 

përveç atëherë kur kanë një ndikim serioz në komunitete. Një 

problem/incident serioz i sigurisë ka gjasa të destabilizojë 

gjendjen e sigurisë duke ndikuar negativisht në sigurinë reale 

dhe/ose të perceptuar të komuniteteve, cenon lirinë e lëvizjes 

dhe rrjedhimisht kufizon edhe ushtrimin e të drejtave të tjera 

themelore, dhe/ose rrezikimin e marrëdhënieve ndër-

komunitare. Sulmet fizike (vrasjet ose lëndimet e rënda), 

plaçkitjet në zonat e të kthyerve, dëmet në vendet kulturore 

dhe fetare, si dhe incidente të tjera që pengojnë qasjen në 

shërbime (d.m.th në shëndetësi dhe edukim) dhe liria e 

lëvizjes mund të kategorizohen si çështje serioze të sigurisë.  

Për më tepër, çështjet në lidhje me sigurinë janë 

përgjegjësia e parë dhe primare e organeve të zbatimit të ligjit 

(policisë dhe gjykatave) si dhe të forumeve të tjera joformale 

dhe formale të sigurisë që janë në dispozicion në nivel 

komunal siç janë Këshillat Komunale të Sigurisë së 

Komunitetit (KKSK), Komitetet Lokale të Sigurisë Publike 

(KLSP), dhe Ekipet e Veprimit të Sigurisë së Komunitetit 

(EVSK).  

KKSK është organi primar komunal i mandatuar për 

të adresuar sigurinë e komuniteteve jashtë akterëve të rregullt 
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të sigurisë dhe drejtësisë siç janë Policia e Kosovës dhe 

gjyqësia.5 Si organi kryesor konsultativ i komunës  për të 

adresuar çështjet e sigurisë që prekin komunitetet, KKSK-të 

duhet të formohen në çdo komunë, të kryesuara nga Kryetari i 

Komunës, dhe të përbëra, mes të tjerëve, edhe nga 

përfaqësues nga komunitetet, kryesuesi i KK-së dhe një 

përfaqësues i Zyres Komunale për Komunitete dhe Kthim 

(ZKKK). KLSP-të6 në anën tjetër janë një version më i lehtë i 

KKSK-ve, dhe ato krijohen nëpër fshatra, zona dhe lagje të 

një komune, dhe një përfaqësues i këtij organi është pjesë 

përbërëse e përbërjes së KKSK-së.7 EVSK-të8 formohen 

nëpër disa komuna për të promovuar policinë e komunitetit të 

cilat drejtohen nga akterët e sigurisë siç janë KFOR-i ose 

Misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit (EULEX). 

Prandaj komiteti nuk duhet të merret në mënyrë të 

drejtpërdrejtë me çështje të sigurisë por t’i referojë incidentet 

më serioze te forumet e sipërpërmendura të sigurisë në nivel 

lokal.  

                                                 
5 KKSK-të janë organe komunale obligative, që themelohen sipas Ligjit Nr. 
03/L-035 për Policinë, 4 qershor 2008. 
6 Rregullohet me Nenin 7(3) të Ligjit Nr. 03/L-035 për Policinë, 4 qershor 
2008 
7 Neni 4 i UA 2012 për KKSK “përbërja e KKSK”, paragrafi 1.10. 
8 Vlerësimi i ndikimit të Ekipeve Vepruese të Sigurisë së Komuniteteve të 
Kosovës, http://www.osce.org/kosovo/36375 (gjenden online që nga 15 
gushti 2012) 
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Megjithatë, për nevoja më kritike KK-të duhet të 

inkurajojnë organet përkatëse komunale, duke përfshirë edhe 

kryetarin e komunës, nënkryetarin për Komunitete, ZKKK, si 

dhe KKSK-të, që të përgjigjen në mënyrë adekuate dhe në 

kohë të duhur në çështjet serioze të sigurisë që prekin 

komunitetet. Rekomandimet e KK-së për komunën mund të 

përfshijnë nxjerrjen e deklaratave publike për dënimin e 

incidenteve të sigurisë, implementimin e aktiviteteve 

informuese komunale dhe inkurajimin e dialogut të vërtetë 

institucional me komunitetet e prekura. 

Komiteti poashtu duhet t’i rekomandojë Kryetarit e Komunës 

dhe Kuvendit Komunal që të mbajnë së paku dy herë në vit 

takime konsultative publike me komunitetet që kanë për 

synim diskutimin dhe adresimin e shqetësimeve në lidhje me 

sigurinë.   

3.2. Qasja në arsimim  

Legjislacioni i Kosovës e njeh të drejtën e marrjes së 

shkollimit publik në të gjitha nivelet në gjuhën e zgjedhur 

zyrtare9 si dhe të drejtën e marrjes së shkollimit parashkollor, 

fillor dhe të mesëm në gjuhë të tjera të komuniteteve 

tradicionale të Kosovës në ato komuna ku këto komunitete 

                                                 
9 Neni 59.2 i Kushtetutës së Kosovës; Neni19.1, 19.2, 19.3, 19.4, i Ligjit për 
Përdorimin e Gjuhëve, Neni 8.1 i Ligjit për të Drejtat e Komuniteteve; 
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jetojnë.10 Megjithatë, në praktikë disa komunitete mund të 

përballen me vështirësi në qasjen në shkolla. 

KK, mes tjerash do duhet të vlerësojë dhe rekomandojë masa 

për: 

• shtimin e qasjes së komuniteteve në arsimin 
parashkollor, fillor dhe të mesëm; 

• rritjen e shkallës së vijimit të mësimit të nxënësve nga 
komunitetet dhe uljen e braktisjes së shkollimit;  

• vënien në dispozicion të teksteve shkollore për 
nxënësit e komunitetit; 

• vënien në dispozicion të mësimdhënësve të 
kualifikuar të aftësuar për të dhënë mësim në gjuhët e 
komuniteteve; 

• njohjen e diplomave shkollore të lëshuara nga 
shkollat me planprogram në gjuhën serbe; 

• ndarjen e drejtë dhe të barabartë të bursave për 
shkollim. 

Komiteti mund të kërkojë të dhënat e mësipërme nga 

Drejtoria komunale për Arsim dhe nga ZKKK-ja. Pasi të ketë 

analizuar këto të dhëna KK kërkon nga Drejtoria për Arsim që 

të prezentojë masat që i sheh të përshtatshme për të adresuar 

mangësitë që ndikojnë në qasjen e komuniteteve në arsimim. 

                                                 
10 Neni 59.2 Kushtetuta e Kosovës Neni 3.2(c), Ligji për arsimin fillor dhe 
të mesëm në Kosovë, Neni 20.1, Ligji për Përdorimin e gjuhëve, Neni 59.3, 
i Kushtetutës së Kosovës; Neni 8.1, 2008 Ligji për të Drejtat e 
Komuniteteve. 
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Komiteti nëse e sheh të përshtatshme mund të adresojë këto 

çështje para Kuvendit të Komunës.  

3.3. Qasja në gjuhë 

Si pjesë e rishikimit të tyre të politikave dhe 

praktikave komunale, nga KK-ja pritet që të vlerësojë dhe 

avokojë për respektimin nga ana e komunës të përdorimit 

zyrtar të gjuhëve, që është çështje kyçe për ofrimin e 

shërbimeve të barabarta dhe efektive për të gjitha komunitetet. 

Komuna ka një obligim ligjor që të ofrojë të gjitha 

shërbimet dhe dokumentet publike në gjuhët shqipe dhe 

serbe, duke përfshirë edhe gjuhët tjera të komuniteteve të cilat 

janë zyrtare në një nivel komunal.11 Shërbimet e tilla 

përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, shërbimet komunale, 

arsimim, qasje në kujdes shëndetësor dhe qasje në takimet 

publike dhe rregulloret komunale në gjuhët zyrtare.12 

Komunat poashtu janë të obliguara të sigurojnë se mjediset e 

tyre të punës dhe ato që ndërlidhen me pjesëmarrjen në punët 

publike favorizojnë shfrytëzimin efektiv të gjuhëve zyrtare.13  

Institucionet komunale duhet të përmbushin kornizën ligjore 

për përdorimin e gjuhëve zyrtare në lidhje me: 

                                                 
11 Neni 7 i Ligjit për përdorimin e gjuhëve 
12 Ibid, neni.7 
13 Ibid, neni 7.3dhe7.5 
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• ofrimin e shërbimeve komunale dhe dokumenteve 
publike;14  

• organet përfaqësuese komunale dhe organet 
ekzekutive si dhe takimet publike të komunës (duke 
përfshirë edhe procesverbalet nga këto takime);15 

• evidencën publike dhe dokumente të tjera zyrtare 
komunale;16 

• mjediset punuese të komunës;17 

• emrat zyrtar të institucioneve dhe organeve 
komunale;18  

• emrat e komunave, fshatrave, rrugëve dhe toponime 
të tjera.19 

KK-ja mund të kërkojë të dhënat e mësipërme nga ZKKK 

ose/dhe nga Njësia Komunale për të Drejtat e Njeriut. Pasi të 

ketë analizuar të dhënat, KK-ja kërkon nga Drejtoria e 

Administratës të prezentojë masat që i sheh të përshtatshme 

për të adresuar mangësitë në lidhje me përdorimin e gjuhëve 

zyrtare. Komiteti mund, nëse e sheh të përshtatshme të 

adresojë çështjet në Kuvend të Komunës dhe si mjet të fundit 

të dorëzojë një ankesë në Zyren e Komisionerit për Gjuhë 

pranë Zyres së Kryeministrit.20 

                                                 
14 Ibid, neni 7.2 
15 Ibid, neni 7.3-4 
16 Ibid, neni 7.4 dhe 7.6 
17 Ibid, neni 7.5 
18 Ibid, neni 9.1 
19 Ibid, neni 9.2 
20 Rregullorja Nr. 07/2012 për Zyren e Komisionerit për Gjuhë, 4 prill 2012. 
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Këshilla të dobishme: KK-ja duhet të dorëzojë ankesat me 

shkrim në Zyren e Komisionerit për Gjuhë. 

Zyra e Komisionerit për Gjuhë është themeluar nën 

përkujdesjen e Zyres së Kryeministrit. Zyra e mbikqyrë 

zbatimin e Ligjit me synime të ruajtjes, promovimit dhe 

mbrojtjes së përdorimit të: 1. Gjuhëve zyrtare të Republikës së 

Kosovës; 2. Gjuhëve zyrtare të komunave; 3. Gjuhëve në 

përdorimin zyrtar të komunave; dhe 4. Gjuhëve të 

komuniteteve gjuha amtare e të cilave nuk është gjuhë zyrtare.  

 
 

3.4. Qasja në shërbime 

Si pjesë e përgjegjësive të tij për të rishikuar politikat 

dhe praktikat komunale, KK-ja pritet të vlerësojë dhe avokojë 

për qasje pa pengesa të komunitetit në shërbimet publike 

komunale. Duhet të merret parasysh se respektimi i 

përdorimit zyrtar të gjuhëve nga ana e komunës shpesh është 

përbërësi primar për ofrimin e barabartë dhe efektiv të 

shërbimeve për të gjitha komunitetet. 

Shërbimet e tilla mes tjerash përfshijnë edhe ofrimin e: 

• Regjistrimit civil; 

• Shërbimeve publike duke përfshirë furnizimin me 
ujë, rrymë elektrike, ndriçim të rrugëve/publik, 
trajtimi i kanalizimit dhe menaxhimi i 
mbeturinave; 

• Rrugëve lokale dhe infrastrukturës tjetër; 
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• Shërbimeve shëndetësore; 

• Shërbimeve sociale dhe mirëqenies sociale; 

• Shërbimeve të zjarrfikjes dhe të emergjencës;  

• Licencimin e shërbimeve dhe objekteve, duke 
përfshirë atyre për argëtim, ushqim, tregjet, 
shitësit nëpër rrugë, transportin lokal publik dhe 
taksi, gjuetisë dhe peshkimit dhe restorantet dhe 
hotelet, panairet dhe tregjet, parqet publike, 
hapësirat e hapura dhe varrezat, dhe 
infrastruktura. 

KK mund t’i rekomandojë një organi komunal (p.sh. ZKKK, 

Drejtorisë së Administratës, etj.) që të mbledhin të dhëna apo 

të përcjellin një rast. 

Megjithatë KK nuk mund të ndërhyjë në kompetencat e 

organeve ekzekutive në komunë apo të veprojnë në emër të 

tyre. KK duhet t’i shmanget marrjes së përgjegjësive për të 

hartuar projekte apo për të kërkuar fonde, por në vend të kësaj 

duhet të inkurajojë drejtoritë apo institucionet përkatëse 

komunale që të veprojnë menjëherë ndaj kërkesës së 

komunitetit.    
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3.5. Referimet 

 
KK ka të drejtë të diskutojë çfarëdo kërkese që 

dorëzohet në komitet, duke përfshirë kërkesat 

individuale. Megjithatë, Komiteti duhet të përpiqet t’ia 

drejtojë rastet, sidomos rastet individuale, organeve apo 

mekanizmave përgjegjës. Për shembull, nëse KK-së i 

drejtohen për të diskutuar çështje të tilla si ndarja e 

tokës, strehimi i përkohshëm, vendosja në strehimin 

social, ndihma financiare, mosmarrëveshje individuale, 

grumbullimi i qenve endacak, biznese që punojnë jashtë 

orarit të rregullt të punës apo veprimtaritë përgatitore për 

korrje-shirjet, këto janë lloje të rasteve që organet 

ekzekutive dhe mekanizmat e vendosura në komuna do 

duhet të mbajnë përgjegjësi dhe nuk janë përgjegjësia 

primare e KK-së. 
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4. Rolet dhe përgjegjësitë institucionale 
KK mund të zbatojë mandatin e vet vetëm në 

bashkëpunim me organet legjislative dhe me mbështetjen e 

degës ekzekutive si dhe me mekanizmat tjera pjesëmarrëse të 

komunitetit që janë në dispozicion në nivel lokal (p.sh. 

ZKKK). Megjithatë, mos reagimi nga ana e drejtorive 

komunale dhe Kuvendit Komunal e nënvlerëson punën e KK 

që si rrjedhojë ka mos efikasitetin në trajtimin e çështjeve në 

lidhje me komunitete nëpër komuna. Mos reagimi mund të 

shihet në formë të mos kërkimit të ndihmës së KK-së, 

injorimin e rekomandimeve të tyre apo duke mos siguruar 

materialet e nevojshme për analiza. Komiteti, në këso raste 

mund të ndërmerr hapat në vijim: 

• Të lëshojë përkujtues me shkrim që pasohen me një 
takim; 

• Të ftojë instancën/personin përgjegjës në takim të 
KK-së apo në takim individual; 

• Të angazhojë anëtarët nga Kuvendi Komunal në 
Komitet që të qojnë përpara një çështje të caktuar 
brenda Kuvendit Komunal; 

• Të kërkojë përkrahjen e ZKKK-së ose/dhe të 
nënkryetarit të komunës për komunitete 
(NKK)/Zëvendës Kryesuesit të Kuvendit Komunal 
për Komunitete (ZKKK) që të avancojnë një çështje 
të caktuar; 
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• Nëse ndërlidhet me shfrytëzimin e gjuhëve zyrtare, të 
parashtrohet një ankesë në Zyren e Komisionerit për 
Gjuhë si mjeti i fundit; 

• Me mbështetjen e Ministrisë së Administrimit dhe 
Pushtetit Lokal (MAPL) të krijojnë një mekanizëm 
përcjellës me të cilin MAPL mund si pjesë e 
mekanizmit të saj të matjes së performansës komunale 
të vlerësojë se sa është e integruar/mbështetur KK-ja 
në kuadër të Kuvendit Komunal dhe strukturat tjera 
komunale; 

• Shfrytëzimi i mjeteve ligjore në dispozicion; 

• Dorëzimin e pyetjeve në lidhje me përfaqësimin e 
komuniteteve jo shumicë në administratën komunale, 
institucione shëndetësore dhe arsimore; si dhe pyetje 
të tjera që përfshijnë interesat e komunitetit direkt ose 
indirekt. KK mund në çdo rast të rekomandojë 
veprime, me shkrim, për drejtorinë përkatëse që të 
ndryshojë dokumentin dhe t’ia dorëzojë ato 
rekomandime Kuvendit Komunal.    

KK përveç këtyre mund të diskutojë problemet në lidhje me 

mirëmbajtjen e të gjitha lokacioneve fetare (p.sh. varrezat) 

dhe të rekomandojë dhe ngrit çështjet pranë degës ekzekutive 

komunale që të përcjellin këto çështje nëse janë lajmëruar 

shqetësime. Komiteti duhet të evitojë marrjen e përgjegjësisë 

për të hartuar projekte, kërkojë fonde apo pengojë 

mekanizmat përgjegjës për t’u marr me çështjen. 

Në ato komuna në të cilat nuk është themeluar ZKKK, KK-ja 

mund të ridrejtojë/ngrit çështjen si shqetësim të komunitetit 

pranë Kuvendit Komunal.          
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Në vijim është paraqitur një listë e detyrave dhe përgjegjësive 

të përzgjedhura të KK-së ku theksohet nevoja për një 

koordinim dhe bashkëpunim të tillë të brendshëm në kuadër 

të komunës. 

4.1. Rishikimi i projekt legjislacionit komunal 

 KK ka të drejtë, nga këndvështrimi i komunitetit, të 

diskutojë dhe rishikojë rregulloret komunale (p.sh. statutin e 

komunës, rregulloret mbi bursat shkollore, transportin urban, 

mëditjet për udhëtime zyrtare, qasjen në dokumente publike, 

taksat dhe pagesat për veprimtaritë komunale, tatimin në 

pronë, etj.) dhe nxjerr rekomandime për Kuvendin Komunal. 

 Anëtarët e KK-së duhet të kujdesen që këto 

dokumente të shqyrtohen para se ato të dalin për konsultim 

publik dhe të dorëzohen në Kuvendin Komunal. Komiteti 

duhet të shikojë ndonjë nen, paragraf apo dispozitë që mund 

të jetë paragjykuese dhe/ose diskriminuese ndaj interesave të 

një komuniteti. E njëjta rregull vlen edhe për çfarëdo 

dokumenti tjetër të politikave që lëshohet nga organet 

komunale (p.sh. strategjia komunale për kthim të 

qëndrueshëm, planet lokale të veprimit për Strategjinë e 

integrimit të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian, listën e 

projekteve prioritare për komunën, planet e zhvillimit urban, 
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planifikimin hapësinor, planin e zhvillimit ekonomik, raportin 

e auditimit të brendshëm, etj.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Këshilla të dobishme: KK mund të kërkojë pjesëmarrjen e 

Zyrtarit Ligjor të komunës apo Avokatit Publik në takimet e 

Komitetit gjatë kohës kur trajtohen projekt legjislacionet 

komunale apo çështjet tjera legjislative. 
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4.2. Rishikimi i projekt buxheteve komunale 

Në vijim, anëtarët e KK-së mund të kërkojnë nga 

Drejtoria komunale për Buxhet dhe Financa/Ekonomi, përmes 

zyres së Kryetarit të Komunës, që të informojnë Komitetin 

posa buxheti komunal të jetë në proces të hartimit. KK-ja 

mund për shembull të parashtrojë pyetje për projektet dhe 

investimet kapitale të zbatuara në lagjet/fshatrat e përziera 

apo në ato zona ku jetojnë komunitetet (p.sh. 

ndërtimi/renovimi i shkollës, shtrimi/mirëmbajtja e rrugëve, 

objektet e kujdesit shëndetësor, etj.). 

Për më tepër, Komiteti ka të drejtë të ketë qasje/ të informohet 

kohë pas kohe në lidhje me shpenzimin e buxhetit komunal, 

përderisa drejtoria përkatëse është e obliguar në të njëjtën vijë 

sikurse me komitetin për politika dhe financa, që të ndajë këto 

informata me KK-në.   

 
Këshilla të dobishme: Procesi i hartimit të një buxheti 

komunal fillon që nga mesi i muajit maj dhe përfundon me 30 

shtator të çdo viti (shih Shtojcën B: Cikli i rishikimit 

buxhetor). Komunat janë të obliguara të organizojnë takime 

të konsultimeve publike për të diskutuar fushat prioritare dhe 

të prezantojnë projekt buxhetin komunal para publikut para 

aprovimit të fundit nga Kuvendi Komunal. KK-ja mund t’i 

rekomandojë Kryetarit të Komunës dhe kryesuesit të Kuvendit 

komunal që të informojnë zonat e populluara nga komunitetet 

dhe të organizojnë takime publike.  
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4.3. Rishikimi i raporteve të ZKKK-së 

ZKKK është e obliguar të nxjerr raporte për Kryetarin 

e kuvendit, kuvendin komunal dhe komitetet e saj në baza 

mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore për progresin e 

arritur në fushën e të drejtave të komuniteteve, qasjes së 

barabartë të komuniteteve në shërbime publike, kthim, 

riatdhesim dhe ri integrim të personave të zhvendosur21. KK-

ja, duke qenë si një nga komitetet e përhershme të Kuvendit 

Komunal, ka të drejtë te pranojë dhe analizojë raportet e 

ZKKK-së.  

 

 

 

 

 

 

 
Këshilla të dobishme: Komiteti mund të ftojë kryesuesin e 

ZKKK-së në takimet e veta për të prezantuar dhe diskutuar 

raportet e ZKKK-së. Në kushte ideale, ZKKK do duhej të 

dorëzojë këtë raport te kryesuesi i KK-së para takimit, e cila 

do të ndahet te të gjithë anëtarët e KK-së paraprakisht si 

pjesë e ftesës për takim dhe dokumenteve të bashkangjitura.  

 

 

                                                 
21 Rregullorja Nr. 02/2010 për Zyren Komunale për Komunitete dhe Kthim, 
Neni 7, paragrafi 1.7 
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4.4. Themelimi i një Grupi Punues  

Në rast se KK, për shembull, dëshiron të vlerësojë 

nevojat e një komuniteti (p.sh. për banim social, artikuj jo 

ushqimor, etj.), mund të rekomandojë në Kuvend Komunal 

që të themelojë një grup punues të rregullt ose ad hoc, task- 

forcë apo panel për të prodhuar një raport për një temë të 

caktuar (shih Shtojcën D si shembull). Komiteti duhet t’i 

shmanget diskutimeve apo marrjes së një vendimi, për 

shembull, për një listë të përfituesve potencial. KK-ja në anën 

tjetër mund t’i rekomandojë Kuvendit Komunal që të 

përfshijë anëtarë nga komiteti në një grup punues, task- forcë 

apo panel përgjegjës për të kryer punën.  

Ato KK që përbëhen nga shtatë (7) apo më shumë 

anëtarë megjithatë mund të vendosin që të themelojnë brenda 

një grup punues për të diskutuar një çështje specifike (p.sh për 

të harmonizuar statutin e komunës me legjislacionin aktual, 

vlerësimin e dhënies së bursave shkollore për studentë, ose 

për të prodhuar një projektplan të punës, vlerësimin e 

respektimit të gjuhës, etj.). KK mund poashtu të kërkojë 

ekspertizën e specialistëve që punojnë për komunën dhe nga 

ekspertë individual ose organizata jo qeveritare (OJQ) në një 

fushë të caktuar e cila mund të ndihmojë në analizimin e një 

dokumenti/çështje të caktuar.  



 

 - 26 - 

Duhet të merret parasysh se KK nuk është organ 

vendimmarrës por konsultativ. Nëse paraqitet nevoja për 

vendim marrje grupi punues, task-forca ose paneli i kërkojnë 

Kuvendit Komunal që të thirr një takim të jashtëzakonshëm 

që të adresojë një çështje specifike dhe të merr një vendim. 

 

E drejta pronësore – Shembull: Në rast se Kuvendi komunal 

ose ndonjë nga organet e administratës komunale kanë ndalur 

apo përkohësisht kanë ndaluar regjistrimin e një transaksioni 

pronësor, KK ka të drejtë të rekomandojë në Kuvendin 

komunal apo në organet tjera në kuadër të administratës 

komunale që të rishqyrtojnë vendimin, pasi që banorët duhet 

të ushtrojnë lirshëm të drejtat e tyre pronësore. Në rast të 

uzurpimit të paligjshëm të një prone, KK mund të diskutojë 

rastin dhe t’ia adresojë atë një mekanizmi tjetër (p.sh. KKSK-

së).  
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5. Propozime të tjera praktike për të përmirësuar 
funksionalitetin e komiteteve të komuniteteve  

5.1. Hartimi i një plani vjetor të punës 

KK duhet të hartojë dhe miratojë një plan vjetor të 

punës mundësisht menjëherë pasi të themelohet. Plani duhet 

të përfshijë një listë të aktiviteteve të rregullta dhe afateve 

kohore për zbatimin e tyre, të cilave u bashkëngjitet një 

implikim buxhetor për disa nga aktivitetet (p.sh. shfrytëzimi i 

automjeteve komunale/shpenzimet për aktivitetet e informimit 

të komuniteteve). Planet duhet të kenë indikatorë të qartë për 

të matur punën e KK-ve në fund të çdo viti si dhe të mandatit 

të tyre katërvjeçar. Kryesuesi i KK-së duhet t’ia prezantojë 

punën e planifikuar të KK-së Kuvendit Komunal para muajit 

shtator, duke synuar që të kërkojnë financim nga komuna për 

punën e tyre (p.sh. mbështetje logjistike ose në transport). 

5.2. Kërkimi i mbështetjes nga Drejtoria e Administratës 
për të organizuar takimet e komitetit të komuniteteve 

 
Përveç nëse rregullat dhe procedurat e Kuvendit komunal 

thonë ndryshe, drejtoria e administratës i ofron ndihmë KK-së 

për mbajtjen e procesverbalit të takimeve, përkthimin e tyre 

dhe dërgimin e tyre te kryesuesi i KK-së.  

 

Këshilla të dobishme: KK-të rekomandohet të shfrytëzojnë 

projekt Planin Vjetor të punës në Shtojcën C. 
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5.3. Dorëzimi  

Kryesuesi i KK-së duhet me përfundimin e mandatit 

të tij/saj, të përgatisë shënimet e dorëzimit apo t’ia kalojë ato 

në mënyrë verbale anëtarëve pasues. Kryesuesi i KK-së 

poashtu duhet të jetë i pranishëm në seancën e parë 

inauguruese të KK-së apo të jetë i pranishëm deri sa KK-ja e 

re të jetë formuar në tërësi. 
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Shtojca A 

 

SHEMBULL: Njoftim publik  
 
TEMA: Nominimi i Komitetit të Komunitetit 
 
DATË: XX/XX  
 
__________________________ [emri i komunës] do të mbajë një 
____________________[publik] takim me ________________ 
[datë] në  ________ [ora].  
 
 
Takimi do të mbahet në  _________ [salla e konferencave, klasa, 
ose restoranti] në _________________________ [lokacioni i 
takimit].  
 
 
Organi komunal pret që rendi i ditës së këtij takimi të përfshijë 
temat në vijim:  
 
 
1. Nominimi i pjesëtarëve të komuniteteve për komitetin e 
komuniteteve    
 
 
Për t’u dëgjuar zëri i juaj prania e juaj është tejet e nevojshme dhe 
JU jeni të inkurajuar që të merrni pjesë. 
 
 
Data e njoftimit: ___________ 
 
Emri i personit që nxjerr njoftimin: _____________________ 
 
Numri i telefonit të personit që nxjerr njoftimin: 
___________________ 
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Shtojca B 
 

Cikli buxhetor komunal 
 

 
Legjislacioni/direktivat përkatëse: 

- Ligji Nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave 
publike dhe përgjegjësitë  

- Ligji Nr. 03/L-221 ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 
Nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike 
dhe përgjegjësitë   

- Qarkorja Buxhetore Komunale XX/XX, e nxjerrë nga 
Ministria e Financave në muajin maj të çdo viti. 

 

 
 

 
 

 

Veprimi  Data Legjislacioni 
Zyrtari kryesor i financave dhe 
Kryetari i Komunës duhet të 
mbajnë seanca dëgjimi publik për 
propozim buxhetin. 
 

Para 1 shtatorit Qarkorja e buxhetit komunal 

Kryetari i Komunës duhet të 
dorëzojë propozim buxhetin 
komunal në kuvendin e komunës. 

Deri me 1 
shtator 

Ligji për menaxhimin e 
financave publike dhe 
përgjegjësitë, neni 61.1 
 

Kuvendi komunal duhet të mbajë 
së paku një seancë dëgjimore 
publike. 

Mes datave 1 – 
30 shtator  

Ligji për menaxhimin e 
financave publike dhe 
përgjegjësitë, neni 61.2 
 

Kuvendi komunal duhet të 
miratojë buxhetin e komunës dhe 
Kryetari të dorëzojë propozimin në 
Ministrinë e Financave. 

Deri me 30 
shtator 

Ligji për menaxhimin e 
financave publike dhe 
përgjegjësitë, neni 61.2 
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Shtojca C 

 

Plani i punës së Komitetit të komuniteteve 

Komuna e______________ [të shënohet] 

Plani i punës për_____________[të shënohet muaji/viti]   

 
Objektiva 1:  
 

Objektivat 
operacionale 

Aktivitetet 
Treguesit e 

verifikueshëm 

Rreziqet 
dhe 

supozimet 

Afati 
kohor 

 �  �  �   

 
Objektiva 2:  
 

Objektivat 
operacionale 

Aktivitetet 
Treguesit e 

verifikueshëm 

Rreziqet 
dhe 

supozimet 

Afati 
kohor 

 �  �  �   
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Shtojca D 
LOGOJA E KOMUNËS 

[Të tregohet ose vendoset logoja e komunës] 
 
Emri: Grupi punues për arsim i Komitetit të komuniteteve 
Qëllimi: Të avancohet roli që luhet në arsimim dhe të 
përmirësohet cilësia e arsimimit për të gjitha komunitetet 
 
‘…Arsimimi është njëra nga sfidat më kryesore që prekin 
komunitetet e veçanërisht grupet e cenueshme siç janë romët, 
ashkalinjtë dhe egjiptianët si dhe komunitetet që jetojnë në 
zonat rurale të …’ 
Grupi punues për arsim do të mund të trajtojë disa nga këto 
shqetësime duke nxjerrë rekomandime dhe raporte speciale në 
takimet e Komitetit për komunitete. 
 
Një shembull i rekomandimeve që do të mund të nxirrte grupi 
punues për arsim:  
 
 
Komiteti i komuniteteve i Komunës së __________________ 

 
‘…Grupi punues për arsim, në takimin e mbajtur me datë 
________ 2012, ka rishikuar implementimin e kërkesave nga 
_____________, të pranuara me datë ________ të drejtuara 
për ZKKK (apo një institucion tjetër) … në lidhje me 
problemin e arsimit në shkollën ‘_____ në fshatin ‘_____’ 
 
‘Grupi punues në datën __ __, është takuar me Drejtorin për 
Arsim, me ç’rast janë ngritur shqetësimet dhe janë dhënë 
përgjigjet nga ______’ 
Grupi punues është siguruar se çështja duhet të përcillet më 
tutje dhe të merret një vendim në mënyrë që të përmirësohet 
situata në shkollën _______ përmes________________  
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Prandaj, grupi punues për arsim i 
 

Rekomandon 
 
Komitetit të komuniteteve që të merr masa për të adresuar 
çështjen duke paraqitur një kërkesë në drejtorinë komunale 
për arsim që të shpall një vend të lire pune për të përsëritur 
zgjedhjen e procedurës në ‘_____’ në fshatin ‘______’ 
 
 
Komuna e  ______, 
Data: _______, 
 
Kryesuesi i grupit punues për arsim 
________________________________ 
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Lista e legjislacionit përkatës për KK-në në fushën e 
të drejtave të komuniteteve dhe qasjes së barabartë 

në shërbime 
 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës 
Duke përfshirë kapitullin III për të drejtat e komuniteteve dhe 
pjesëtarëve të tyre 
 

Legjislacioni në lidhje me të drejtat e komunitetit 
Ligjet 
Ligji Nr. 03/l-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 
komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë 
Ligji Nr. 03/l-068 për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës  
Ligji Nr. 02/l-37 për përdorimin e gjuhëve 
Ligji Nr. 03/L-040 për vetëqeverisjen lokale 
Ligji Nr. 03/L-041 për kufijtë administrativ komunal 
Ligji Nr.  02/L-88 për trashëgiminë kulturore 
Ligji Nr. 03/L-039 për zonat e veçanta të mbrojtura 
Ligji Nr. 02/L-31 për lirinë fetare në Kosovë 
Ligji Nr. 03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës 
Ligji Nr. 2010/03-L-237 për regjistrimin e popullsisë, ekonomive 
familjare dhe banesave 
 

Legjislacioni dytësor 
Rregullorja e Qeverisë Nr. 02/2010 për Zyret Komunale për 
komunitete dhe kthim 
Rregullorja e MAP Nr. 04/2010 për procedurat e përfaqësimit të 
drejtë dhe proporcional të komuniteteve jo shumicë në Shërbimin 
Civil të Republikës së Kosovës 
 
Legjislacioni tjetër përkatës për komunitete, kundër 
diskriminim dhe për qasjen në shërbime publike 
 

Ligji Nr.2004/3 kundër diskriminimit  
Ligji Nr. 2004/2 për barazinë gjinore 
 

 

Kujdesi shëndetësor 

Ligji Nr.2004/ 4 për shëndetësinë 
Ligji Nr. 2008/03-L-124 për ndryshimin e Ligjit për shëndetësinë 
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Ligji Nr. 2004/38 për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në 
kujdesin shëndetësor 
Arsimi 

Ligji Nr.. 02/L-52 për arsimin parashkollor 
Ligji Nr. 2002/2 për arsimin fillor dhe të mesëm në Kosovë 
Ligji Nr.  2002/3 për arsimin e lartë në Kosovë 
Ligji Nr. 02/L-24 për arsimin dhe aftësimin e të rriturve 
 

Mirëqënia sociale 

Ligji Nr. 2003/15 për skemën e ndihmës sociale në Kosovë 
Ligji Nr. 02/L-17 për shërbimet sociale dhe familjare 
Ligji Nr. 2004/32 për familjen 
Ligji 2003/23 për pensionet për aftësitë e kufizuara në Kosovë 
Ligji Nr. 03/l-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe 
punësimin e personave me aftësi të kufizuara  
 

Punësimi 

Ligji Nr. 03/L –212 i punës 
Ligji Nr. 02/L-42 për arsimin dhe aftësimin profesional 
 

Shtetësia, regjistrimi civil, dokumentet personale, regjistrimi i 

vendbanimit 

Rregullorja e UNMIK-ut 2000/13 për regjistrin qendror civil 
Ligji Nr. 03/L-034 për shtetësinë e Kosovës 
Ligji Nr. 02/L-118 për emrin personal 
Ligji Nr. 2004/46 për regjistrat civil 
Ligji Nr. 2007/02-L126 për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për 
regjistrat e gjendjes civile nr. 2004/46 
Ligji Nr. 03/L-037 për dokumentet e udhëtimit 
Ligji Nr.  03/L-099 për letërnjoftimet 
Ligji Nr. 02 /L-121 për vendbanimin dhe vendqëndrimin 
 

Shërbimi civil 

Ligji për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës 
Ligji Nr. 2010/03-L-147 për pagat e nëpunësve civil 
Ligji Nr. 2010/03-L-192 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës 

 

 

 


	Thirrja e Kpk -5 te.pdf
	Seanca 04 - Prcvb KpK 2022.pdf
	Plani i veprimit per integrim te komunitetit 2016-2019.pdf
	
	
	BANIMI


	Broshura per KK.pdf

