
                                                                               
 

Republika e Kosovës                                Komuna e Rahovecit 

Republika Kosova                           Opstina Orahovac 

Republik of Kosovo                      Municipality of Rahovec 

 
Njësia Komunale për të Drejtat e Njeriut 

 
Raportit të Punës për vitin 2018 Janar-Dhjetor 

 

 

Ju prezantojmë raportin e punës për periudhën Janar-Dhjetor 2018, ku përfshihen aktivitetet 

e realizuara në fushën e të drejtave të njeriut . 

Gjatë vitit 2018 Njësia Komunale për të Drejtat e Njeriut ka organizuar Fushata 

Sensibilizuese sa i përket të Drejtave të Njeriut, vizita Institucioneve locale, shënimin e 

ditëve ndërkombëtare  që jemi duke i realizuar gjatë gjithë vitit, takime të rregullta, 

debate, përgatitja dhe shpërndarja e fletëpalosjeve me informacione sa i përket të Drejtave 

të Njeriut dhe ditëve ndërkombëtare, pjesëmarrje e zyrtareve të NJKDNJ-së në tryeza, 

trajnime ,debate, punëtori etj. 

 

Në vazhdim do ti veçojmë aktivitetet e Njësisë Komunale për të Drejtat e Njeriut të cilat janë 
realizuar gjatë periudhës një vjeçare, janar – Nëntor 2018 

 

1. Bashkëpunimi i Njësisë Komunale për të Drejtat e Njeriut me Institucionet Lokale dhe ato 

Qendrore, OJQ-të, etj.. 

2. Bashkëpunim dhe koordinimi i aktiviteteve të zyrtareve të NJKDNJ-së me Drejtorin e 

Administratës së Përgjithshme; 

 

3.  Vizitë e Përfaqësuesve të MAPL-së Komunës së Rahovecit... Qëllimi i kësaj vizite ishte 

Realizimi i planit gjithëpërfshirës të Monitorimit të Komunave për vitin 2018, në fusha të 

caktuara: Të Drejtat e Njeriut, Integrimet Evropiane, Prona, etj. Vlen të theksohet se Zyrtarja e 

Lartë për të Drejtat e Njeriut, pran MAPL-së znj.Kadre Myrtaj e vlerësoi lartë punën e 

shkëlqyeshme dhe bashkëpunimin dhe punën e Koordinatores së NJKDNJ-së Habibe 

Haxhimustafa me Divizionin për të Drejtat e Njeriut pran MAPL-së. 

4. Raportimi (PVMSA) koordinimi i NJKDNJ-së, me Zyrtarin për  Integrime 

Evropiane...Bashkëpunim i ndërsjellët i NJKDNJ-së me Zyrtarin e Integrimeve Evropiane ku 

gjatë vitit në afate të caktuara kohore raportojmë në  fushën e të Drejtave të Njeriut sa i përket 

aktiviteteve dhe punës së NJKDNJ-së gjatë periudhave të caktuara kohore. 

5. Komisioni për Hartimin e Planit të Veprimit për Banim Social 3 vjeçar                                            

Koordinatorja e NJKDNJ-së ishte anëtarë e Grupit punues për Hartimin e Planit të Veprimit për 



Banim Social, i cili mbajti disa takime me anëtarët e grupit punues, ku është duke u punuar për 

rritjen e mundësive për përmirësimin e jetës me banime sociale në Komunën e Rahovecit. 

6. Shënimi i 1 qershorit – Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve Me rastin e 1 qershorit - Ditës 

Ndërkombëtare të Fëmijëve, Koordinatorja e Njësisë Komunale për të Drejtat e Njeriut mori pjesë 

në programin e Fëmijëve që ishte organizuar nga OJQ,,Hareja’’ Gjatë kësaj dite Koordinatorja e 

NJKDNJ-së, vizitoi disa klasë me nxënës të shkollave fillore të Komunës sonë. Njeherit, ajo 

bashkëbisedoi me ta lidhur me të drejtat e fëmijëve duke mos i lënë anash edhe përgjegjësitë që 

kanë. 

7. Me rastin e Ditës Ndërkombëtare Kundër Punës së Rëndë të Fëmijëve, si Koordinatore e 

NJKDNJ-së, vizitoi Qendrën për Punë Sociale në Rahovec, Qëllimi i kësaj vizite ishte informimi 

rreth gjendjes reale në komunën tonë lidhur me fëmijët të cilët janë të përfshirë në punë 

të rënda. Mirëpo, sipas drejtorit te QPS-së, në Komunën e Rahovecit gjatë këtij viti nuk kemi 

asnjë rast të evidentuar, fëmijë të cilët punojnë punë të rënda, gjë që është për tu vlerësuar.  

8. Ditës Ndërkombëtare kundër kancerit Me rastin e kësaj dite Koordinatorja e NJKDNJ-së 

përgatiti dhe shpërndau tek qytetarët fletëpalosje lidhur me informacione sa i përket sensibilizimit 

të qytetarëve për të bërë kontrolle mjekësore të rregullta ngase “Zbulimi i hershëm-shpëton jetë” 

kjo u arit në bashkëpunim me OJQ, ,Dora Dorës’’ 

9. Bashkëpunim i NJKDNJ-së dhe Policisë së Kosovës Organizimi i takimeve të shpeshta dhe 

bashkëbisedimi sa  i përket rasteve të ndryshme për të mitur dhe dhunës në familje. 
 

10. Bashkëpunim i ndërsjellët i NJKDNJ-së me Avokatin e Popullit...Avokati i Popullit Regjional 

në bashkëpunim me Koordinatoren e NJKDNJ-së ka organizuar ditë të hapura (një herë në muaj 

takim me qytetar) ku qytetarët kanë patur rastin të paraqesin ankesat e tyre... 

Ankesat më të shpeshta të qytetarëve ishin konflikte pronësore gjithashtu edhe 

ankesat të prolongimit të lëndëve nëpër gjykata. 

11. Takim me përfaqësuesit dhe anëtarët e HandiKOS-it lidhur me Rolin dhe Funksionimin e 

Njësisë Komunale për të Drejtat e Njeriut. Ndër tjerat  që u diskutuan ishte edhe njoftimi për 

aktivitetin "Dyert e hapura me qytetarë" organizim i NJKDNJ-së në bashkëpunim me Avokatin e 

Popullit. 

12. FUSHATA KUNDËR TRAFIKIMIT ME QENIE NJERËZORE  - Ditës Evropiane 

Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore dhe fillimit të fushatës Kundër Trafikimit me 

Qenie Njerëzore ,Habibe Haxhimustafa, Koordinatore e Njësisë Komunale për të Drejtat 

e Njeriut në Komunën e Rahovecit  në bashkëpunim me OJQ ,,Qeliza’’ ka organizuar 

ligjërata nëpër shkolla  të mesme të komunës sonë me temën: “Rritja e vetëdijes dhe 

ndërgjegjësimit të nxënësve në lidhje me rrezikun dhe pasojat e trafikimit të 

qenieve njerëzorë’’ 

13. Me psikologet e Organizatës ,,Medika Kosova’’ janë trajtuar disa raste te grave nga Komuna e 

Rahovecit të dhunuara gjatë luftës të cilët janë paraqitur në zyrën për të drejtat e njeriut ku janë 

duke u përgatitur për aplikim para komisionit qendror. 

 

B A R A Z I A     G J I N O R E 

 

- Edhe pse në Komunën tonë sfidë në vetvete  mbetet  implementimi e Ligjit për 

Barazi Gjinore  dhe arritja e barazisë gjinore, prapë se prapë fal mbështesje 

Komunale, Organizatave te ndryshme Ndërkombëtare si dhe angazhimit të 



përbashkët të gjithë artereve por edhe  i ZBGj-së maksimal, kemi arritur të 

realizilojmë një pjesë bukur të madhe të aktiviteteve të parapara për këtë vit 

kalendarik dhe njëherit të bazuara në Planin Vjetor të Punë për arritjen e Barazisë 

Gjinore. 

 

Aktivitetet e përmbushura nga Plani Vjetor i Punës 

 

- Duke u bazuar ne disa objektiva që i kam të planifikuar për realizim të aktiviteteve 

gjatë gjithë vitit per zbatim, monitorim dhe raportim mbi zbatimin e legjislacionit 

vendor dhe ndërkombëtar mbi promovimin dhe përhapjen e vlerave në fushën e të 

drejtave të njeriut e në veçanti të gruas si dhe fuqizimi, integrimi i saj në jetën 

shoqëror e poashtu edhe bashkëpunim për formimin e  Mekanizmit Komunal Kundër 

Dhunës në Familje, me të gjitha institucione dhe me OJQ-të dhe organizata e 

ndryshme vendor dhe ndërkombëtare. 

Monitorimi i zbatimit të Ligjit për Barazi Gjinore, nëpër institucione e Kuvendit       

Komunal, komisione, komitete gjatë tërë vitit. 

- 8 Marsi – Dita ndërkombëtare e Gruas është shënuar me një grup të grave të 

punësuar në institucione te ndryshme por edhe familjareve të dëshmoreve me një 

vizitë të realizuar në fabrikën e grave të Krushës në fshatin Krushë e Madhe të 

Rahovecit; 

- Janë realizuar disa aktive qe kanë pasur për qëllim promovimi e trashëgimisë dhe 

pronës së gruas me gra, vajza dhe me nxënëset të shkollës së mesme këtu në 

Rahovec në bashkëpunim me OSCE-n. 

-  

- Poashtu në bashkëpunim me Lobin për Barazi Gjinore janë realizuar disa takim dhe 

tryeza të ndryshme me qëllim të fuqizimit të gruas dhe lëvizjes për para të 

problematikës së barazisë gjinore dhe për funksionalizmi të çerdhes, si takimi me 

Kryetarin dhe me asamblistët e Komunës me akter të ndryshëm komunal. Ku si 

rezultat kemi arritur që të fillojnë punimet për çerdhes në fshatin Ratkoc si dhe 

planifikimi I dy çerdheve të tjera te realizohen në Vitin 2018 në Fshatin Krushe e 

Madhe dhe Xërxe. 

-  

- Për të promovuar një shoqëri pa dhunë në familje në baza gjinore dhe me të drejta të 

barabarta  në bashkëpunik me të mbështetur  nga OJQ-Hareja dhe OSCE-a, dhe 

Komuna. 

Në vazhdim janë disa foto qe pasqyrojnë takimin e organizuar nga Zyra për Barazi 

Gjinore dhe Grupi jo Formal I Grave për Ri zgjedhjen e Kryesisë së re, sepse për shkak të 

përfundimit të mandatit paraprak.  

- Gjatë muajit tetor me qëllim të sensibilizimit kundër kancerit të gjirit është realizuar  

një ligjëratat për gratë dhe vijëzat e Komunës sonë në bashkëpunim me  OJQ-n 

Hareja, në Lokalet e Qendrës Hareja.  

-  

-  

- Ku është bërë hapja e fushatës dhe sensibilizim i qytetarëve përmes takimeve te 

mbajtura nëpër shkollat e Komunës sonë per vetëdijesimin e grave që të jenë pjesë e 

këshillave Lokale të lagjeve dhe Fshatrave.  



- Tryeza me Agresionin për Barazi Gjinore në Kuadër të Zyrës së Kryeministrit, tema 

e takimit: “Rritja e funksionalizimit të mekanizmave koordinues institucional 

ekzistues në nivel lokal si dhe ngritja e tyre në komunat ku mungojnë“.  

- Si dhe punë tjera rreth çështjeve gjinore, që më përkasin rreth detyrave të 

specifikuara në kontrat. 

- Mbajta e tryezës për planifikimin e Buxhetimit Gjinor 2019-2021. 

Detyrat shtesë: 

 

- Si zyrtar Kryesor për pranim të mallit prej datës 14.04.2018 deri me datë 20.11.2018 

kamë procesuar dhe pranuar lëndë gjithsej 659 lëndë në vlerë 1,638,402.93 euro nga 

Mallra dhe Shërbime, Investime Kapitale. 

 

- Si Zyrtar alternative Shpenzues mbi 500 ne vlerë afërsisht 2.000.000.00 euro 

- Vendim për caktues i mbajtësit të PETTY CASH-it për Administratë. 

- Këshilli Komunal per Siguri ne Bashkësi; 

 

 

Vendimet ne Komisione: 

1. Komision per grupin punës për performancë te Komunës; Anëtarë; 

2. Komision per vlerësimin e demit te shkaktuar me dt 18.02.2018 nga zjarri i cili ka 

djegur objektin e stallës se kafshëve ne Pataqan te Poshtem. Antarë; 

3. Komitetit per Auditim te brendshëm te Komunës se Rahovecit. 

4. Formimin e Komisionit per vlerësimin e pasurive Jo financiare nen 1000.00 €. 

Kryesues. 

5. Rekrutimi i 5 personave ne drejtorin e Bujqësisë, Anëtarë; 

6. Anëtarë i komisionit për vlerësimin e ofertave për projektin “Sigurimi i automjeteve 

të Komunës së Rahovecit”; 

7. Anëtarë i komisionit për vlerësimin e ofertave për projektin “Furnizim me rekuizitat 

për nevojat e DKRS-së”; 

8. Këshilli Komunal per Siguri ne Bashkësi; 

9. Anëtarë i komisionit për Komisionin për pranimin e kuadrit mjekësor; 

10. Anëtarë i komisionit për vlerësimin e aplikacioneve për projektin “Ndërtimi i serrave 

me participim 80%:20% në Komunën e Rahovecit; 

11. Anëtarë i komisionit për Komisioni i Rekrutimit për vendin e punës: Asistent 

administrativ 3 në zyrën ligjore pranë Zyrës së Kryetarit të komunës. 

12. Anëtarë i komisionit për vlerësimin e ofertave për projektin “Shtigjet e ecjes në 

Rahovec. 

13. Anëtarë i komisionit për vlerësimin e ofertave për projektin “Rrënimi i objekteve pa 

leje si dhe objekteve të vjetra në Komunën e Rahovecit”. 

14. Anëtarë i komisionit për vlerësimin e ofertave për projektin “Krijimi i hapësirave 

gjelbëruese – Mbledhja e drunjtëve dekorativ; 



15. Anëtarë i komisionit për Përzgjedhjen e shërbimit Civil të Komunës së Rahovecit-

Komisioni i Rekrutimit për vendin e punës: Udhëheqës i sektorit për Punë të 

Kuvendit komunal pranë Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme. 

16. Komisione të ndryshme të cilat nuk janë të cekura këtu në Raport 2018. 

 

R I A T D H E S I M I 

 

Lëshuarja e Vërtetimeve si dhe regjistrimi i personave të riatdhesuar në sistemin elektronik 

të të dhënave të punuar dhe licencuar nga Ministria e Punëve të Brendshme – Departamentit 

për Riatdhesim. Vërtetimet janë të dedikuar Entit të Punësimit në Rahovec , Kryqit të Kuq, 

Nëna Terez, organizatave ndërkombëtare IOM – URA – AËO Nureberg ,GIZ,IADK, si dhe 

të gjitha organizata të tjera ndërkombëtare dhe ato vendore të cilët veprojnë në Kosovë. 

Vlen të ceket se të gjithë persona dhe familje të lajmëruara në zyrën tonë ku i kryjmë 

shërbimet e Ri-atdhesimit në Rahovec  janë pritur  dhe janë informuar në detaje lidhur me 

procesin e riatdhesimit dhe mënyrën e përfitimit. Përfitimi më konkret është lajmërimi në 

Entin e Punësimit – Rahovec  për arsye se kanë nje marrëveshje apo memorandum të 

mirëkuptimit me UNDP-në dhe organizatën Gjermane GIZ  për të ju ndihmuar në punësim, 

familjeve dhe personave të riatdhesuar. 

Mund të themi se në tregun e punës janë regjistruar të gjitha vërtetime të lartcekura dhe një 

numër i konsiderueshëm i tyre janë kyçur në këtë sistem të punës. Ky program ka filluar që 

ne vitin 2016 dhe se ka vazhduar edhe ne vitin 2017 dhe 2018 me të njëjtat kritere. 

Si kryetare e Komisionit për Riatdhesim për gjatë kohës së raportimit thekson se ka pasur 

takime të mirëfillta me Ministrinë e Punëve të Brendshme – Departamentin e Riatdhesimit , 

zyrën regjinale si dhe të gjitha kërkesat dhe pyetjet të cilat kanë rrjedhur nga të përmendurit 

janë plotësuar dhe dorëzuar me kohë.  

Në bazë të rregullores së re 13/2017 e cila ka hyrë në fuqi ne muajin shtator te vitit 2017 
ku thotë se të larguarit e viteve të fundit të vitit 2014-2015 nga shteti kanë të drejtë të 
aplikojnë në përfitimin e plan biznesit, vlera e te cilit nuk guxoj të kalojë shumën prej 
3.000,00 euro. Ekzistojnë procedura të ne  i kemi njoftuar të gjithë të lajmëruarit në zyre 
dhe ndihmuar në mbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm për aplikim.   Me rregullore 
e lartcekur tashmë komisioni komunal ka kompetencë të caktoj dhe përzgjedh përfitues. Ky 
është ndryshimi i cili ka rrjedhur nga rregullorja aktuale për dallim nga ajo e kaluara. 
 

Vlen të ceket se të gjithë persona dhe familje të lajmëruara në zyrën për kthim dhe 
riatdhesim në Rahovec janë pritur dhe janë informuar në detaje lidhur me procesin e 
riatdhesimit dhe mënyrën e përfitimit. Përfitimi më konkret është lajmërimi në Entin e 
Punësimit. 
Mund të themi se në tregun e punës janë regjistruar të gjitha vërtetime të lartcekura dhe 
një numër i konsiderueshëm i tyre janë kyçur në këtë sistem të punës. Ky program ka filluar 
që ne vitin 2016 dhe se ka vazhduar edhe ne vitin 2017 dhe 2018 me të njëjtat kritere. 
Si kryetare e komisionit për gjatë kohës së raportimit theksoj se ka pasur takime të 
mirëfillta me Ministrinë e Punëve të Brendshme – Departamentin e Riatdhesimit , zyrën 
regjionale si dhe të gjitha kërkesat dhe pyetjet të cilat kanë rrjedhur nga të përmendurit 
janë plotësuar dhe dorëzuar me kohë. Takime të kohës me Entin e Punësimit, Kryqin e Kuq 



në Rahovec dhe takimet në vazhdimësi me organizatat të ndryshme që tregojnë interesim 
për të ndihmuar personat e ri-atdhesuar. 
 
Në bazë të rregullores së re 13/2017 e cila ka hyrë në fuqi ne muajin shtator te vitit 2017 
ku thotë se të larguarit e viteve të fundit të vitit 2014-2015 nga shteti kanë të drejtë të 
aplikojnë në përfitimin e plan biznesit, vlera e te cilit nuk guxoj të kalojë shumën prej 
3.000,00 euro. Ekzistojnë procedura të cilat ne si zyre që kryejmë shërbime për të Ri-
atdhesuar i njoftojmë të gjithë të lajmëruarit në zyre dhe ndihmuar në mbledhjen e 
dokumentacionit të nevojshëm për aplikim.   Me rregullore e lartcekur tashmë komisioni 
komunal i përberë nga 7 anëtarë ka kompetencë të caktoj dhe përzgjedh përfitues. 
Ky është ndryshimi i cili ka rrjedhur nga rregullorja aktuale për dallim nga ajo e kaluara 
*NË FAZËN E PARË JANË DORËZUAR KËTO PLAN BIZNESE( ku të gjitha i kemi ndihmuar në 

përgatitjen e projekteve) 

1.Agim Morina, 

 2.Albert Krasniqi, 

3. Avni Bytyqi,   

4.Besim Kelmendi,  

5.Bujar Haxhimurati, 

6. Fatmir Berisha, 

7. Gëzim Berisha,  

8.Hektor Bugari, 

9.Laurand Bytyqi, 

10.Leotrim Krasniqi, 

11 Petrit Krasniqi, 

12. Rilind Bytyqi,  

13.Arbnore Raba, 

14. Hatem Kukaqi, 

15.Valmir Behra,  

16.Bekim Beqiraj, 

17.Besni Bytyqi,  

18.Hajdar Hoti, 

19.Hysen Bytyqi, 

20.Kapllan Morina, 

21.Lirie Berisha, 

22. Mahmut Shala, 

23.NasipPopaj,  

24.Ruzhdi Morina, 

25.Albin Popaj,  

26.Agron Morina,. 

 Përfitues në fazën e parë janë: 

1. Hajdar Hoti – Dejnë 

2. LiriJE Berisha – Dejnë 

3. Bekim Beqiraj – Petkoviq 

4. Besnik Bytyqi - Dejnë 



5. Hysen Bytyqi – Dejnë 

6. Kapllan Morina – Senoc 

7. Mahmut Shala – Xërxë 

8. Nasip Popaj  - Fortesë 

9. Ruzhdi Morina – Senoc  

 
PËRFITUES TË PLAN BIZNESIT VLERA 3.000

00 
€ në fazën e dytë të aplikimit janë: 

1. Avni Bytyqi, 

 2. Laurand Bytyqi,  

3.Rilind Bytyqi, 

4.Bekim Beqiraj,  

5.Besnik Bytyqi,  

6.Hajdar Hoti,  

7.Hysen Bytyqi,  

8.Kapllan Morina,  

9.Lirie Berisha,  

10.Mahmut Shala,  

11.Nasip Popaj, 

12. Ruzhdi Morina,  

Të gjithë përfitues janë monitoruar nga Koordinatori Regjional dhe Kryeterja e komisionit 

komunal për Riatdhesim ku janë kërkuar faturat. 

Faza e tretë:  Për grante 3 000 
00

€ me UNDP janë dorëzuar 9 aplikacione : 

Kanë përfituar: 

1. Shaban Bytyqi 

2. Leotrim Krasniqi 

3. Besim Morina 

4. Bujar Haxhimusrati 

5. Magbule Popaj 

6. Albert Krasniqi 

7. Petrit Krasniqi 

8. Albin Popaj 

 

Është refuzuar : 

 

1. Gëzim Berisha  

 

JANË FUTUR NË SISTEM DHE NEVOJË PËR VERIFIKIM NË TEREN 

*Albert Krasniqi, Avni Bytyqi,  Besim Kelmendi,  Bujar Haxhimurati, Fatmir Berisha, 

Gëzim Berisha, Hektor Bugari,Laurand Bytyqi, Leotrim Krasniqi, Petrit Krasniqi, Rilind 

Bytyqi, Arbnore Raba, Hatem Kukaqi, Valmir Behra, Bekim Beqiraj, Besni Bytyqi, Hajdar 



Hoti,Hysen Bytyqi,Kapllan Morina, Lirie Berisha, Mahmut Shala,NasipPopaj, Ruzhdi 

Morina, Albin Popaj. 

 

 

 

NDIHMAT E DHËNA NGA KRYQI I KUQ - PAKO USHQIM –HIGJIEN  

Nuk ka ndihma nga Kryqi i Kuq, sepse është ndërprerë kontrata me MPB-në. Edhe pse me 

Rregulloren në fuqi i takon 

JANË PUNËSUAR KËTA TË RIATDHESUAR – ENTI I PUNËSIMIT 

*Përfituesit e Planit të Biznesit janë të obliguar që ta regjistrojnë Biznesin e tyre 

menjëherë. 

 

 

JANË NDËRTUAR SHTËPI KËTYRE TË RIATDHESUARVE: 
1. Zhaerzino Rustemi – shtëpia është në ndërtim të sipër me sipërfaqe 45 m

2
 

2. Reshat Hamza (9 anëtarë) – shtëpia prej 75 m
2 

,kanë përfunduar  të gjitha punimet 

dhe pritet të mobilohet për dorëzim. Te  ky raste kemi intervenuar që ndërtimi të 

behet para rendi pasi që kjo familje jeton në kushte shumë të vështira ndërsa pagesa 

për  Akomodim i është ndërpre  më herët. 

Vërejtje :  

 Nga 7 fëmijë të kësaj familje asnjëri nuk vijon shkollimin edhe pse ia kemi ofruar 

ndihmën për ti regjistruar në shkollë.  

 

 

 


